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 ملخص الدراسة
حدة وتوضيح دور و  ،العنف ضد األطفالهدفت الدراسة إلى التعرف على اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة 

الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد األطفال، والتعرف على المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية 
 جميعاألطفال. وشمل مجتمع الدراسة بدورها في مواجهة العنف ضد األطفال، والتوصل لتصور مقترح للحد من العنف ضد 

صخصاييين االجتماعيين والنفييين واألصخصاييات االجتماعيات والنفييات العاملين في وحدات الحماية االجتماعية ممنققة الراا  األ
( أصخصايي وأصخصايية، واتبعت الدراسة أسلوب الميح الشامل. اتبع الباحث المنهج الوصفي، وكانت األداة الميتخدمة 74وعددهم )

أن استجامات المبحوثين حول محور )اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة نتايج:  هي االستبانة. وكانت أهم ال
أن استجامات المبحوثين حول محور )دور وحدة الحماية االجتماعية . و (3.97العنف ضد األطفال( هي بدرجة )موافق( وبمتوسط )

(. وأن استجامات المبحوثين حول محور )المعوقات التي 3.98وبمتوسط )في الوقاية من العنف ضد األطفال( هي بدرجة )موافق( 
(. وأن 3.60تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها في مواجهة العنف ضد األطفال( هي بدرجة )موافق( وبمتوسط )

رجة )موافق مشدة( وبمتوسط استجامات المبحوثين حول محور )المقترحات التي تيهم في الحد من العنف ضد األطفال( هي بد
(. وكانت أهم التوصيات: توفير عدد كاٍف من األصخصاييين االجتماعيين والنفييين بوحدات الحماية االجتماعية ممنققة 4.26)

الراا ، والعمل على توفير شرطة مجتمعية أو حراسات أمنية لوحدات الحماية االجتماعية ممنققة الراا ، وعقد دورات تدرابية 
 لين بوحدات الحماية االجتماعية ممنققة الراا .للعام

 .األطفال -العنف -الحماية -: الدورالكلمات المفتاحية
 

 مقدمة الدراسة:

أصبحت ظاهرة العنف تشغل مصورة متزايدة مياحة كبيرة من اهتمامات الدارسين في العلوم اإلنيانية مصفة عامة، ودراسات علم 
االجتماع على وجه الخصوص، فلم يعد العنف ظاهرًة قاصرًة على بيئة معينها أو فترة زمنية محددة، وإنما اتيع نقاقها ليشمل كل 

 األوقات، وتنوعت وتعددت أنوعه وأشكاله، وأصبح من أبرزها: العنف الموجه ضد األطفال.  المجتمعات، وكل األزمنة وكل

فمشكلة العنف ضد األطفال ُتعاني منها المجتمعات المعاصرة ، وهي ظاهرة مركبة لها جوانبها اليياسية واالقتصادية واالجتماعية 
عليه في الوقت الحالي، وتتفاوت ميتواات العنف داصخل المجتمعات،  والنفيية، ولكن هذه المشكلة لم تكن واضحة في اليابق كما هي

فقد تزداد حدتها أو تقل حيب ثقافة المجتمع وحيب األنظمة التي تحمي المتعرضين للعنف، سواء األطفال أو غيرهم ومدى انتشار 
 ه(.1430تلك األنظمة والقوانين وااللتزام بها من قبل األفراد. )بوقري، 

طفال أهمية كبرى في المجتمعات اإلنيانية وهم المصدر الرييس للثروة البشراة، فبقدر ما توليه المجتمعات من اهتمام ولما كان لأل
ورعاية مقدر ما تحين صنع ميتقبلها وتؤكد على تقدمها، ماعتبار أنَّ األطفال ميؤولية صخقيرة وعبء تتحمله األسرة، فكلما زاد تقدم 

ال مع زاادة جوانب الرعاية التي يقدمها لهم، فالقفولة هي أهم المراحل التي يمر بها اإلنيان؛ لذلك زاد المجتمع زاد االهتمام ماألطف
االهتمام مموضوع العنف الموجه، إذ تشير الدراسات أن هناك أعداًدا كبيرًة من األطفال يتعرضون للعنف، وأن في جميع أنحاء العالم 

عرضون للعنف، مما يؤدي إلى إلحاق األذى والضرر الجيمي والنفيي بهم، وحدوث ( مليون طفل يت40حيث يوجد ما يقرب من )
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نتايج صخقيرة على المدى البعيد على األطفال الضحية، الذي يعاني الكثير من المشكالت التي تظهر على المدى البعيد في مرحلة 
 م(.2008المراهقة والرشد.) حيين، 

كالعنف البدني والعنف النفيي واالجتماعي، حيث يتعر  األطفال وهو داصخل أسرته التي  واأصخذ العنف ضد األطفال أشكااًل متعددةً 
يجب أن تحميه وترعاه إلى اإلهمال والضرب المبرح والتقييد والتشواه واإلجبار على العمل في أعمال شاقة تفوق طاقة احتماله. ) 

م(، 2001م( ، ودراسة )الرطروط، 1999ت: دراسة )القراونة، (. وهذا ما أظهرته نتايج العديد من الدراسا576م، ص 2010راشد، 
م(، والجأ اآلماء لتعنيف أطفالهم العتقادهم أن أساليب العنف هذه أسهل القرق للضغط على أطفالهم لتحقيق 2006ودراسة )الفراية ، 

 لمناقشة. أهداف الوالدين، وارجع هذا إلى نفاذ صبرهم مع األبناء وكذلك ضعف قدرتهم على الحوار وا

إن أساليب التعامل مع األطفال سواء كانت ضمنية أو صراحة هي إحدى العوامل األساسية التي تؤثر على سلوك األطفال وتنشئتهم، 
وتقدم العديد من الدراسات تقديرات حول حجم العنف ضد األطفال، حيث أظهرت إحدى الدراسات في الواليات المتحدة األمراكية أن 

 م(. 2011أشخاص كان ضحية للعنف أثناء مرحلة القفولة. )مبارك،  هناك شخًصا من بين كل ستة

ولقد أصبح موضوع الحماية االجتماعية للقفل يشغل كثير من الدول والمنظمات حول العالم وانتشرت المؤسيات التي تهتم بذلك 
 م(2008وتنوعت سواء حكومية أو أهلية )منظمة قرى األطفال الدولية، 

 دراسة للتعرف على دور إحدى المؤسيات التي تتعامل مع األطفال المعنيين وهي: وحدة الحماية االجتماعية.مالتالي، تأتي هذه ال

 مشكلة الدراسة: 
لقد حظي االهتمام محماية األطفال مكانة متقدمة في أولواات اليياسة في المملكة، نامعة من تعاليم الدين اإلسالمي، يقول هللا تعالى: 

"، وألن المملكة العربية اليعودية تقبق الشـراعة اإلسالمية مموجب نظام 233ِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْيَوُتُهنَّ ِماْلَمْعُروِف{"البقرة: }َوَعلى الَمْوُلو 
هـ، فإن حقوق األطفال المعمول بها في الشـراعة اإلسالمية هي نفيها 1412( لينة 90الحكم األساسي الصادر ماألمر الملكي رقم )

 (.م2016بها في المملكة. ) الشيخلي، المعمول 
ولقد أجرت وزارة الداصخلية اليعودية دراسة حول ظاهرة إيذاء األطفال، والتي أوضحت انتشار هذه الظاهرة بين أفراد المجتمع اليعودي 

الجرامة بوزارة  )مركز أمحاث مكافحة( من األطفال قد تعرضوا لصورة من حاالت اإليذاء في حياتهم، %45مشكل كبير، واتضح أن )
 (.هـ1438الداصخلية، 

( 2017-2012صخالل الينوات الخمس )وبالنيبة إلحصاييات برنامج )األمان األسري( أوضحت أن حاالت العنف ضد األطفال 
 1769شكلت فيها حاالت اإليذاء الجيدي الغالبية العظمى من الحاالت الميجلة من ِقبل برنامج األمان األسري الوطني، حيث سجل 

حالة من اإليذاء النفيي وتعد هذه النيبة  112(، و%34حالة إيذاء جيدي بنيبة ) 603نوع من أنواع اإلهمال واإليذاء وكانت تشمل 
)وزارة  (%14.2حالة إيذاء جنيي )252(، واوجد أيضا %45حالة إهمال بنيبة ) 802(، واوجد أيضا %6.3أقل واحدة منها بنيبة)

 (.م2018 العمل والتنمية االجتماعية،

وفي ضوء ذلك ولعمل الباحث في وحدة الحماية االجتماعية مالراا ، تأتي هذه الدراسة للتعرف على دور وحدة الحماية االجتماعية 
  ما دور وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال ؟من صخالل التياؤل الرييس التالي: 

 الفرعية التالية:  واتفرع من هذا التياؤل الرييس التياؤالت
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 تساؤالت الدراسة: 

 ما اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال ؟ .1
 ما دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد األطفال؟ .2
 د األطفال؟ما المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها في مواجهة العنف ض .3
 ما المقترحات التي تيهم في الحد من العنف ضد األطفال؟ .4

 أهداف الدراسة: 

تنقلق الدراسة الحالية من هدف رييس هو التعرف على دور وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال ، واتفرع 
 من هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية وهي:

 المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال.التعرف على اإلجراءات  .1
 توضيح دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد األطفال. .2
 التعرف على المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها في مواجهة العنف ضد األطفال.  .3
 لعنف ضد األطفال.التوصل لتصور مقترح للحد من ا .4

 أهمية الدراسة:

 أواًل: األهمية العلمية:
ترجع أهمية الدراسة إلى أهمية الدور الذي تقوم مه وحدات الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال في المملكة  .1

ولة جتماعية في حماية القفالعربية اليعودية، لذا فإنه يهم كل عضو من أعضاء المجتمع أن يتعرف على دور وحدة الحماية اال
 من العنف. 

 قلة الدراسات التي تناولت دور وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال .  .2
 ثانيًا: األهمية العملية: 

قد تياعد الميؤولين في التعرف على الصعوبات والعقبات التي تواجه وحدات الحماية االجتماعية، وإيجاد الحلول الميتخلصة  .1
 من نتايج الدراسة الميدانية. 

 قد تبين مواطن القصور في دور وحدة الحماية االجتماعية تجاه العنف ضد األطفال. .2
 عد متخذي القرار على تفعيل القوانين المنظمة لعمل تلك الوحدات.قد تخرج الدراسة ممجموعة من المقترحات تيا .3

 حدود الدراسة: 

 تهتم هذه الدراسة بدراسة َدور وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال . الحدود الموضوعية: 

 م. 2019هـ/1440أجرات هذه الدراسة في العام الحدود الزمانية: 
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 أجرات هذه الدراسة على وحدات الحماية االجتماعية في منققة الراا .  الحدود المكانية:

طبقت هذه الدراسة على األصخصاييين االجتماعيين والنفييين واألصخصاييات االجتماعيات والنفييات العاملين في  الحدود البشرية:
 ( أصخصاييًّا وأصخصايية. 74وحدات الحماية االجتماعية ممنققة الراا  وعددهم )

 اهيم ومصطلحات الدراسة: مف

ْور   The Role: َمْفهوم الدَّ
ْورالدور لغة:    (.303م، ص2002القبقة من الشيء الُمدار معضه فوق معض، النَّوبة، )ج( أدوار. )المعجم الوسيط،  :الدَّ

 الدور اصطالًحا: 
علم النفس واالجتماع يختلف عن مفهوم الدور هناك عديد من المفاهيم لمفهوم الدور وكل مفهوم له دور صخاص مثل: مفهوم الدور في 

 في علم االقتصاد واليياسة كما يختلف عن مفهوم الدور في العلوم األصخرى.
ير، . واعرف الدور مأنه: "يمثل تلك الممارسات اليلوكية المميزة لواحد أو أكثر من األشخاص في إطار معين"  م(.2010)ُحمِ 

هام التي يقوم بها األصخصاييين االجتماعيين والنفييين في وحدات الحماية االجتماعية ممنققة هي الم ويعرف الدور إجرائيًّا بأنه:
 الراا ، أو المتوقع القيام مه.

 Protectionالحماية: 
"الحماية مصدر للفعل )حمى(، يقال: َحمى الشـيء يحميه حمًيا وحماية مالكيـر، ومنه َحمى المراض مما َيضره، أي:  الحماية لغة:

منعه إياه فاحتمى وتحمى، وفي الجملة: نجد الحماية تأتي على معاٍن هي: المنع, والنصرة وهي داصخلة تحت معنى المنع؛ ألن النصـرة: 
 م(. 2003ر". )الفيروز آمادي، منع الغير من اإلضرار مالمضـرو 

"منع األشخاص من االعتداء على حقوق معضهم البعض مموجب أحكام وقواعد قانونية". فالحماية بهذا المعنى  الحماية اصطالًحا:
خ. غير أنَّ لتختلف من نوع آلصخر تبًعا الصختالف الحقوق المحمية، فقد تكون الحماية متعلقة مالحقوق المدنية أو الجنايية أو غيرها ...إ

 م(.2000موضوع الحماية القانونية في هذا البحث متعلق مالحقوق األدبية والفنية. )قوادر، 

هي اإلجراءات واأُلطر التي تتخذ من قبل وحدات الحماية االجتماعية في المملكة العربية اليعودية الالزمة  التعريف اإلجرائي للحماية:
أو اليلوكيات غير الماليمة التي يتعر  لها األطفال من قبل أفراد المجتمع في ضوء  لمنع حدوث العنف الموجه ضد األطفال،

 القوانين المنظمة لذلك.

