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  المستخلص باللغة العربية
  علم االجتماع. القسم:

  رعاية االجتماعية.تأهيل و  التخصص:
باململكة العربية  ودور احلماية االجتماعيةدراسة من منظور العاملني يف جلان  العوامل احملددة للبيئة األسرية املسيئة لألطفال العنوان:
  .السعودية

  عمر بن حممد النملة إعداد الطالب:
  يوسف بن أمحد الرميح  .أ.د المشرف العلمي:

  ؟ ما العوامل احملددة للبيئة األسرية املسيئة لألطفالمشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل:  تثلمت: مشكلة الدراسة
  أهداف الدراسة:

   السعودية. املؤدية إلساءة األطفال يف األسرة واالقتصادية واألمنية والنفسية والثقافية والتقنية العوامل االجتماعية التعرف على. ١
 -اور الدراسـة تعـزى إىل متغـريام الشخصـية (العمـرحملـاملبحـوثني  اسـتجاباتالتعرف على إن كان هناك فـروق ذات داللـة إحصـائية حـول . ٢

  .   عدد سنوات اخلدمة) -الوظيفة  -الة االجتماعية احل - النوع
علــى مجيــع العــاملني يف جلــان ودور احلمايــة االجتماعيــة التابعــة لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة باململكــة العربيــة  تشــكل مجتمــع الدراســة:

  .السعودية
  االستبانة كأداة للدراسة.  ت، واستخدماملنهج الوصفيالدراسة املسح االجتماعي الشامل يف إطار  تاعتمد منهج الدراسة وأداتها:

  أهم النتائج: 
انفصــال الوالــدين يليهــا املشــكالت األســرية املســتمرة بــني  الســعودية املؤديــة إلســاءة األطفــال يف األســرة أن أهــم العوامــل االجتماعيــة  −

 الوالدين أمام األطفال يليها ترك رعايتهم للخدم دون رقابة.

بطالـة األب وانعـدام مـورد دخـل لألسـرة يليهـا فقـدان األسـرة  السـعودية املؤديـة إلسـاءة األطفـال يف األسـرةأن أهم العوامل االقتصـادية  −
 ملصدر دخل ثابت يليها تراكم الديون على األسرة. 

للمخــدرات يليهــا خــوف الطفــل مــن  تعــاطي أحــد أفــراد األســرة الســعودية املؤديــة إلســاءة األطفــال يف األســرةأن أهــم العوامــل األمنيــة  −
 إبالغ اجلهات املختصة عند تعرضه لإلساءة يليها احنراف أحد أفراد األسرة أخالقياً. 

معانـاة الوالـدين أو أحـدمها ألمـراض نفسـية يليهـا كراهيـة الوالـدين  السـعودية املؤدية إلساءة األطفال يف األسرةأن أهم العوامل النفسية  −
 يليها رغبة أحد أفراد األسرة يف فرض سلطته على بقية أفرادها. الزوجية مها أو كالمها يف استمرار العالقة لبعضهما وعدم رغبة أحد

ضـــعف إدراك الوالــــدين أو أحـــدمها لطبيعـــة مراحـــل الطفولــــة  الســـعودية املؤديـــة إلســــاءة األطفـــال يف األســـرة أن أهـــم العوامـــل الثقافيـــة −
داخل األسرة يليها وجود بعض العادات والتقاليـد الـيت تـربط األطفال إساءة إىل وقف  املؤديةامج الثقافية واحتياجاا يليها ضعف الرب 

 رجولة األب بقسوته يف معاملته ألطفاله. 

انشــغال الوالــدين لســاعات طويلــة بوســائل التواصــل االجتمــاعي  الســعودية املؤديــة إلســاءة األطفــال يف األســرةأن أهــم العوامــل التقنيــة  −
ضـعف وجــود الـربامج اإلعالميــة الـيت تسـاعد األســرة يف الوقايـة مــن اإلسـاءة يليهــا مشـاهدة أحــد  اأطفـاهلم يليهــ اصـل مــعوإغفـاهلم للتو 

 أفراد األسرة لألفالم اإلباحية. 