 Violenceالعنف : 

ْفق ِمِه، َوُهَو ِض  العنف لغة:  د  إن أصل كلمة )عنف( في اللغة العربية ترجع إلى الفعل )عُنف(، واقال: "الُعْنف الُخْرُق ماأَلمر َوِقلَُّة الرِ 
ْفِق. َعُنَف ِمِه َوَعَلْيِه َيْعُنُف ُعْنًفا وَعَنافة وأَْعَنَفه وَعنََّفه َتْعِنيًفا، َوُهَو َعِنيٌف ِإَذا َلْم َيُكنْ  ًقا ِفي َأمره. واْعَتَنَف اأَلمَر: َأصخذه مُعنف". )ابن َرفي الرِ 

 م(.2003منظور، 
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ية إلنزال األذى ماألشخاص أو الممتلكات". ) حكيمة وآصخرون ، "هو أن ييتخدم شخص ما ممارسة القوة البدن العنف اصطالًحا:
 م(.2011

وتعرف الصحة العالمية العنف مأنه: "استعمال متعمد للقوة المادية، سواء أكان مالتهديد أم االستخدام المادي الحقيقي ضد الشخص 
أو إصامة نفيية أو حرمان من أي نوع كان".  نفيه أم ضد غيره أم ضد مجموعة أم المجتمع، واؤدي ذلك إلى حدوث إصامة أو موت

 م(.2005)منظمة الصحة العالمية، 

وهو استعمال األذى ضد األطفال مصوره وأشكاله، والتي تتمثل في إيالمه أو تهديد سالمته المؤثرة على  التعريف اإلجرائي للعنف:
 مع، أو أي فرد من أفراد األسرة. نمايه من أي فرد من أفراد المجت

 Child األطفال:
"األطفال : البنان الرَّصْخص، وبالفتح: الرَّصْخص النَّاِعُم والقفل والقفلة: الصغيران، وهو أيًضا الصغير من كل شيء،  األطفال في اللغة:

 م(.2003)ابن منظور، والجمع أطفال". 
 .(م2015ة". )الخقاط، سن الميؤوليمفهوم األطفال: "األفراد حديثي الين الذين ال يندرجون تحت األطفال في االصطالح: 

مأنهم: األطفال من الذكور واإلناث والذين أعمارهم قبل سن الثامنة عشـرة الذين تعرضوا للعنف وليوء ويعرف الباحث األطفال إجرائيًّا   
 المعاملة، واتم استقبالهم في وحدات الحماية االجتماعية. 

 لخلفية النظرية للدراسةا

 النظري أواًل: اإلطار 

  الطفولة والعنف: -1
إن تعر  األطفال للعنف يجعل أمر الحماية لهم أمر ضروري فقد يتعرضون ألي وجه من أوجه الخقر، وصخصوصًا إذا ما ترتب 

على الخقر إلحاق ضرر جييم بهم، أو أدى إلى حرمانهم من احتياجات أساسية، وتكون حماية األطفال من أي نوع من أنواع الضـرر 
الجيمي، أو اإلساءة النفيية، أو االستغالل الجنيي وتلبية احتياجاته، وعدم حمايته من احتياجاته  أو اإلساءة أو اإلهمال، أو اإليذاء

 م( . 2003األساسية لعدم اإلضرار مصحة األطفال أو ميالمته أو بنموه نموًّا متكاماًل. )عازر، 

وعة، حيث إنه يدصخل من ضمن التهذيب يوجد العنف ضد األطفال في أشكال متن أشكال العنف ضد األطفال ومستوى انتشاره: -
والتأديب الذي يمارسه الكبار في تربيتهم لألطفال، مجانب أن معض أنواع التأديب تعتبر من أشكال العنف ضد األطفال . )اليوسف، 

 د.ت(. 

 وفيما يلي عر  ألهم أشكال العنف ضد األطفال :
نتشاًرا، حيث يمكن مالحظته واكتشافه، وما يتركه من آثار وكدمات العنف الجيدي يعتبر من أكثر أنماط العنف ا العنف الجسدي:

على الجيد، والعنف الجيدي يشمل الضرب ماليد، أو أداة حادة، والكدمات مأنواعها المختلفة والتي تظهر في عدة أنواع كالخنق والعض 
حية ضارة قد تصل لمراحل صخقرة أو الموت إذا والدهس، وشد الشعر، والقرص، والدفع، وغيرها، وتلك األشكال ينتج عنها آثاًرا ص

 وصلت ألعلى عنفها واشتعلت؛ لهذا يمكن للعنف الجيدي مالحقته جناييًّا وقانونيًّا. )العجالن، د.ت(.
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وعند استخدام الوالدين الضرب وسيلة للتأديب للقفل يتكون لدى األطفال اتجاهات سلبية تجاه والديه، أو أي شخص وجه له اإلساءة 
الجيدية، مما يجعله يقوم مالعنف ناحية اآلصخران مثل: إصخوانه وأصخواته األصغر منه أو زماليه في المدرسة، وقد يلجأ للعنف لحل جميع 

 (.2018مشاكله.)القحقاني، 

إصخراج ما و وارى الباحث: أن كل ما يحدث من والدي القفل من مشاكل ومنازعات واستخدام للضرب واالنفعاالت بين معضهم البعض،  
( التي أوضحت أن التفكك 2008لديهم من كبت وشحناء، ُيشعر القفل أن يقوم بذلك مع اآلصخران. وهذا ما أكدته دراسة أبو اليعود )

 األسري والخالفات الزوجية والصراع األسري، وكبر حجم األسرة، يؤدي إلى زاادة العنف لدى األطفال .

سرة أو صخارجها، وفي كال الحالتين يشوب هذا النمط نوع من التكتم واليراة الشديدة، حتى يحدث واقع داصخل إطار األ العنف الجنسي:
  أنها ال تصل إلى القضاء والشرطة؛ ألن ذلك يؤثر تأثيًرا سلبيًّا على سمعة األسرة وميتقبل أفرادها في المجتمع.

ور ماإلناث داصخل األسرة. والعنف الجنيي يكون من صخالل ومن أشكال هذا العنف داصخل العايلة: التحرش الجنيي، واكون من قبل الذك 
 م(.2010. )ضيف هللا، إجبار األطفال على ممارسة الجنس دون وعي وفهم، أو دون موافقتهم عليها

   
لباحثون امما تقدم يتضح أن العنف الجنيي من أصخقر أنواع العنف حيث إنه ال يتم اإلفصاح عنه، وحتى اإلحصاءات التي يتناولها  

عن ذلك العنف تكون غير دقيقة؛ ألن كثيًرا من المعرَّضين لهذا العنف ال يذكرون أنهم تعرَّضوا للعنف الجنيي؛ صخشية من االنتقام أو 
 ظهوره في صورة غير اليقة.

اصة هم األبناء، صخيعد من أصخقر أنواع العنف ضد األطفال ، حيث إنه يؤثر على الصحة النفيية ألفراد األسرة ومن العنف اللفظي:
األلفاظ التي تيتخدم وتييء إلى شخصية الفرد ومفهومه عن نفيه وكرامته، ونجد العنف اللفظي يتمثل في اليباب والشتم، واستخدام 

إال أنه  -ردوبالرغم من ذلك وتأثيره على الف -األلفاظ البذيئة، وغيرها من عبارات التهديد والوعيد، وعبارات تقلل من كرامة الفرد واإلهانة
 م(.2018ال يعاقب عليه القانون حيث من الصعب تحديده وإثباته. )العواودة، 

واتضح من ذلك أن العنف اللفظي يجعل القفل أكثر انفعااًل وعصبيًة مع اآلصخران، واتعلم األلفاظ الغير مناسبة واقلقها على من  
 على أفراد آصخران.حوله نتيجة لتخزان عقله هذه األلفاظ وتخراجها في مواقف أصخرى 

يهدف العنف النفيي إلى إيذاء األطفال إيذاًء معنواًّا، والذي يتمثل في تجنب وإهمال رعايته، وعدم منحه الحب  العنف النفسي: 
 والحنان وعدم إتاحة الفرصة له حتى ينمو طبيعيًّا، وهذا للفهم الخاطئ لهم وأن هذا صخوًفا عليهم وحمايتهم من األصخقار، وهذا ينعكس
  ر عليهم سلًبا على ُنمو القفل اجتماعيًّا وضعف استقالليته، والرغبة في العزلة والبعد عن اآلصخران، والحماية الزايدة والتي تتمثل في ف

األوامر والنواهي عليه، ومنعه الحراة، وتقييد حركته فيشعر األطفال مانعدام شخصيته، وبجانب هذا نجد كذلك ممارسة الرفض واتمثل 
 م(.2015تقبل أي طفل جديد، أو عدم تقبل طفل معاق داصخل األسرة، أو كراهية والدة األنثى وعدم تقبلها. )الجاسر، في عدم 

وعلى ضوء ذلك يمكن النظر إلى العنف الغير محيوس أو غير الملموس مأن له تأثير صخقير على األطفال ، غير أنه ليس له أثر 
الغنية والفقيرة المتقدمة والنامية، وله نتايج سلبية على الصحة النفيية للقفل، وحيث إن  واضح للشاهد وهو منتشر في كافة المجتمعات

 القانون ال يعترف مه أو يعاقب عليه فتظهر صخقورته لصعوبة إثباته وقياسه.
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مس رمانهم من المالوهو نوع من أنواع العنف ضد األطفال الموجه نحو األبناء واتمثل في معاناة األبناء من الجوع وح :العنف الصحي
ولذا يشعر األطفال معدم وجود أحد يرعاه، والحرمان من الظروف الصحية المناسبة،  ،غير المناسبة والبيئة الهزلية التي يعيش فيها

 م(.2010وبالنيبة للمرأة عدم مراعاة الصحة اإلنجابية للزوجة مثل عدم تنظيم أوقات الحمل. )البوراني والعتوم، والظاهر، 

العنف االجتماعي هو حرمان األبناء من ممارسة حقوقهم االجتماعية والشخصية، كذلك الحد من : االجتماعي واالقتصادي العنف
انخراطهما في المجتمع وممارساتهما ألدوارهما، وهذا يؤثر سلًبا في النمو الوجداني العاطفي والمنزلة االجتماعية، بينما العنف 

 م(.2015ى األسرة والحرمان من الغذاء، وحجز الموارد، وعدم صرف اإلرث. )الجاسر، االقتصادي نراه في عدم الصرف عل

إال أنه أكثر صخقورة على الفرد والمجتمع،  -وإن كان في الظاهر أقل شدة من غيره من أشكال العنف المعروفة-والعنف ضد األطفال   
اشرة التي تظهر في نقاق العالقات ذات الصراع بين اليلقة وصخقورته تكمن في أنه ليس كغيره من أنماط العنف ذات النتايج المب

وبعض الجماعات الدينية أو اليياسية، بل أن نتايجه غير المباشرة والتي تكون نتيجة عالقات القوة غير المتكافئة داصخل إطار األسرة 
 م(.2013)طربيه،  وفي المجتمع مصفة عامة

والخالصة أن العنف الصحي أو االجتماعي أو االقتصادي قد يرجع إلى عيش األطفال في أسرة تكون منخفضة في ميتوى المعيشة  
ودصخلها المادي قليل، وكل ذلك يؤثر على تعامل اآلماء مع أبنايهم وطراقة تصرفهم معهم، كما أن البيئة لها دور كبير في ذلك، فكلما 

 المحيقة ماألطفال كلما زاد وعيه وتحينت صحته النفيية واالجتماعية. تحينت الخدمات في البيئة

 أنشطة وبرامج وحدات الحماية االجتماعية: -2

يقصد ماألنشقة وبالبرامج مأنها: "مجموعة البرامج التي تقدم ألفراد لهم حاجة أو هدف مشترك يدفعهم إلى القيام بنشاط معين نتيجة 
الهدف، كما يقصد بها أي شيء يؤديه الميتفيدون لتحقيق أهدافهم وإشباع احتياجاتهم ورغباتهم إشباع هذه الحاجة وتحقيق هذا 

ممياعدة متخصصين داصخل المؤسية أو الدار أو المركز بهدف اندماجهم في المجتمع". )الدليل اإلرشادي للبرامج واألنشقة، 
 م(. 2018

والعنف تهدف إلى دراسة األوضاع الصحية وكذلك النفيية لهم، والتي قد  ولقد تم تصميم برامج للتعامل مع المتيببين في اإليذاء
 تياعدهم في التعايش اليليم مع أفراد أسرتهم.

وتقدم وحدة الحماية االجتماعية الكثير من برامج اإلرشاد والتوعية االجتماعية؛ وذلك تحت إشراف مجموعة ممتازة من االستشاراين 
جال، كذلك تم تصميم برامج صخاصة مالتدراب والتأهيل للفئات التي تتعر  للعنف في دور اإليواء، والخبراء المختصين في ذلك الم

( برنامًجا، ومن أهم هذه البرامج على سبيل المثال وليس الحصر لكثرتها 24وذلك ضمن منظومة العمل الشامل، وتم عمل أكثر من )
 ما يلي:

وهو من أهم البرامج التي تقدم في العالج وذلك مالتمثيل ولعب األدوار ،  درامي(: برنامج العالج بالتمثيل ولعب األدوار )عالج -أ
هذا البرنامج له من الفوايد الكثيرة التي تعود مالنفع على الحاالت التي تعرضت (.12م، ص2018)الدليل اإلرشادي للبرامج واألنشقة، 

مشاعر الخوف والقلق من األشخاص الذين تيببوا في ذلك، وكأنها عملية لإليذاء والعنف؛ حيث أنها تياعدهم نفييًّا على التخلص من 
 تهيئة نفيية للحالة.
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ولهذا البرنامج أهمية في جعل األطفال يتحول من طفل متدني التحصيل الدراسي إلى طفل  برنامج كيف تكون متفوًقا دراسيًّا: -ب
 م(. 2018 متفوق ومتقدم دراسيًا، )الدليل اإلرشادي للبرامج واألنشقة،

أهمية هذا البرنامج في أنه يياعد القالب أو القالبات المودعين في وحدة الحماية في زاادة قدرتهم على المذاكرة والتفوق، فقد يكون و 
حدوث اإليذاء لهم قراًبا من أوقات االصختبارات، والقالب غير مهيأ نفييًّا واجتماعيًّا للذهاب إلى االصختبارات، مما يتقلب أن يتم 

 مياعدته بتحفيزه على االستمرار في العملية التعليمية بل والتفوق أيضًا في دراسته؛ ألنها ميتقبله الذي يجب أن يحافظ عليه.

ولهذا البرنامج أهمية في زاادة مهارة استخدام الحاسب اآللي لدى األطفال، واتيح البرنامج  برنامج مهارات استخدام الحاسب اآللي: -ج
مع الحاسب في حل مشكالته الفنية وهذه الخاصية ال يتم إعقايها في المراكز التي يتم فيها التعامل مع الحاسب بل يتم كيفية التعامل 

 م(.2018)الدليل اإلرشادي للبرامج واألنشقة،  االقتصار على كيفية التعامل مع البرامج التي في الحاسب اآللي.

مج أهمية في تنمية مهارات الحوار األسري لدى األطفال، )الدليل اإلرشادي للبرامج ولهذا البرنا :برنامج مهارات الحوار األسري  -د
م(.ومن ذلك نجد أن لهذا البرنامج دوًرا كبيًرا في تقليل حاالت اإليذاء، وأنه يجب إعقايها ليس للحاالت التي في 2018واألنشقة، 

 ار األسري يحتاجها كل أفراد األسرة وصخصوًصا األب واألم.وحدة الحماية، ولكن لمن تيبب في اإليذاء لهم؛ ألن مهارات الحو 

 برنامج المستشار القانوني: -هـ

(. 19م، ص2018ولهذا البرنامج أهمية في جعل األطفال أكثر وعي مأساليب التقاضي، )الدليل اإلرشادي للبرامج واألنشقة، 
التي تيتدعي االستعانة ممحامي وتعراف الضحية محقوقها  وصخالصة ذلك أن هذا البرنامج "الميتشار القانوني" يفيد في الحاالت

 النظامية في الدولة سواء من أهلها أو مجتمعها.

وال يمكن إغفال ما تقوم مه وحدة الحماية من تدراب لموظفيها، فللتدراب دور كبير وفعَّال في تقوار األفراد والعمل على زاادة 
لمهارات التي تياعد الفرد في تحقيق أهدافه والعمل على تقوار مهاراته.كما أن للتدراب إنتاجيتهم، فهو يعد أحد مصادر المعلومات وا

 أهمية مالغة في تحيين أداء العاملين ورفع كفاءة األداء لديهم؛ وذلك ألنه يياعد في تنمية وزاادة المعلومات لدى األفراد، والعمل على
 م(.2008تحيين قدراتهم لما يقلب منهم من أعمال. )الفارس، 

مما تقدم يتضح أن وحدة الحماية االجتماعية ضمن منظومة متكاملة نفذتها وزارة العمل والتنمية االجتماعية، من أجل صخدمة المجتمع 
 مصفة عامة واألطفال مصفة صخاصة.

 المعوقات التي تحد من قيام وحدات الحماية بأدوارها: -3

المركز يتلقى معض البالغات الكيدية، فعندما يذهب األصخصايي أو األصخصايية هـ، كان 1425في بداية إنشاء مركز الحماية عام 
لمعاينة المكان، كانوا يواجهون المشكالت ميبب ذلك البالغ، ولكن في الوقت الحالي وجب على المبلغ الحضور للمكتب والقيام مكتامة 

 م الزاارة الميدانية.إقرار، ثم أصخذ كافة المعلومات والتفاصيل لمباشرة الحالة، وبعد ذلك تت

وعلى الرغم من قيام وحدة الحماية معمل تلك االحتياطات، إال أن المختصين والمختصات في وحدات الحماية يواجهون كثيًرا من 
 العقبات والتي يوردها الباحث محكم عمله في وحدة الحماية فترة كبيرة من الزمن وهي كالتالي:
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حقيقية لقيام المعنِ ف ممثل تلك األفعال تجاه ذواه، فقد يكون ذلك ميبب قيام األطفال قلة المعلومات وعدم وضوح األسباب ال .1
 مأعمال تيتحق التأديب وعدم التهاون فيها، ولكن األطفال يقوم ماإلبالغ صخوًفا من زاادة العقاب عليه من قبل والديه.

 قد ييبب لهم اإلحراج. عدم تعاون أفراد األسرة فيما يخص الحالة صخوًفا من عقاب المعنِ ف الذي .2
تلقي األصخصاييين واألصخصاييات مكالمات ورسايل تهديد وتعر  للضرب من قبل معض المعنِ فين لشعورهم مأن ذلك أموًرا  .3

 عايليًة ال تيتوجب تدصخل وحدة الحماية االجتماعية في ذلك.
العنوان المرسل لألصخصايي أو وجود األطفال المعنِ فين في مناطق يصعب الوصول إليها أو معيدة، أو عدم وضوح  .4

 األصخصايية.
 النظريات االجتماعية حول تفسير العنف ضد األطفال : -4

تعدد نظراات علم االجتماع في تفيير العنف، يعكس تباين الظاهرة االجتماعية من مجتمع آلصخر، كذلك يعكس اصختالف ثقافات البشر  
حياتهم، فمما ال شك فيه أن نظراات علم االجتماع لم تنقلق من فراغ، بل وتصوراتهم وعقايدهم، ماإلضافة الصختالف القوانين في 

 م(.2015جاءت انعكاًسا لما يحدث في المجتمع من ممارسات اجتماعية. )الجاسر، 
  وفيما يلي عر  ألهم النظراات المفيرة للدراسة والتي تناولت العنف ضد األطفال:

 نظرية الدور: -أ

كبير في كثير من المجاالت والتي منها الخدمة االجتماعية، حيث تختلف أدوار األفراد ماصختالف مواقعهم، حيث إن نظراة الدور لها عامل 
يالحظ أن التفاعل بين هذه األدوار ما ييمى مالبناء االجتماعي، الذي يمثل مجموعة أنظمة اجتماعية تتداصخل في تشكيل وتحديد أنماط 

االتجاهات والقيم اليايدة في المجتمع، وترتبط هذه األنظمة فيما بينها ارتباًطا وظيفيًّا لتحقيق  اليلوك، وتنظم الحاجات اإلنيانية حيب
 (.2م، ص2018)فوزي،  .وتكامل البناء االجتماعي واستمراره

لوظيفية في اونظراة الدور صاغها علماء علم االجتماع محيث تيهم في تحديد مشكالت الفرد، وهذه النظراة تنتمي لنظراة البنايية 
علم االجتماع والتي فيها األفراد يشغلون مراكز محددة في البناء االجتماعي، وأن كل موقع يرتبط بدور معين، وامكن إرجاع تاراخ تلك 

 م(.2017النظراة إلى الرواد األوايل لهذه المدرسة ومنهم أوجيت كونت ودور كايم )أبو الحمايل، 
ات التي تيتخدم في الخدمة االجتماعية مصفة عامة، وصخدمة الفرد مصفة صخاصة، حيث إنها توضح ونظراة الدور واحدة من أهم النظرا

التفاعل ما بين الفرد وبيئته االجتماعية والعالقة المتبادلة بينهما، فالكثير من مشكالت الفرد تنبع من عدم قدرته على أداء أدواره 
 م(2015االجتماعية بنجاح. )علي، 

مالنيبة لدور األصخصايي االجتماعي في وحدات الحماية االجتماعية ممنققة الراا ، فإن الدور الذي يقوم مه ومن ذلك يتضح أنه 
ا، فهو يقع عليه دراسة الحاالت التي تكون في الوحدة، أو متواصلة مع الوحدة من أجل الحماية  األصخصايي االجتماعي أو النفيي مهم جدًّ

 لتي تقدمها وحدات الحماية االجتماعية.أو االستشارة أو غيرها من الخدمات ا
كما أن هذا الدور تقابله كثير من العقبات التي تحد  من ذلك الدور والتي تتقلب من األصخصاييين الصبر واإلنصات وعدم اليرعة في  

جدة مالوحدة التي تكون متواإصدار التعليقات على ما ييمعه أو يراه، حتى يتم له دراسة الحالة من جميع جوانبها مما يعود على الحالة 
 نتايج إيجابية ولييت سلبية.
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 نظرية التعلم االجتماعي وتفسيرها للسلوك: -ب

بتوضيح نظراة كاملة وموحدة لليلوك البشري، وإحداث تفيير أساسي لعدة مجاالت شاملة من مجاالت  Pandoraاهتم العالم "ماندورا" 
علم النفس ونظراة التعلم صخاصة، وذلك عن طراق المنقق المحكم والداليل على تقدير المؤثرات الرييية والمؤثرة للتعلم مالمعرفة 

نظراة تيير على صخقوات سراعة، وتعقي كل منها دلياًل على قدرة هذا  والمالحظة، ومنذ قرنين أصخذت مقوالت رييية ذات طبيعة
 م(.2009النموذج على تركيب اليلوك والتنبؤ مه. ) التل، 

 م( وهي:2009وقد عر  "ماندورا" ثالثة آثار للتعلم مالمالحظة أوضحها )التل، 

ة من النموذج، فعندما يقوم النموذج مأداء استجامة جديدة هنا يتمكن المالحظ من تعلم سلوكيات جديدة ومتقور  تعلم سلوكيات جديدة: -
لييت في حصيلة المالحظ اليلوكية فالمالحظ هنا يقوم بتقليده، وال يتأثر سلوك المالحظ مالنماذج الحية والواقعية فقط، فالصور 

 ي دور النموذج الحي.والرموز التي تمثل عبر الصحافة واألساطير والحكايات والكتب تعد مصادر مهمة للنماذج وتؤد

تؤدي مالحظة سلوك اآلصخران إلى كف وامتناع معض االستجامات، أو رفض لبعض أنواع اليلوك، صخاصة عند  الكف والتحرير: -
مواجهة اليلوك عواقب سلبية أو غير مرضية من اتباع لهذا اليلوك، فمثال المعلمة التي تقوم ممعاقبة أحد األطفال أمام زماليه، فمن 

م نقل أثر العقاب إلى هؤالء األطفال، فيمتنعون عن أداء اليلوك الذي أدى إلى عقاب زميلهم، وعدم وجود العقاب يؤدي إلى فعل هنا يت
 سيئ يؤدي إلى تحرار معض االستجامات المقيدة والمكفوفة.