  أهم التوصيات: 
 مراقبة ما يشاهده األطفال يف وسائل اإلعالم بأنواعها املختلفة وحتديد عدد الساعات اليت يقضوا يف املشاهدة واملتابعة.  -

 .دون رقابة أو متابعةمن رعاية األطفال للخدم _    عدم ترك     
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Study Abstract 

 
Department: Sociology. 
Specialization: rehabilitation and social welfare. 
Study Title: Factors determinant to children abusive family environment: A study from the 
perspective of workers in committees and social protection homes in the Kingdom of Saudi Arabia. 
Student: Omar Bin Mohammed Al-Namlah. 
Advisor: Prof. Yousif  Bin Ahmed Al-Romaih. 
Research Problem: The study problem is presented in the following main question: What  are the 
determinant factors for children abusive family environment? 
Study Objectives: 
1. To identify the social, economic, security, psychological, cultural and technical factors leading to 

child abuse in the family. 
2. To identify if there are significant statistical differences among the respondents' responses to the 

topics of the study due to personal variables (Age - Gender - Marital Status - Position - The number 
of years of service). 

Study Population: The study included all workers (297) persons  in committees and social 
protection homes of the Ministry of  Labor and Social Development, KSA. 
Research Methodology and Tools: The researcher followed the descriptive method (the 
Comprehensive Social Survey) and used the questionnaire as a tool for the study. 
Main Results: 
− The most important social factors were divorce and parental separation, followed by the parents 

problems  and then leaving them alone for long period of time under the supervision of home 
Servants. 

− The most important economic factors, were father unemployment and the lack of a source of 
income for the family, followed by the family hasn’t any source of steady income, and the 
accumulation of debt on the family. 

− The most important security factors were the use of drugs  by a family member, followed by the 
child fear of punishment if he informed the authorities when he was exposed to abuse and the 
moral delinquency of a family member. 

− The most important psychological factors that the suffering of the parents or one of them from 
psychological diseases, followed by hatred of the parents to each other and the unwillingness of 
one or both of them to the continuation of their relationship and the desire of a family member to 
impose his authority on the rest of its members. 

− The most important cultural factors, were poor perception of the parents or one of them to the 
nature of childhood stages and their needs, followed by the weakness of cultural programs 
adopted to stop family child abuse , and then certain customs and traditions that relate father's 
masculinity  to the cruelty in his treatment to his children. 

− The most important technical factors were the use of social media long hours by parents and 
thereby neglecting their children, followed by the weakness of media programs that help the 
family in the prevention of child abuse, then the family watching pornography films. 

Main Recommendations: 
− Due to the multiplicity of those interested in child abuse and receive cases who are abused  that 

include Homes for Social Protection, Family Safety Centers and Human Rights Authority , 
Hospitals and Police stations, it is recommended  that there is a need for joining efforts in order to 
deal with the cases of child abuse and for the establishment of information network for recording 
the number of cases of child abuse. 
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  اإلهداء
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 شكر وتقدير
  

Tا���� هللا رب ا�,����� '�
 وا=� ��ِّ    �> '+�WTY، وواWT��@ XTB، و#:�ُّ-Dو ،W َّ"T�' W�  اZTز ھ�T39[

 ا�\�Tدق ا���T�، وا���,T%ث ر ��T  ا�,�>، وأW9���B W�QB و#,��
 ا�&�T%ل ا��TG�، وا�\6TةT�' 6مTGوا�

" :<Y�&ا� �����,�� �IJ� b ��b هللا ا���س �IJ� ."  
    