 التسهيل: -

ه ال المالحظ اليلوكية التي تعلمها قبل ذلك لكنمالحظة سلوك النموذج تعمل على تيهيل ظهور االستجامات، والتي تقع في حصيلة 
 م(.2009ييتخدمها.)التل، 

يوجد أوجه تشامه ما بين نظراة التعلم االجتماعي ونظراة اإلشراط اإلجرايي في جزيية كل من التعزاز والعقاب، حيث إن كالهما يهتم 
قوم ن التعزاز والعقاب مجانب مالحظة نتايج سلوك اآلصخران يبدور التعزاز والعقاب في تشكيل اليلوك، وانظر التعلم االجتماعي إلى أ

 م(.2009كذلك بتشكيل اليلوك واستمراره. )التل، 
ومن ذلك يتضح أن نظراة التعلم االجتماعي يمكن االستفادة منها وتقبيقها على األصخصايين االجتماعين والنفييين في كيفية التعامل 

ية االجتماعية فكل طفل له مشاكله الخاصة التي تختلف من فرد إلى آصخر، وبذلك يجب مع الحاالت التي تحال إلى وحدات الحما
 معرفة األسباب الحقيقة وراء عملية التعنيف التي تمت على األطفال .

التي  جكما يمكن تقبيق نظراة التعلم االجتماعي واالستفادة منها مالنيبة لألطفال في كيفية تعلم مهارات جديدة واتضح ذلك من البرام
 .تقدم في وحدات الحماية االجتماعية والتي تم ذكرها من قبل

 ثانًيا: الدراسات السابقة:

 سوف يشير الباحث إلى معض من الدراسات اليامقة التي تخدم وتتصل ممشكلة الدراسة، وذلك على النحو التالي:

يتعامل معها نظام الحماية من اإليذاء، و بيان مدى إسهام تحديد نوع أنماط العنف األسـري التي ( إلى 2017دراسة الحربي )هدفت 
نظام الحماية من اإليذاء في تحقيق الوقاية من العنف األسـري. استخدمت الباحثة المنهج الوصفي مدصخل الميح االجتماعي أسلوب 
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جميع ضحايا العنف األسـري من  الميح الشامل لمجتمع الدراسة ميتعينة ماالستبانة لجمع المعلومات ، وتكون مجتمع الدراسة من
( مبحوًثا، كما شمل مجتمع الدراسة كذلك جميع 115الجنيين في وحدة الحماية االجتماعية ممدينة الراا ، والبالغ عددهم )

من  ( صخبيًرا14( أصخصاييًّا، وعدد )34األصخصاييين االجتماعيين والنفيـيين العاملين في وحدة الحماية االجتماعية والبالغ عددهم )
كانت أهم النتايج: أبرز األدوار التي يقوم بها نظام الحماية من اإليذاء هو تنمية قدرة العاملين من إصخصاييين ، و مختلف التخصصات

وأصخصاييات على التدصخل الفوري لحل المشكالت التي تعتر  األسرة نتيجة العنف الواقع عليها. واتم تحرار تعهد من قبل نظام 
 على مرتكب العنف معدم تكرار تعنيفه مرة أصخرى. الحماية من اإليذاء

تحديد مالمح الممارسة المهنية لقراقة العمل مع الجماعات مالمؤسيات اإليوايية وتحديد أكثر  إلى ( 2016سوادان ) هدفتكما 
اقة العمل رسة المهنية لقر المشكالت التي يتعامل معها األصخصايي االجتماعي مالمؤسيات اإليوايية، وتحدد المعوقات التي تواجه المما

( أصخصاييَّا اجتماعيًّا ، وجميع األطفال مالمؤسية اإليوايية 34قام الباحث بتنفيذ الدراسة على عينة قدرها ) مع الجماعة مالمؤسية.
ة، لتدرابي( طفاًل. وقد توصلت نتايج الدراسة إلى تعذر استخدام معض المهارات لقلة الدورات ا91ومجتمع الدراسة البالغ عددهم )

وضعف برامجها، وعدم اصختيار المتدربين مع قدرتهم على استخدام التكنيكات المهنية، نتيجة إلى أن معارفهم وقيمتهم المهنية جاءت 
 بدرجة متدنية نتيجة ضعف اإلعداد المهني لألصخصاييين. 

 لمكرمة في مواجهة مشكالت العنف األسري مماللكشف عن دور اإلدارة العامة المركزاة إلمارة مكة ا (2012دراسة اليوالم )هدفت و 
استخدم الباحث منهج الميح االجتماعي مالحصر الشامل، وقد تم تصميم االستبانة كأداة لجمع و . تمتلكه من سلقات وآليات تنفيذية

كانت ا العنف األسري. و ( من العاملين مإمارة مكة المكرمة من الباحثين مقضاي105البيانات والمعلومات ، وقد تمثلت العينة معدد )
األداء العام لدور إمارة منققة مكة المكرمة في تنفيذ الخقط التربواة للوقاية من العنف األسري تميز ماألداء مصفة  أن النتايج أهم

نظيم وت( ومن األدوار التي تقوم بها المؤسيات تزواد اإلمارة مخقط تربواة للوقاية من العنف األسري %69عامة ممتوسط يعادل )
المحاضرات والندوات عن العنف األسري، والتنييق مع اإلمارات مشأن قضايا العنف األسري، وتزواد مجلس اإلمارات مما ييتجد من 

دراسات عن العنف األسري، وأن المؤسيات المجتمعية تأتي في المرتبة الثانية من حيث األهمية مالنيبة لميتواات األداء في مواجهة 
 األسري .مشكالت العنف 

يين في مواجهة العنف ضد إلى تحديد أدوار منظمات المجتمع المدني وأدوار األصخصاييين االجتماع ( 2011وهدفت دراسة الهاشمي )
( ميؤواًل في مجتمع الدراسة 50اتبعت الباحثة المنهج الوصفي )الميح االجتماعي( ، وقد اشتملت العينة على عدد ). و األطفال

ومن نتايج الدراسة يتضح أن المشاكل التي تواجهها منظمات المجتمع المدني:  ( أصخصاييًّا اجتماعيًّا.36دني و )منظمات المجتمع الم
عدم تعاون الميؤولين الحكوميين معها، وعدم توافر الكوادر الفنية المتخصصة، وانتشار المشكالت في المجتمع، ووجود قصور في 

 .لتشـراعات الخاصة محماية األطفالتنفيذ ا
وقد  .رعيين وعالقتهم مالمؤسية الكفيلةإلى وصف الوضعية االجتماعية لألطفال غير الشـ (2010مصاط، وميعي )دراسة هدفت و 

( من أعضاء مؤسية القفولة الميعفة في مدينة ورقة مالجزاير. 30اتبعت الدراسة منهج الميح االجتماعي، وقد تمثلت العينة معدد )
المؤسية الكفيلة ككل كنيق اجتماعي جديد يرى أعضاؤها أن الرعاية المقدمة للقفل في المؤسية الكفيلة وقد توصلت الدراسة إلى أن 

غير كافية لدمجه اجتماعيًّا وال إشباعه عاطفيًّا، واظهر عجز المؤسية عن دمج األطفال اجتماعيًّا في كون المؤسية قاصرة عن 
 .مؤسية، كاألحداث الكرواة واألعياد مكل أشكالهاتعليم األطفال وتعرافه مكل ما يحدث صخارج نقاق ال
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إلى محاولة إلقاء الضوء على إحدى القضايا االجتماعية التي يمكن أن يكون للمنظمات غير الحكومية ( 2005وهدفت دراسة قايد )
واجهة ذي تقوم مه في مدور حيوي في مواجهتها، وتعقي الدراسة نبذة مختصرة عن نشأة وتاراخ المنظمات غير الحكومية، والدور ال

العديد من المتغيرات التي تحدث مالمجتمع.  وقد توصلت الدراسة إلى أن المنظمات غير الحكومية التي يقيمها األفراد مأنها أقرب 
 لها دوًرا إرشادًيا وتوجيهيًّا. المنظمات إلى المجتمع، ولها فاعلية في تقليل العنف في حياة األفراد واألسرة، وأن

للتعرف على المخاطر النفيية واالجتماعية التي يتعر  لها أطفال المؤسيات اإليوايية فاقدي  (1995دراسة حبيب )وقد هدفت 
انتهجت الباحثة المنهج الوصفي الذي تعتمد فيه على الميح و الرعاية، وأوجه الرعاية التي تقدمها المؤسيات اإليوايية لألطفال، 

انات عن طراق االستبيان ، وتم اصختيار أفراد العينة عن طراق الحصـر الشامل، وقد بلغ عدد األطفال االجتماعي، وقامت مجمع البي
( من اإلناث. وحصر شامل للمشرفين وأعضاء مجالس إدارة المؤسيات التي تم 43( من الذكور و)22( طفاًل من بينهم )65)

( من المبحوثين يرون مأن دور األصخصايي االجتماعي %81أن )لى حوًثا. وقد توصلت الدراسة إ( مب50اصختيارها، وقد بلغ عددهم )
ا، بينما يرى ) ( أنه غير مهم. وأن مهام األصخصايي االجتماعي تتمثل %7( أنه مهم إلى حد ما، بينما يرى )%12مالمؤسية مهم جدًّ

شقة قبل ذاته، وتنظيم وتنفيذ األنفي مياعدة األطفال على التكيف مع الواقع الجديد، والتغلب على المشكالت التي تواجهه وت
 المختلفة. 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 
 أوجه الشبه:

تشابهت الدراسات اليامقة مع الدراسة الحالية في تناولها موضوع العنف الموجه ضد األطفال، وكيفية حمايتهم من الذين يمارسون 
مراكز اهتمت معظم الدراسات بدراسة الو عليهم العنف، واستخدام تلك الدراسات )االستبانة( لجمع المعلومات واستخدام المنهج الوصفي. 

 رعاية األطفال المعنفين، ولكن لم تشمل تلك الدراسات أي دراسة عن وحدة الحماية االجتماعية. اإليوايية ومؤسيات
اصختلفت الدراسة الحالية مع الدراسات اليامقة في عدم تناولها وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد أوجه االختالف: 

 األطفال . 

ربط بين وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال والمعوقات التي عدم وجود أي دراسات محكمة ماللغة العربية ت
 تواجهها. 

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة: 
 تمت االستفادة من الدراسات اليامقة في الجوانب التالية :

 .في تحديد مشكلة الدراسة وصياغتها وبلورتها 
  .في توجيه الباحث الصختيار وصياغة موضوع الدراسة ومشكلتها واصختيار األدوات المناسبة لجمع البيانات 
 وكذلك االستفادة منها في إثراء اإلطار النظري للمادة العلمية.  ،ساهمت في صياغة تياؤالت الدراسة وأهدافها وأهميتها 
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 اإلجراءات المنهجية للدراسة
 منهج الدراسة:  -

 اعتمد الباحث على المنهج الوصفي كأداة للدراسة وهو منهج ماليم لدراسة العديد من القضايا والمشكالت االجتماعية. 

 مجتمع الدراسة: -
جميع األصخصاييين االجتماعيين واألصخصاييات االجتماعيات والنفييات العاملين في وحدات الحماية االجتماعية ممنققة الراا  

 أصخصاييًّا وأصخصايية مأسلوب الميح الشامل.( 74وعددهم )

 أداة الدراسة ومراحل تصميمها: -
اعتمدت الدراسة على أداة )االستبيان( التي تجيب عن معض األسئلة وهي: استبانة تحتوي على عدة محاور  أواًل: بناء أداة الدراسة:

 داء تصوراتهم وآرايهم.تتضمن مجموعة من العبارات ، يقلب من مجتمع الدراسة اإلجامة عنها وإب
 وقسمت هذه األداة إلى قسمين: 

 يشتمل على المتغيرات الشخصية لمجتمع الدراسة كالحالة االجتماعية والوظيفة والمؤهل العلمي وعدد سنوات الخبرة.  القسم األول: -
( لقياس إجامات مجتمع Lkertفيدور حول األسئلة التي تحوي موضوع الدراسة وتم استخدام مقياس "ليكرت" ) أما القسم الثاني: -

م هذا المقياس إلى صخمس فقرات، حيث يعبر رقم ) ( على أقل درجة. وتكون 1( على أعلى درجة، بينما يعبر الرقم )5الدراسة، وُقيِ 
 درجات المقياس على النحو التالي: 

 (. 1( ، غير موافق مشدة )2( ، غير موافق )3( ، إلى حد ما )4( ، موافق )5) موافق مشدة

 ( عبارة موزعة على أربعة محاور لها عالقة مأسئلة الدراسة وهي:40وتضمن هذا القيم من االستبانة على عدد ) 

 ال .المحور األول: اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطف

 المحور الثاني: دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد األطفال .

 المحور الثالث: المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها في مواجهة العنف ضد األطفال .

 المحور الرامع: المقترحات التي تيهم في الحد من العنف ضد األطفال .

 وصف أداة الدراسة: ثانًيا:
 إن وصف أداة الدراسة يحتوي على صدق وثبات االتياق الداصخلي لألداة الميتخدمة، وذلك على النحو اآلتي:

 لقد تأكد الباحث من صدق فقرات االستبانة من صخالل طراقتين مختلفتين هما: صدق وثبات أداة الدراسة: -1
 أواًل: صدق المحكمين:

( من أعضاء هيئة التدراس في جامعة نايف العربية للعلوم 12اة على مجموعة من المحكمين وعددهم )قام الباحث معر  هذه األد
، وذلك من أجل أن ييتفيد من آرايهم واألصخذ بها حول مدى شمول عناصر الجتماعيةاألمنية، والمختصين في مجال العلوم ا

وقد تم عمل كل المالحظات التي أبداها المحكمين وتم من صخالل ذلك الموضوع، ومدى حاجاتها لإلضافة أو إجراء التعديالت إن وجد، 
 الحصول على االستبانة في الصورة النهايية.

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر سالعدد الساد

 م 2020 – شباط – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

152 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 .أداة الدراسة ثبات وصدقثانيًا : 
 الثبات: -1

 قام الباحث ماستخدام معامل "ألفا كرونباخ" للتأكد من ثبات أداة الدراسة كما يلي:

كرونباخ" لقياس ثبات أداة الدراسة لمفردات محور اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في ( معامل "ألفا 1جدول رقم )
 مواجهة العنف ضد األطفال .

 قيمة معامل ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور
اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة 

 0.906 9 العنف ضد األطفال .

الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد  دور وحدة
 األطفال .

9 0.944 

المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها 
 0.936 12 في مواجهة العنف ضد األطفال 

 0.957 10 المقترحات التي تيهم في الحد من العنف ضد األطفال .
 0.965 40 المعامل الكلي

 يوضح وهذا ،(0.965) قيمة الثبات الكلي لمحاور االستبانة كما بلغت المحاور األربعة مرتفع  ثبات أن يتضح اليابق الجدول ومن
 .الميداني التقبيق أجل من صالحيتها مدى وأيًضا محاور اإلستبانة، ثبات مدى

 صدق أداة الدراسة: -2
 لمحور اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال : التحليل "السيكومتري" للعناصر المكونة

استخدم الباحث معامل "ألفا كرونباخ" إذا حذف العنصر مجانب معامل االرتباط بين درجة العنصر والمجموع الكلي للمحور، وكذلك تم 
 ي: استخدام معامل االرتباط الصحيح، واوضح ذلك في الجدول التال

(: التحليل "السيكومتري" ومعامالت الصدق لفقرات محور اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في 2جدول رقم )
 مواجهة العنف ضد األطفال .

 معامل االرتباط مالمحور معامل االرتباط المصحح معامل ألفا إذا حذف العنصر رقم الفقرة

1 0.897 0.674 0.758** 

2 0.896 0.695 0.754** 

3 0.895 0.696 0.770** 

4 0.902 0.592 0.683** 

5 0.898 0.661 0.729** 
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 معامل االرتباط مالمحور معامل االرتباط المصحح معامل ألفا إذا حذف العنصر رقم الفقرة

6 0.891 0.745 0.811* 

7 0.903 0.606 0.708** 

8 0.893 0.717 0.783** 

9 0.887 0.807 0.852** 

 فأقل. 0.01* دالة عند ميتوى الداللة *

الصدق لفقرات محور دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد (: التحليل "السيكومتري" ومعامالت 3جدول رقم )
 األطفال .

 معامل االرتباط مالمحور معامل االرتباط المصحح معامل ألفا إذا حذف العنصر رقم الفقرة

1 0.943 0.667 0.718** 

2 0.940 0.725 0.787** 

3 0.933 0.862 0.900* 

4 0.938 0.768 0.818** 

5 0.934 0.830 0.869** 

6 0.939 0.733 0.789** 

7 0.933 0.855 0.893** 

8 0.937 0.785 0.837** 

9 0.934 0.839 0.873** 

 فأقل. 0.01** دالة عند ميتوى الداللة 

 

 

لعنف مواجهة االتحليل "السيكومتري" للعناصر المكونة لمحور المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها في 
 ضد األطفال :
(: التحليل "السيكومتري" ومعامالت الصدق لفقرات محور المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية 4جدول رقم )

 بدورها في مواجهة العنف ضد األطفال .
 مالمحورمعامل االرتباط  معامل االرتباط المصحح معامل ألفا إذا حذف العنصر رقم الفقرة

1 0.936 0.570 0.645** 
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 مالمحورمعامل االرتباط  معامل االرتباط المصحح معامل ألفا إذا حذف العنصر رقم الفقرة

2 0.934 0.607 0.674** 

3 0.928 0.778 0.821** 

4 0.930 0.740 0.789** 

5 0.927 0.816 0.849** 

6 0.928 0.795 0.832** 

7 0.939 0.459 0.539** 

8 0.933 0.642 0.702** 

9 0.929 0.762 0.806** 

10 0.926 0.826 0.860** 

11 0.929 0.749 0.794** 

12 0.925 0.858 0.885** 

 فأقل. 0.01** دالة عند ميتوى الداللة 

 التحليل "السيكومتري" للعناصر المكونة لمحور المقترحات التي تسهم في الحد من العنف ضد األطفال:

 العنف ضد األطفال .(: التحليل "السيكومتري" ومعامالت الصدق لفقرات محور المقترحات التي تسهم في الحد من 5جدول رقم )
 معامل االرتباط مالمحور معامل االرتباط المصحح معامل ألفا إذا حذف العنصر رقم الفقرة

1 0.950 0.884 0.906** 

2 0.961 0.612 0.689** 

3 0.949 0.878 0.903** 

4 0.953 0.793 0.827** 

5 0.951 0.855 0.883** 

6 0.951 0.846 0.879** 

7 0.949 0.882 0.908** 

8 0.948 0.901 0.923** 

9 0.958 0.703 0.768** 

10 0.951 0.829 0.865** 

 فأقل. 0.01** دالة عند ميتوى الداللة 
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ة متوسقة وهي قيم وراالمح هور تيهم في ارتفاع الثبات لهذامحالمنها  تكونتأن جميع المفردات التي  ةول اليامقايتضح من الجد
 ور.اثبات المحومرتفعة تدل على ارتفاع 

 طريقة تصحيح االستبانة )أداة الدراسة(:
معد أن جمع الباحث البيانات الخاصة مالدراسة، وتم مراجعة البيانات المعقاة وإدصخالها للحاسب اآللي، وقام الباحث بتحوال اإلجامات 

 5المعقاة اللفظية إلى أعداد، حيث قام الباحث استخدام طراقة "ليكارت" ذات التدرج الخماسي، وأعقى درجة )موافق مشدة( ممقدار )
( درجات، ودرجة غير موافق ممقدار )درجتين(، ودرجة )غير 3( درجات، ودرجة محايد ممقدار )4موافق( ممقدار )درجات( ودرجة )

 موافق مشدة( بدرجة واحدة، واتضح ذلك من الجدول التالي: 

 (: طريقة تصحيح مقياس ليكارت الخماسي6جدول رقم )
 قيمة المتوسط الحيابي وزنه التدرج

 1.80إلى أقل من  1من  1 غير موافق مشدة
 2.60إلى أقل من  1.80من  2 غير موافق

 3.40إلى أقل من  2.60من  3 محايد
 4.20إلى أقل من  3.40من  4 موافق

 5.00إلى  4.20من  5 موافق مشدة
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

 تم استخدام األساليب اإلحصايية التالية:
 حياب التكرارات والنيب المئواة.  -1
 مقياس النزعة المركزاة )المتوسط الحيابي(.  -2
 مقاييس التشتت )االنحراف المعياري(.  -3
 معامل "ألفا كرونباخ": الصختبار مدى ثبات أداة الدراسة. -4

 
 
 
 
 
 

 رض وتحليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجهاع
 الدراسة:أواًل: النتائج المتعلقة بوصف أفراد مجتمع 

اعتمدت هذه الدراسة على عدد من المتغيرات الميتقلة التي تتعلق مالخصايص الوظيفية الشخصية ألفراد مجتمع الدراسة، والتي تمثلت 
 (.عدد سنوات الخبرة في العمل –الميتوى االقتصادي  –الميتوى التعليمي  –الحالة االجتماعية  –العمر –في ) الجنس 
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 ت يمكن أن يتم تحديد خصائص أفراد مجتمع الدراسة على النحو التالي:وفي ضوء هذه المتغيرا

 الجنس: -1

 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير الجنس7جدول رقم )

 النسبة التكرار الجنس
 %36.5 27 ذكر
 %63.5 47 أنثى

 %100.00 74 المجموع

( 47يتضح من الجدول اليابق أن عدد اإلناث المعينين في وحدات الحماية االجتماعية أكثر من عدد الذكور، حيث بلغ عدد اإلناث )
 ( من النيبة الكلية للعدد. %36.5( وبنيبة )27( أي ما يقارب ثلثي العدد، واأتي معدهم عدد الذكور معدد )%63.5بنيبة )

ناث عن عدد الذكور يرجع إلى طبيعة العمل في معض التخصصات والمجاالت في هذا العمل، والذي وارى الباحث: أن زاادة عدد اإل
 يحتاج فيها األطفال سواء كان ذكًرا أم أنثى إلى الرعاية االجتماعية واالهتمام من جانب العامالت في وحدات الحماية االجتماعية. 

 العمر: -2

 ة وفق متغير العمر(: توزيع أفراد مجتمع الدراس8جدول رقم )

 النسبة التكرار العمر
 %10.8 8 30إلى أقل من  22من 

 %60.8 45 سنة 40إلى أقل من  30من 
 %28.4 21 سنة 50إلى أقل من  40من 

 %0 0 سنة 50أكثر من 
 %100.00 74 المجموع

( بنيبة 45بلغ عدد أفراد هذه الفئة ) سنة( في المرتبة األولى حيث 40إلى أقل من  30يتضح من الجدول اليابق أن الفئة من )
(، وفي المرتبة األصخيرة من %28.4( وبنيبة )21سنة ( معدد ) 50إلى أقل من  40(، وفي المرتبة الثانية يأتي الفئة من )60.8%)

جتماعية (، واليوجد أفراد يعملون في وحدات الحماية اال%10.8( ونيبة )8( معدد )30إلى أقل من  22كانت أعمارهم ما بين )
  سنة. 50عمرهم أكثر من 

 الحالة االجتماعية: -3

 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير الحالة االجتماعية9جدول رقم )
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 النسبة التكرار الحالة االجتماعية
 %85.1 63 متزوج
 %14.9 11 أعزب

 %100 74 المجموع
( وبنيبة %63أعزب حيث كانت فئة المتزوجين هي الغالبية معدد )يتضح من الجدول اليابق أن كل مجتمع الدراسة متزوج أو 

 (. %14.9( وبنيبة )11واأتي في المرتبة الثانية فئة األعزب معدد ) ،(85.1%)

 المستوى التعليمي: -4

 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي10جدول رقم )

 النسبة التكرار المستوى التعليمي
 %90.5 67 مكالوراوس
 %9.5 7 ماجيتير
 %100 74 المجموع

( ونيبة 67يتضح من الجدول اليابق أن نيبة من كان ميتواهم التعليمي حاصل على مكالوراوس يأتي في المرتبة األولى معدد )
( من مجتمع الدراسة، %9.5( ونيبة )7( من مجتمع الدراسة، واأتي من كان ميتواه التعليمي حاصل على ماجيتير معدد )90.5%)

ل أي منهم لكي يكون ميتواه التعليمي دكتوراه، والتي من المفتر  أن تزاد من عقاء الفرد لعمله لما مما يعني أن أفراد الدراسة لم يكم
  يكتيبه من معلومات وطرق مختلفة في التعامل مع الحاالت التي تتوجه أو تتصل بوحدات الحماية االجتماعية. 