�� وا�,�=�Tن�T&;وا� �IJا=� ا�%
 ��TBي  وا�T�;�bن �+�� �" =" ا��&�م ا�ول أن أ#&�م Tإ� � �T!
�T����T�' �Tا�,-�- آل TB,%د /ا��G% ا���I" ا e��T9 �T �T���،  �TY�9 �TR,ا� "Tو� F�TYزراء ر%Tا� FT�3�

�e ا�,���T ووز�� ا��ا���7 رFT�3� F�Y ا�fTJون ا���TB��G وا�����T و�T9 �T,��3� 
T�'�رF�TY ا��FT�3 ا
������� ا��G;%ى ا�,��" وا���j =" ا���3ل ا���".  وبؤا���W�,G  ؛��,�%م ا%+# <��B "=  

    
�������3,� �9�e ا�,��� ��,�%م ا� ���,��" رF�Y ا���3,� و'�
 رأ�RB  ،@�� أ#&�م ���IJ وا�;&�

�ا�o ا��را�TBت ا�,���T وRD%ده�D,�ن ر$�� � ر1%ش، '�
 اھ;���W ور'��;W  /ا��@;%ر ��%+# "= �T�@ ،
�ITJ���� أ#&�Tم �T&;ذ  وا��;TTB�
 '���T��@ �TT ا�,�T%م اTB �T�'��;Db,�دة اTرإ�%;@�Tا�/  �T��7اھ���T ،ا��TTIدي إ

 
TTل إ�%T!%� �ITJع وا��T�;Dbا �TT�' �TG1 F�TYر <TTq�:ذي ا��;TBذ أ�;TB�أ �TT�� �TGرك  /ا��TT@;%رTB,�دة ا

 XT��D وا��IJ �%!%ل  ،ط���Tةإ�Z#�TBع أ�T�;Dbا �T�' �TG1 �T�3Rا��� �TBرا��� (=�TJ# ��ZTا� �T!�7 ،

 ،�R�T�= ���T@ �Tو� �TR��' ��T,� �T� ا�+6ب 
���s%ا '� ��= ،�R���� ���T&;وا� �ITJ�� Z#�TBtة@��T أ#&�Tم 
�J1أ'��ء ���3 ا����، jTا��� �T+7 �TJ1����� #:��T%ا ZTة ا�Z#�Btأداة ،و� ��TI�;�� ��T1%ا ZTة ا�Z#�TBtو� 

�Bه ا��راZھ  .  
    

أ#&�TTم و�ITTJ�� u��TTsا� 
TTإ�  ���TTBه ا��ZTTھ 
TT�' "TT��,ف ا��TTJا�� <TTq�:ذي ا��;TTBدة أ�,TTBذ�;TTB� ا
� /ا��@;%ر eB%�
  ��W وB,� !�ره و��w اھ;���W ،ا����vأ ��  �'،  ��= ،���Bه ا��ZR� W;�و G� ر'�

 "= ";��q �D��,�ر=B W%اء �� #�&�;��R:$ W�� Wً أو @;���ً أو '�� ا�%Y�B> اI�b;�و��9  j ا��� 
�' <s��
  .ا��,�=�، =�W ��" أ�D> ا�%=�ء وu��7 ا��'�ء

    
 ��Zا� <I� <��� ا�,%ن وا���G'�ة =" ا�b;��ق ��o��9 ا��را�Bت  �" وا��ُّ @�� أ#&�م ���IJ ا�3-

� /ا��@;%ر�,��"  �� @6ً  ،ا�,��� eB%�'��هللا � '��ا�,-�-  /ا��@;%رB,�دة ا�B;�ذ و ،ا�,���L�أ ��  
eB%دة و ،ا���,Bن،  /ا��@;%ر� �G�9!� ا� �، وB,�دة '�" � ����Bن ا����@" /ا��@;%رB,�دة و'��هللا 

   .، وB,�دة ا�B;�ذ/ '��هللا � ��\%ر ا�;�@"� ���� ا����vا�B;�ذ/  �� 
    

 <��TTJا� <TTھ�Q;ا� -TT@�� ���TT� 
TTإ� <TT��TTG,�" إb أن أ#&�TTم ���ITTJ ا�3- bو "TT= �TT���Iا�� �TTy=���
  =;�ة ا��را�B. ل اط% '�
 �W#�'�G �" و#�3J," ،ا���6G إ�اھ�����7 �  /ا�B;�ذB,�دة  ،��+&� ا�&\��

   '�" ��7 ا�3-اء. هللا =" ا�X��3 وD-اھ�=��رك هللا   
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المحتويات قائمة  

  

  املوضوع
رقم 

  الصفحة
  أ  ستخلص باللغة العربية م
  ب  ستخلص باللغة اإلجنليزية م

  ج  اإلهداء 
  د  الشكر والتقدير 

  هـ  احملتويات  قائمة
  ح  قائمة اجلداول 

  ي  املالحق قائمة
  ١  الفصل األول: مشكلة الدراسة وأبعادها 

  ٢  مقدمة الدراسة 
  ٤  مشكلة الدراسة 

  ٦  تساؤالت الدراسة 
  ٧  أهداف الدراسة 

  ٧  أمهية الدراسة 
  ٩  حدود الدراسة 

  ٩   مفاهيم الدراسة ومصطلحاا
  ١٣  الفصل الثاني: الخلفية النظرية للدراسة 

  ١٤  اإلطار النظري : أوالً 
  ١٤  األسرة  مفهوم
  ١٥   اإلسالميف األسرة  أمهية

  ١٧  األسرة  وظائف
  ٢١  ةاألسر  أمناط

  ٢٤    إساءة األطفال
  ٢٤  األطفال  إساءةمفهوم 



  و 
 

  املوضوع
رقم 

  الصفحة
  ٢٥   إساءة األطفال أمناط
  ٣٢   عاملياً  األطفال إساءةواقع 
  ٣٥   عربياً  إساءة األطفالواقع 
  ٣٩  باململكة العربية السعودية  إساءة األطفالواقع 

  ٤٢  إساءة األطفالإىل العوامل املؤدية 
  ٥٢   نبذة عن اإلدارة العامة للحماية االجتماعية

  ٥٦  املفسرة للدراسة  ةالنظري
  ٥٩  الدراسات السابقة ثانياً: 

  ٥٩  الدراسات العاملية 
  ٦١  الدراسات العربية 
  ٦٤  الدراسات احمللية 

  ٧٠  التعقيب على الدراسات السابقة 
  ٧٣  ةالفصل الثالث: اإلجراءات المنهجية للدراس

  ٧٤  متهيد 
  ٧٤  منهج الدراسة 

  ٧٤  الدراسة  جمتمع
  ٧٦  أداة الدراسة ومراحل تصميمها 

  ٨٤  جلمع البيانات  التطبيقإجراءات 
  ٨٦   اإلحصائيةاألساليب 

  ٨٨  ة نتائجهاوتحليل بيانات الدراسة ومناقشالفصل الرابع: عرض 
  ٩٠  الدراسة  جمتمع: النتائج املتعلقة بوصف أفراد أوالً 
  ٩٤   أسئلة الدراسةجابة عن باإل: النتائج املتعلقة ثانياً 

  ٩٤  ؟السعودية األسرة يف إساءة األطفال املؤدية إىلجتماعية ل االمالعواما :لالسؤال األو 
  ٩٩  ؟السعودية األسرة يف إساءة األطفالاملؤدية إىل قتصادية العوامل االالسؤال الثاين: ما 

  ١٠٤  ؟السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلمنية العوامل األالسؤال الثالث: ما 
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  املوضوع
رقم 

  الصفحة
  ١٠٩  ؟السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلنفسية العوامل الالسؤال الرابع: ما 

  ١١٤  ؟السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلثقافية العوامل الالسؤال اخلامس: ما 
  ١١٨  ؟السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلتقنية العوامل الالسؤال السادس: ما 
املبحوثني  استجاباتإحصائية حول  فروق ذات داللة توجدالسؤال السابع: هل 