 
 
 
 
 المستوى االقتصادي: -5

 وفق متغير المستوى االقتصادي(: توزيع أفراد مجتمع الدراسة 11جدول رقم )
 النسبة التكرار المستوى االقتصادي

 %43.2 32 راال 10000أقل من  –راال  5000من 
 %56.8 42 راال فأكثر 10000

 %100 74 المجموع
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( 42راال فأكثر( هو من حصل على المركز األول معدد ) 10000يتضح من الجدول اليابق أن من كان ميتواه االقتصادي ) 
( أي أن أكثر من نصف مجتمع الدراسة من الفئة ذات الميتوى االقتصادي المرتفع، بينما من كان ميتواه %56.8وبنيبة )

 ( من مجتمع الدراسة. %43.2( وبنيبة )32ل ( في المرتبة الثانية بتكرار )راا 10000أقل من  -راال  5000االقتصادي ) من 

 عدد سنوات الخبرة في العمل: -6

 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير الخبرة12جدول رقم )

 النسبة التكرار عدد سنوات الخبرة في العمل
 %23.00 17 سنوات 5أقل من 

 %43.20 32 سنوات 10إلى أقل من  5من 
 %13.50 10 سنة 15إلى أقل من  10من 
 %20.30 15 سنة 20إلى أقل من  15من 

 %0.00 0 سنة فأكثر 20
 %100.00 74 المجموع

( 32سنوات( هو من حصل على المركز األول بتكرار ) 10إلى أقل من  5يتضح من الجدول اليابق أن من كان في فئة )من 
(، واأتي في المركز الثالث %23( ونيبة )17سنوات( معدد ) 5المرتبة الثانية من كانت فئته )أقل من واأتي في ، (%43.2وبنيبة )

إلى  10واأتي في المرتبة الرامعة من كانت فئته )من  ،(%20.30( ونيبة )15سنة( معدد ) 20إلى أقل من  15من كانت فئته من ) 
 سنة فأكثر(.  20من كان يعمل ) ولم يوجد  ،(%13.5( ونيبة )10سنة( معدد ) 15أقل من 

 أعداد األخصائيين االجتماعيين والنفسيين واألخصائيات االجتماعيات والنفسيات في منطقة الرياض: -7

 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفق متغير المنطقة13جدول رقم )

 المنققة
األصخصاييين 
 االجتماعيين

األصخصاييات 
 االجتماعيات

األصخصاييين 
 النفييين

األصخصاييات 
 النفييات

 المجموع

 16 2 0 8 6 اإلدارة العامة
 35 6 3 17 9 الراا 
 7 0 0 3 4 عفيف
 12 0 0 8 4 الخرج

 4 0 0 3 1 وادي الدواسر
 74 8 3 39 24 المجموع

الحماية االجتماعية المنتشرة في منققة الراا  هي الراا  وعفيف والخرج ووادي الدواسر يتبين من الجدول اليابق أن وحدات 
 ماإلضافة لإلدارة العامة.
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وتأتي في المرتبة  ،(%47.30كما يتضح من الجدول اليابق أن مدينة الراا  احتلت المرتبة األولى من عدد مجتمع الدراسة بنيبة )
وفي المرتبة الرامعة مدينة عفيف بنيبة  ،(%16.22وفي المرتبة الثالثة مدينة الخرج بنيبة ) ،(%21.62الثانية اإلدارة العامة بنيبة )

 ( .%5.40وأصخيًرا وادي الدواسر بنيبة ) ،(9.46%)

االجتماعيات أكبر مكثير من نيبة األصخصاييين  كما يتضح من الجدول اليابق أن نيية األصخصاييين االجتماعيين واألصخصاييات
بينما نيبة األصخصاييين النفييين  ،( من مجتمع الدراسة%85.14النفييين واألصخصاييات النفييات، حيث يظهر أن نيبتهم )

 ( من مجتمع الدراسة.%14.86واألصخصاييات النفييات )

 .النفييين واألصخصاييات النفييات في كل مدن منققة الراا وهنا يتضح مدى حاجة وحدات الحماية لعدد كبير من األصخصاييين 

 إجابات تساؤالت الدراسة:ثانيًا: 

 إجابة السؤال األول: ما اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال ؟

العنف ضد األطفال ، تم حياب النيب المئواة من أجل التعرف على اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة 
والتكرارات والمتوسقات الحيابية وكذلك االنحرافات المعياراة والرتب الستجامات مجتمع الدراسة لمحور اإلجراءات المقدمة في وحدة 

 الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال .

 اآلتي:وكانت نتايج المحور األول مبينة في الجدول 

اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في  (: استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات الخاصة بمحور14جدول رقم )
  .مواجهة العنف ضد األطفال

 العبــــــارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحيابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب
غير  الكلي

موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة

1 
يتم التعامل مع اإلصامات الجيدية من 
 صخالل فرق الحماية في الققاع الصحي.

 4 ك
 

5 5 42 18 
3.88 1.03 5 

% 5.4 6.8 6.8 56.8 24.3 

2 
التعاون مع الجهات ذات العالقة من أجل 

 حماية األطفال .
 27 40 3 2 2 ك

4.19 0.855 3 
% 2.7 2.7 4.1 54.1 36.5 

3 
وجود آليات علمية وتقبيقية للتعامل مع 

 اإليذاء.
 19 37 8 6 4 ك

3.82 1.07 7 
% 5.4 8.1 10.8 50.0 25.7 

4 
القيام بتيجيل حاالت إهمال وإيذاء 

األطفال الواردة لوحدة الحماية 
 االجتماعية.

 29 37 1 3 4 ك
4.14 1.02 4 

% 5.4 4.1 1.4 50.0 39.2 
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 العبــــــارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحيابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب
غير  الكلي

موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة

5 
رصد مدى الخقورة في كل حالة يتم 

 تيجيلها من حاالت العنف.

 28 40 2 1 3 ك
4.20 0.89 2 

% 4.1 1.4 2.7 54.1 37.8 

6 
تنظيم ندوات توعواة لألطفال المتعرضين 

 للعنف التي تم تيجيل حاالت لهم.

 22 27 12 7 6 ك
3.70 1.22 8 

% 8.1 9.5 16.2 36.5 29.7 

7 
توزاع منشورات توعية لألسر التي بها 

 حاالت عنف.

 22 26 12 8 6 ك
3.67 1.23 9 

% 8.1 10.8 16.2 35.1 29.7 

8 
تنظيم دورات تدرابية للعاملين في مجال 

 الحماية االجتماعية.
 27 27 6 9 5 ك

3.84 1.23 6 
% 6.8 12.2 8.1 36.5 36.5 

 التصدي للعنف ضد األطفال. 9
 36 29 3 4 2 ك

4.25 0.966 1 
% 2.7 5.4 4.1 39.2 48.6 

  0.782 3.97 المتوسط العام للمحور

يتضح من الجدول اليابق أن آراء مجتمع الدراسة حول محور )اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف 
 -340وهو متوسط يقع في الفئة الرامعة من فئات مقياس "ليكارت" الخماسي ) ،(3.97ضد األطفال ( هي بدرجة )موافق( وبمتوسط )

 (، وهي الفئة التي تبين صخيار درجة )موافق( على أداة الدراسة.420إلى أقل من 

واتضح أيًضا من الجدول اليابق والخاص معبارات محور )اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد 
األطفال ( أنه يوجد توافق كبير بين أفراد مجتمع الدراسة على )اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف 

 -3.67( حيث تراوحت بين )8-7-6-4-3-2-1ضد األطفال ( حيث كانت متوسقات موافقة مجتمع الدراسة على الفقرات )
-5المقياس المتدرج الخماسي، والذي يشير إلى درجة موافق على أداة الدراسة ما عدا الفقرتين )(، وهي تقع في الفئة الرامعة من 4.19

 ( واللتين تقعان في الفئة الخامية من التدرج الخماسي، وتشير تلك الفئة إلى درجة موافق مشدة.9

التي تتبعها وحدات الحماية االجتماعية م( التي أظهرت أن من ضمن اإلجراءات 2017وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة الحربي )
ة حبيب كما تتفق مع دراس، هي: يتم تحرار تعهد من قبل نظام الحماية من اإليذاء على مرتكب العنف معدم تكرار تعنيفه مرة أصخرى 

على  والتغلبم( التي أوضحت أن من مهام األصخصايي االجتماعي تتمثل في مياعدة األطفال على التكيف مع الواقع الجديد، 1995)
 المشكالت التي تواجهه، وتقبل ذاته وتنظيم وتنفيذ األنشقة المختلفة.
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 إجابة السؤال الثاني: ما دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد األطفال؟

 كانت نتايج المحور الثاني مبينة في الجدول اآلتي:لقد 

الدراسة على العبارات الخاصة بمحور )دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد (: استجابات أفراد مجتمع 15جدول رقم )
 األطفال (.

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحيابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب
غير  الكلي

موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة

1 
من هم دون عمر الثامنة  العمل على حماية األطفال

 عشرة.
 29 37 3 3 2 ك

4.19 0.901 1 
% 2.7 4.1 4.1 50.0 39.2 

2 
توفير معلومات إحصايية موثقة عن حاالت إيذاء 

 األطفال وذلك من أجل وضع آليات العالج.
 23 36 8 5 2 ك

3.99 0.971 5 
% 2.7 6.8 10.8 48.6 31.1 

3 
مع قضايا إضرار  تقوار المهنيين المتعاملين

األطفال عن طراق الكوادر االجتماعية والصحية 
 واألمنية والقضايية.

 29 24 10 7 4 ك
3.91 1.18 6 

% 5.4 9.5 13.5 32.4 39.2 

4 
نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية 

 األطفال من اإليذاء واإلساءة.
 27 36 5 5 1 ك

4.11 0.905 3 
% 1.4 6.8 6.8 48.6 36.5 

5 
اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر اليلوكية التي تدعو 

 إلذالل األطفال في المجتمع.
 

 19 37 8 6 4 ك
3.82 1.077 8 

% 5.4 8.1 10.8 50.0 25.7 

6 
تقديم إرشادات وصخدمات مجتمعية غير مباشرة من 

 أجل حماية ضحايا العنف من األطفال.
 21 33 9 7 4 ك

3.81 1.11 9 
% 5.4 9.5 12.2 44.6 28.4 

7 
عقد شراكات مع المؤسيات المحلية والمنظمات 

الدولية واألكاديميين لتقوار آلية حماية األطفال من 
 العنف.

 24 29 10 7 4 ك
3.84 1.14 7 

% 5.4 9.5 13.5 39.2 32.4 

8 
القيام مالتأهيل النفيي الذي يتضمن الجليات النفيية 

 للحاالت المعنفة من األطفال وأسرهم.والعالجية 
 28 32 9 2 3 ك

4.08 0.989 4 
% 4.1 2.7 12.2 43.2 37.8 

9 
القيام ببرامج اإلرشاد والتوعية االجتماعية للحد من 

 العنف ضد األطفال .
 26 37 8 0 3 ك

4.12 0.905 2 
% 4.1 0 10.8 50.0 35.1 

  0.808 3.98 المتوسط العام للمحور
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يتضح من الجدول اليابق أن آراء مجتمع الدراسة حول محور )دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد األطفال ( 
إلى أقل من  -340( وهو متوسط يقع في الفئة الرامعة من فئات مقياس "ليكارت" الخماسي )3.98هي بدرجة )موافق( وبمتوسط )

  درجة )موافق( على أداة الدراسة.( وهي الفئة التي تبين صخيار 420

واتضح أيًضا من الجدول اليابق والخاص معبارات محور )دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد األطفال ( أنه 
انت ك يوجد توافق كبير بين أفراد مجتمع الدراسة على )دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد األطفال ( حيث

(، وهي تقع في الفئة الرامعة من المقياس المتدرج 4.19 -3.81متوسقات موافقة مجتمع الدراسة على كل الفقرات تراوحت بين )
م( التي أظهرت أبرز 2017وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة الحربي ) الخماسي، والذي يشير إلى درجة موافق على أداة الدراسة.

ا نظام الحماية من اإليذاء: هو تنمية قدرة العاملين من أصخصاييين وأصخصاييات على التدصخل الفوري لحل المشكالت األدوار التي يقوم به
أن األدوار م( التي أوضحت 2012كما تتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة اليوالم ) التي تعتر  األسرة نتيجة العنف الواقع عليها.

ة مخقط تربواة للوقاية من العنف ضد األطفال وتنظيم المحاضرات والندوات عن العنف ضد التي تقوم بها المؤسيات تزواد اإلمار 
 األطفال .

 

 

 

 

 

 إجابة السؤال الثالث: ما المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها في مواجهة العنف ضد األطفال؟

 كانت نتايج المحور الثالث مبينة في الجدول اآلتي:لقد 

(: استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات الخاصة بمحور المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها 16جدول رقم )
 في مواجهة العنف ضد األطفال .

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحيابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب
غير  الكلي

موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة

1 
عدم وضوح األسباب الحقيقية لقيام المعنف 

 ممثل تلك األفعال تجاه األطفال .
 10 29 17 12 6 ك

3.34 1.15 11 
% 8.1 16.2 23.0 39.2 13.5 
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 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحيابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب
غير  الكلي

موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة

2 
عدم تعاون أفراد األسرة فيما يخص الحالة 

صخوًفا من عقاب المعنف الذي قد ييبب لهم 
 أو اإلحراج. األذى

 26 32 9 3 4 ك
3.98 1.06 1 

% 5.4 4.1 12.2 43.2 35.1 

3 
تلقي األصخصاييين مكالمات ورسايل تهديد 
من قبل معض المعنفين لشعورهم مأن ذلك 

 أمور عايلية.

 14 28 12 14 6 ك
3.41 1.22 9 

% 8.1 18.9 16.2 37.8 18.9 

4 
تعر  األصخصاييين لبعض مواقف صخقرة 

مباشرة من قبل ذوي الضحايا ضحايا 
 العنف.

 15 34 11 7 7 ك
3.58 1.19 6 

% 9.5 9.5 14.9 45.9 20.3 

5 
ندرة المعلومات لألسباب الحقيقية لقيام 

 المعنِ ف ممثل تلك األفعال تجاه ذواه.
 10 38 16 5 4 ك

3.59 1.00 5 
% 5.4 8.1 21.6 51.4 13.5 

6 
المعنفين في مناطق يصعب وجود األطفال 

 الوصول إليها أو معيدة.
 9 29 21 10 5 ك

3.36 1.00 10 
% 6.8 13.5 28.4 39.2 12.2 

7 
عدم وضوح دقة العنوان المرسل لألصخصايي 

 أو األصخصايية.
 15 34 14 14 2 ك

3.49 1.03 7 
% 2.7 18.9 18.9 45.9 13.5 

 صخوف األطفال من التبليغ. 8
 19 39 9 3 4 ك

3.89 1.01 3 
% 5.4 4.1 12.2 52.7 25.7 

9 
ندرة المختصين مالحاالت النفيية 

 واالجتماعية في وحدة الحماية االجتماعية.
 

 17 22 11 16 8 ك
3.32 1.33 12 

% 10.8 21.6 14.9 29.7 23.0 

10 
ضعف ما يخصص من موارد مالية 

 ألنشقة الحماية االجتماعية.
  29 29 7 4 5 ك

3.98 
 

3.47 
2 

% 6.8 5.4 9.5 39.2 39.2 

11 
وجود صعوبات في حل المشكالت الشايكة 

 التي تحدث للقفل.
 8 34 21 7 4 ك

3.47 0.996 8 
% 5.4 9.5 28.4 45.9 10.8 

12 
 القيود المجتمعية كالحياء.

 19 30 15 5 5 ك
3.72 1.12 4 

% 6.8 6.8 20.3 40.5 25.7 
  0.771 3.60 المتوسط العام للمحور
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يتضح من الجدول اليابق أن آراء مجتمع الدراسة حول محور )المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها في 
وهو متوسط يقع في الفئة الرامعة من فئات مقياس "ليكارت"  ، (3.60مواجهة العنف ضد األطفال ( هي بدرجة )موافق( وبمتوسط )

 ( وهي الفئة التي تبين صخيار درجة )موافق( على أداة الدراسة.420إلى أقل من  -340الخماسي )

واتضح أيًضا من الجدول اليابق والخاص معبارات محور )المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها في 
جهة العنف ضد األطفال ( أنه يوجد توافق كبير بين أفراد مجتمع الدراسة على )المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية موا

االجتماعية بدورها في مواجهة العنف ضد األطفال ( حيث كانت متوسقات موافقة مجتمع الدراسة على كل الفقرات تراوحت بين 
ينما ب، والذي يشير إلى درجة موافق على أداة الدراسة ،لرامعة من المقياس المتدرج الخماسيوهي تقع في الفئة ا ،(3.98 -3.41)

 وتشير تلك الفئة إلى درجة محايد. ،( تنتمي للفئة الثالثة من من التدرج الخماسي10-9-1الفقرات )

تخدامها لقلة الدورات التدرابية، وتتفق تعذر معض المهارات اسم( التي أوضحت 2016وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة سوادان ) 
 ( التي أوضحت عدم توافر الكوادر الفنية المتخصصة وانتشار المشكالت في المجتمع. م2011تلك النتيجة مع دراسة الهاشمي )

 

 

 

 

 

 

 إجابة السؤال الرابع: ما المقترحات التي تسهم في الحد من العنف ضد األطفال ؟

 مبينة في الجدول اآلتي:كانت نتايج المحور الرامع 

 

 (: استجابات أفراد مجتمع الدراسة على العبارات الخاصة بمحور المقترحات التي تسهم في الحد من العنف ضد األطفال .17جدول رقم )

 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحيابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب
غير  الكلي

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق محايد موافق

موافق 
 بشدة

 5 0.876 4.26 31 38 0 3 2 ك 1
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 العبارة م

 درجة الموافقة
المتوسط 
 الحيابي

االنحراف 
 المعياري 

 الترتيب
غير  الكلي

موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق محايد موافق

 بشدة

العمل على تحقيق األهداف التي تيعى 
 لتحقيقها وحدة الحماية االجتماعية.

% 2.7 4.1 0 51.4 41.9 

2 
زاادة اصختصاص وحدة الحماية ليشمل كل 

 أفراد األسرة.
 23 37 8 3 3 ك

4.00 0.979 10 
% 4.1 4.1 10.8 50.0 31.1 

3 
اتباع القرق الحديثة في العالج للحاالت 

 التي تم إيذايها نفييًّا وجيديًّا.
 29 39 2 2 2 ك

4.22 0.853 7 
% 2.7 2.7 2.7 52.7 39.2 

4 
زاادة تفعيل دور األصخصايي النفيي 

واالجتماعي في إيجاد حل للمشكالت التي 
 يتم تيجيلها.

 31 36 3 2 2 ك
4.24 0.872 6 

% 2.7 2.7 4.1 48.6 41.9 

5 
زاادة الدورات التدرابية للعاملين لتقوار 

 األداء لديهم.
 43 24 2 4 1 ك

4.41 0.890 2 
% 1.4 5.4 2.7 32.4 58.1 

6 
إقامة ندوات تثقيفية للميتفيدين من وحدة 

 الحماية االجتماعية ولذواهم.
 30 33 6 3 2 ك

4.16 0.936 8 
% 2.7 4.1 8.1 44.6 40.5 

7 
التواصل مع مراكز عالجية متخصصة 

لالستفادة من صخبراتهم في مجال العنف ضد 
 األطفال .

 35 31 4 2 2 ك
 

4.28 
 

0.899 
4 

% 2.7 2.7 5.4 41.9 47.3 

8 
االستفادة من االستشارات النفيية من 

متخصصين للتوعية الوقايية إليجاد عالج 
 الحماية.وحلول للحاالت الموجودة بوحدة 

 39 29 3 1 2 ك
4.37 0.855 3 

% 2.7 1.4 4.1 39.2 52.7 

9 
توزاع منشورات من أجل التوعية لمن تم 

تيجيل حاالت له في وحدة الحماية 
 االجتماعية ومن لم ييجل.

 30 34 3 4 3 ك
4.14 1.01 9 

% 4.1 5.4 4.1 45.9 40.5 

1
0 

ة الحمايزاادة الصالحيات التي تعقى لوحدة 
 االجتماعية في التعامل مع الحاالت وذواهم.

 48 20 1 4 1 ك
4.48 0.879 1 

% 1.4 5.4 1.4 27.0 64.9 
  0.759 4.26 المتوسط العام للمحور

يتضح من الجدول اليابق أن آراء مجتمع الدراسة حول محور )المقترحات التي تيهم في الحد من العنف ضد األطفال ( هي بدرجة 
( وهي 5.00إلى  420وهو متوسط يقع في الفئة الخامية من فئات مقياس "ليكارت" الخماسي ) ،(4.26)موافق مشدة( وبمتوسط )

 الفئة التي تبين صخيار درجة )موافق مشدة( على أداة الدراسة.
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ال ( حيث من العنف ضد األطفواتضح أيًضا أنه يوجد توافق كبير بين أفراد مجتمع الدراسة على )المقترحات التي تيهم في الحد 
وهي تقع في الفئة الخامية من المقياس  ،(4.48 -4.22كانت متوسقات موافقة مجتمع الدراسة على كل الفقرات تراوحت بين )
( تنتمي للفئة الرامعة من التدرج 9-6-2بينما الفقرات ) ،المتدرج الخماسي والذي يشير إلى درجة موافق مشدة على أداة الدراسة

 وتشير تلك الفئة إلى درجة موافق.، ماسيالخ

 وأضاف موظفو الحماية المقترحات التالية:
 توفير حراسات أمنية لوحدات الحماية االجتماعية لتوفير األمن للموظفين والمودعين من األطفال في وحدات الحماية. .1
 دارات غير متخصصة.أن يعمل موظفي الحماية تحت إدارة متخصصة في الحماية وذلك لوجود وحدات تتبع إ .2
 زاادة أعداد األصخصاييين االجتماعيين والنفييين في وحدات الحماية االجتماعية. .3

 :النتائج

إن آراء مجتمع الدراسة حول محور )اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال ( هي  -1
 (.3.97بدرجة )موافق( وبمتوسط )

 من أهم فقرات محور )اإلجراءات المقدمة في وحدة الحماية االجتماعية في مواجهة العنف ضد األطفال (:  -2

 .التصدي للعنف ضد األطفال 
 .رصد مدى الخقورة في كل حالة يتم تيجيلها من حاالت العنف 
 . التعاون مع الجهات ذات العالقة من أجل حماية األطفال 

( هي بدرجة )موافق( دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد األطفال حول محور )إن آراء مجتمع الدراسة  -3
 (.3.98وبمتوسط )

 من أهم فقرات محور )دور وحدة الحماية االجتماعية في الوقاية من العنف ضد األطفال (:  -4

 .العمل على حماية األطفال من هم دون عمر الثامنة عشرة 
 إلرشاد والتوعية االجتماعية للحد من العنف ضد األطفال .القيام ببرامج ا 
 .نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية األطفال من اإليذاء 

إن آراء مجتمع الدراسة حول محور )المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها في مواجهة العنف ضد  -5
 (.3.60( وبمتوسط )األطفال ( هي بدرجة )موافق

 

 من أهم فقرات محور )المعوقات التي تحول دون قيام وحدة الحماية االجتماعية بدورها في مواجهة العنف ضد األطفال(:  -6

 .عدم تعاون أفراد األسرة فيما يخص الحالة صخوًفا من عقاب المعنِ ف الذي قد ييبب لهم األذى أو اإلحراج 
 شقة الحماية االجتماعية.ضعف ما يخصص من موارد مالية ألن 
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 .صخوف األطفال من التبليغ 
 .القيود المجتمعية كالحياء 

إن آراء مجتمع الدراسة حول محور )المقترحات التي تيهم في الحد من العنف ضد األطفال ( هي بدرجة )موافق مشدة( وبمتوسط  -7
(4.26.) 

 ضد األطفال ( على الترتيب هي:)المقترحات التي تيهم في الحد من العنف من أهم فقرات محور -8

 .زاادة الصالحيات التي تعقى لوحدة الحماية االجتماعية في التعامل مع الحاالت وذواهم 
 .زاادة الدورات التدرابية للعاملين لتقوار األداء لديهم 
  لحماية.دة بوحدة ااالستفادة من االستشارات النفيية من متخصصين للتوعية الوقايية إليجاد عالج وحلول للحاالت الموجو 

 :التوصيات

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية: -
 توفير عدد كاٍف من األصخصاييين االجتماعيين والنفييين في وحدات الحماية االجتماعية ممنققة الراا . .1
 أن تكون هناك إدارة متخصصة في الحماية تتبعها وحدات الحماية االجتماعية صخصوصًا وحدة الحماية مالخرج. .2
 توفير مكان مناسب لوحدات الحماية ممنققة الراا . .3
 عمل دليل إجرايي للعاملين بوحدات الحماية االجتماعية ممنققة الراا  يوضح لهم طراقة العمل. .4

 وزارة الداخلية: -
 العمل على توفير شرطة مجتمعية أو حراسات أمنية لوحدات الحماية االجتماعية ممنققة الراا .

 البحثية: الجامعة والمراكز -
 عقد دورات تدرابية للعاملين بوحدات الحماية االجتماعية ممنققة الراا . .1
 م.2030إيجاد شبكة من التعاون مع وزارة العمل والتنمية لتدراب العاملين ، ووضع الخقط االستراتيجية التي ترتبط برؤاة  .2

 :المقترحات
 عمل دراسات ميتقبلية عن:

 مواجهة العنف ضد األطفال والمرأة في مناطق مختلفة من المملكة. فيِ دور وحدة الحماية االجتماعية  -1
 تقييم األساليب التي تتخذها المملكة العربية اليعودية في مواجهة العنف ضد األطفال . -2
 

 المصادر والمراجع:
، عمان دار الحامد، ،الواقع والطموحالحماية القانونية لألسرة بين  .م(2010) .البوراني، عمر والعتوم، منصور والظاهر، أحمد

 األردن.
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مجلة جيل العلوم تحليل سوسيولوجي لواقع التحرش الجنيي ضد األطفال في المجتمع الجزايري،  .م(2017) .بوشالغم، حنان
 ، الجزاير.اإلنسانية واالجتماعية

والطمأنينة النفسية واالكتئاب لدى عينة من تلميذات إساءة المعاملة البدنية واإلهمال الوالدي هـ(. 1430) .بوقري، مي كامل
، جامعة أم القرى، مكة المكرمةكلية التربية، ، رسالة ماجيتير غير منشورة، ( بمدينة مكة المكرمة12-11المرحلة االبتدائية )

 اليعودية.

 ، األردن.عمان ،والتوزاع للنشر المعرفة كنوز دار، 1، طالتعلم والتعليم .(م 2009التل، أمل يوسف. )
 ت.الكوا ،والتوزاع للنشر سعاد دار ،العنف األسري وأثره في التحصيل الدراسي .م( 2015) .الجاسر، لولوة مقلق

مخاطر النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها أطفال المؤسسات اإليوائية ودور الخدمة ال .م(1995) .حبيب، جمال شحاتة
 .309-289الينوي الثالث )القفل المصري بين الخقر واألمان(. جامعة عين شمس، . المؤتمر االجتماعية في مواجهتها
غير  ، رسالة دكتوراه دور نظام الحماية من اإليذاء في تحقيق الوقاية من العنف األسري  .م(2017) .الحربي، مرام بنت موسى

 المملكة العربية اليعودية. ، الراا ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةكلية العلوم االجتماعية، ، منشورة
 ، األردن.عمان ، دار الفكر،إساءة معاملة األطفال .م(2008)  .حيين، طه عبدالعظيم

مظاهر وأسباب العنف في المجتمع الجزائري من منظور الهيئة  .م(2011) .محمد ،حكيمة، آيت حمودة وبلعيلة فتيحة، وميرود
 ، فعاليات الملتقى الوطني حول دور التربية في الحد من ظاهرة العنف، جامعة الجزاير، الجزاير. الجامعية

(. دور األصخصايي االجتماعي القبي في التعامل مع المرضى المنومين وأهم المعوقات التي تواجهه، 2017) .أبو الحمايل، محمد
 (. 183، مصر. ع)مجلة القراءة والمعرفة

ير، لقفية م  للكتاب الحديثة األكاديمية، دور المنظمات الدولية في حل مشكلة حقوق اإلنسان في عصر العولمة(. 2010صباح )ُحمِ 
 ، مصر.القاهرة ،الجامعي

 ، لبنان.بيروت ،للنشر الحامد دار ،علم النفس االجتماعي .م(2011) .النوايية، فاطمة و الختاتنة، سامي
 .247-235(. 1) ع، مجلة نقد وتنويرمفهوم القفولة عند "روسو" من التربية إلى علم التربية،  .(2015) .الخقاط، صخاليد

 مجلة العلوماإلساءة االنفعالية وعالقتها ماضقراب التصرف لدى طلبة المرحلة المتوسقة،  .م(2009) .مهدي ،داصخل، نمير وحين
 (.89، ع)التربوية والنفسية

 االجتماعية، الراا . والتنمية العمل . وزارة(م2018).االجتماعية الحماية ودور وحدات في شطةواألن للبرامج اإلرشادي الدليل

المشكالت التي تواجه األطفال ضحايا العنف األسري مخط نجدة القفل ومؤشرات لبرنامج مقترح  .م(2010) .راشد، صفاء عادل
( ج 28ع) .مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانيةلمواجهتها من منظور الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية، 

(2) . 
أنماط اإلساءة الواقعة على األطفال من قبل أفراد أسرهم وعالقتها ببعض المتغيرات االجتماعية  .م(2001) .الرطروط، عادل

 ، رسالة ماجيتير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان.واالقتصادية
 ، القاهرة، مصر.دار الفكر العربي، هاوية االنحراف والجريمة على شبكة اإلنترنت .م(2015) .والوردان، فهد رفاعي، عادل
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 ، أكاديمية سعد العبد هللا للعلوم األمنية، مركز اإلعالم األمني.وسائل مواجهة العنف ضد األطفال(. 2008) .أبو اليعود، طارق 

المهنية لطريقة العمل مع الجماعات بالمؤسسات اإليوائية في ضوء المتغيرات تقويم الممارسات  .م(2016) .محمد ،سوادان
  ، القاهرة.الجمعية المصراة لألصخصاييين االجتماعيين ممصر ،المجتمعية المعاصرة

مشكالت العنف األسري في المجتمع اليعودي ودور المؤسيات في الوقاية منها: دراسة مقبقة في  .م(2012) . اليوالم، مبارك
 .319-277: 38( 13، )مجلة عالم التربيةالعاصمة المقدسة. 
 (. 24، عدد )خطوةمجلة العنف ضد األطفال،  م(:2004الشراف، سوسن )

، راا ال مكتبة العبيكان، ،حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية والنظام السعودي والمواثيق الدولية .(م2016) .الشيخلي، عبدالقادر
 اليعودية.

دار الخليج للنشر ، 1ط، التربية الجنسية لألطفال والرماهقين، من منظور تربوي  .م(2014) .وأبو شمالة، فرج ماجدةالصرايرة، 
 ، عمان، األردن.والتوزاع

، ، عمان، دار المأمون للنشر والتوزاعالعنف ضد المرأة بين الفقه والمواثيق الدولية، دراسة مقارنة .م(2010) .ضيف هللا، عالية
 األردن.

أشكال إساءة المعاملة الوالدية للطفل وعالقتها بالتوتر النفسي لديه وبعض الخصائص الديموغرافية  .م(1999) .القراونة، فاطمة
 ، رسالة ماجيتير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك، األردن. ألسرته: التعليم والدخل

، بيروت، العربية دار النهضة ،1ط،ظاهرة العنف على األطفالفي بيت أبي ضربت: قراءة اجتماعية في  .م(2013) .طربيه، مأمون 
 األردن.

  (.9( )3)، مجلة الطفولة والتنميةحماية األطفال المعرضين للخقر،  .م(2003)  .عازر، عادل
 ، عمان، األردن.ر الحامد للنشر والتوزاع، دامبادئ القانون الدولي اإلنساني .م(2013) .عبد العزاز، مصلح

 . مكتبة المنهل، بيروت، لبنان، التنشئة الجنسية والحياة الزوجية .م(2012). عبدهللا، محمدآل 

 ، اليعودية.الراا  ،االجتماعية الحماية مقبوعات ،العنف ضد األطفال في ظل التغير االجتماعي .)د.ت( .العجالن، أحمد

 ، جامعة الخرطوم، الخرطوم.غير منشورة رسالة ماجيتير ،دور األخصائي االجتماعي في الوحدات العسكرية(. 2015) .علي، زكي

 ، عمان، األردن.دار اليازوري العلمية، 1ط، العنف ضد المرأة العاملة في القطاع الصحي .م(2018) .العواودة، أمل

 مصر.القاهرة، ، المنظمة العربية للتنمية اإلداراة، أهمية التدريب المستمر داخل المنشأة .م(2008).الفارس، إبراهيم

 لحقوق ا كلية ،غير منشورة ، رسالة دكتوراه الحماية الجنائية للطفل في التشريع الجزائري والقانون المقارن  .م(2015) .فخار، حمو
 ر.ميكرة، الجزاي –صخيضر  جامعة محمد ،اليياسية والعلوم
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 ،باألمن لدى الطلبة المراهقين في محافظة الكركعنف األسري الموجه نحو األبناء وعالقته بالشعور ال .م(2006) .الفراية، عمر
 رسالة ماجيتير غير منشورة، جامعة مؤتة، الكرك. 

 ، مؤسية الرسالة للقباعة والنشر والتوزاع، بيروت، لبنان. 6ط، القاموس المحيط .م(2003) .الفيروز آمادي، مجد الدين
مجلة دراسات اجهة العنف األسري، مواجهة ميتحدثة لظاهرة متغيرة، المنظمات غير الحكومية ودورها في مو  (.م2005) .قايد، إيمان

 . 222-179: 4( 4، )عربية
، رسالة دور برنامج األمان األسري بالحرس الوطني في مواجهة مشكالت األسرة والطفولة المعاصرة .م(2018). القحقاني، حمد

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الراا  ،االجتماعية العلوم كلية ، منشورة غير ماجيتير

  مقامع جامعة الدول العربية، القاهرة، مصر. رؤاة شمولية. –م(: الحماية االجتماعية الماهية والمفهوم 2000قوادر، إبراهيم )
الخدمة االجتماعية والعلوم مجلة دراسات في التدراب على الوالدية مدصخل للوقاية من إساءة معاملة القفل،  .م(2011) .مبارك، هناء

 ، المعهد العالي للخدمة االجتماعية ماإلسكندراة، مصر .اإلنسانية
 .القاهرة ، مكتبة مدبوليالمعجم الوسيط .م(2002)  .مجمع اللغة العربية

 .عمان، والتوزاع للنشر المييرة دار ، أساسيات بناء منهج إعداد معلمات رياض األطفال (.م2005محمد، عواطف. ) 
. المؤسسة الكفيلة ودورها في تحقيق التوافق االجتماعي لدى الطفولة المسعفة .م(2010). وميعي، محمد مصاط، أم الخير

 جامعة قاصدي مربحا، ورقلة، الجزاير. 
الة رس ،أنماط اإلساءة االنفعالية وعالقتها بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى األحداث الجانحين .م(2017) .المقيري، محمد

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الراا ماجيتير غير منشورة، 

 ، بيروت، لبنان.دار صادر ،، لسان العرب .م(2003) ، عبدالرحمن.ابن منظور
: دراسة مقارنة بين التشراع البراقاني والفرنيي جريمة االستغالل الجنسي لألطفال عبر اإلنترنت .م(2011). النوايية، نانيي

 .جامعة عمان العربية، األردنكلية القانون، ، غير منشورة والمصري واألردني، رسالة دكتوراه 

تصور مقترح ألدوار األصخصايي االجتماعي كممارس عام في منظمات المجتمع المدني في الوقاية من  (.م2011) .الهاشمي، إيمان
 .7(: 33، )م اإلنسانيةمجلة دراسات في الخدمة االجتماعية، والعلو العنف ضد األطفال. 

 (. حقوق اإلنيان: القواعد واآلليات الدولية، دمشق: دار ومؤسية رسالن.2011الهيتي، نعمان )

 ، الراا ، اليعودية.مقامع وزارة العمل ،هـ1437منجزات برنامج األمان األسري لعام  .م(2017) .وزارة العمل والتنمية االجتماعية
 .اليعودية الراا ، العمل، وزارة مقامع ،هـ1438منجزات برنامج األمان األسري لعام (. 2018وزارة العمل والتنمية االجتماعية. )

 ، الراا ، اليعودية.مقبوعات الحماية االجتماعية، العنف األسري  .)د.ت( .اليوسف، عبدهللا

 األنظمة:

 هـ.1434( لعام 52الملكي رقم )م/نظام الحماية من اإليذاء، الصادر مالمرسوم 
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 هـ.1436( لعام 14نظام حماية القفل، الصادر مالمرسوم الملكي رقم )م/

 الصحف:

 .(17339م(، عدد )2015جرادة الراا  )

 المواقع اإللكترونية:

ــــــــة اليــــــــعودية ) - ــــــــاراخ 1438مركــــــــز أمحــــــــاث مكافحــــــــة الجرامــــــــة بــــــــوزارة الداصخلي ــــــــرامط 10/3/2019هـــــــــ( اســــــــترجعت بت م، مــــــــن ال
https://www.moi.gov.sa/wps/portal/Home/sectors/crimeresearch/!ut/ 

 https://mlsd.gov.sa/ar/services/622 الرامط من م،10/3/2019 بتاراخ استرجعت ارة العملموقع وز  -
 م من الموقع االلكتروني8/7/2018تم استرجاعها بتاراخ برنامج األمان األسري الوطني، موقع  -

https://www.nfsp.org.sa/ar/about/Pages/Departments.aspx 
م من الرامط 12/4/2019(. حماية القفل هي ميؤولية الجميع، استرجعت بتاراخ 2008الدولية ) sosمنظمة قرى األطفال  -
-62c1b9bbb6d5/Arabic-a27c-4517-fb38-childrensvillages.org/getmedia/7bd37c1a-https://www.sos
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Abstract 
Study Objectives to identify the procedures used at Social Protection Unit in Combating Violence Against Children, 

Elucidate the role of Social Protection Unit in Combating Violence Against Children, and identify the obstacles that 

prevent Social Protection Unit from playing its role in combating violence against children. And To propose a scenario for 

reducing violence against children. The study population included all social and psychological specialists, social workers 

and psychologists working with the Social Protection Units in Riyadh area numbering (74) male and female specialists. 

The study used the comprehensive survey method. The researcher used the descriptive methodology and the Questionnaire 

as its tool. Findings: The response of the study community about the theme (The procedures used at the Social Protection 

Unit in the combating violence against children is (I agree) with an average of (3.97).  And the respondents response about 

the theme (The Role of the Social Protection Unit in protection from violence against Children was graded as (I agree) and 

an average of (3.98). And Responses of the study community to the theme (obstacles that prevent the Social Protection 

Unit from playing a role in confronting violence against children) are (ok) and average (3.60). And Responses of the study 

community to the theme (proposals that may contribute to reducing violence against children) are (strongly agree) with an 

average of (4.26). Recommendations: Provision of a satisfactory number of Social and Psychological Specialists at the 

Social Protection Units in Riyadh Area. And Provision of Social Police or Security Guards for Social Protection Units in 

Riyadh Area and Holding Training Courses for employees of Social Protection Units in Riyadh Area. 

The key words:   The Role - Protection - Violence - Child. 
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