 - احلالة االجتماعية  - النوع  -عزى إىل متغريام الشخصية (العمر اور الدراسة تُ حمل
  عدد سنوات اخلدمة)؟ -الوظيفة 

١٢٣  

  ١٢٩   ملخص الدراسة وتوصياتها ومقترحاتها الفصل الخامس: 
  ١٣٠   ملخص الدراسة : أوالً 
  ١٣١  أسئلة الدراسة جابة عن : النتائج املتعلقة باإلثانياً 
  ١٣٦  : توصيات الدراسة ثالثاً 
  ١٣٦  مقرتحات الدراسة : رابعاً 

  ١٣٧  قائمة املصادر واملراجع 
  ١٤٤  املالحق 
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  قائمة الجداول
رقم 

  الجدول
  عنوان الجدول

رقم 
  الصفحة

  ٧٥  توزيع العاملني يف جلان ودور احلماية االجتماعية  ١
األسرة  يف إساءة األطفال املؤدية إىلجتماعية العوامل االت حمور رااعبالتحليل السيكومرتي ل  ٢

  )٣١(ن = السعودية 
٧٨  

األسرة  يف إساءة األطفال املؤدية إىلقتصادية العوامل االحمور  ترااعبلالتحليل السيكومرتي   ٣
  )٣١(ن = السعودية 

٧٩  

األسرة  يف إساءة األطفال املؤدية إىلمنية العوامل األحمور  ترااعبلالتحليل السيكومرتي   ٤
  )٣١(ن = السعودية 

٨٠  

األسرة  يف إساءة األطفال املؤدية إىلنفسية العوامل الحمور  ترااعبلالتحليل السيكومرتي   ٥
  )٣١(ن = السعودية 

٨١  

 األسرة يف إساءة األطفال املؤدية إىلثقافية العوامل الحمور  ترااعبلالتحليل السيكومرتي   ٦
  )٣١(ن =  السعودية

٨٢  

 األسرة يف إساءة األطفال املؤدية إىلتقنية العوامل الحمور  ترااعبلالتحليل السيكومرتي   ٧
  )٣١(ن =  السعودية

٨٣  

  ٨٤  االستبانة حملاور (Cronbach's Alpha) كرونباخل ألفا معامل باستخدام الثبات يوضح  ٨
  ٨٥  املقياس تصحيح طريقة  ٩
  ٩٠  العمر وفقاً ملتغريتوزيع أفراد جمتمع الدراسة   ١٠
  ٩١  وفقاً ملتغري النوعتوزيع أفراد جمتمع الدراسة   ١١
  ٩١  وفقاً ملتغري احلالة االجتماعيةتوزيع أفراد جمتمع الدراسة   ١٢
  ٩٢  وفقاً ملتغري الوظيفةتوزيع أفراد جمتمع الدراسة   ١٣
  ٩٢  وفقاً ملتغري عدد سنوات اخلدمةتوزيع أفراد جمتمع الدراسة   ١٤
إساءة  املؤدية إىلجتماعية العوامل االبالدراسة على العبارات املتعلقة  جمتمعاستجابات أفراد   ١٥

مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حسايب وأقل احنراف معياري  السعودية األسرة يف األطفال
  يف حالة تساوي املتوسطات

٩٤  

إساءة  املؤدية إىلقتصادية العوامل االبعلى العبارات املتعلقة  أفراد جمتمع الدراسةاستجابات   ١٦
مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حسايب وأقل احنراف معياري السعودية األسرة  يف األطفال

٩٩  



  ط 
 

رقم 
  الجدول

  عنوان الجدول
رقم 

  الصفحة
  يف حالة تساوي املتوسطات

إساءة  املؤدية إىلمنية العوامل األبعلى العبارات املتعلقة  أفراد جمتمع الدراسةاستجابات   ١٧
مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حسايب وأقل احنراف معياري السعودية األسرة  يف األطفال

  يف حالة تساوي املتوسطات

١٠٤  

إساءة  املؤدية إىلنفسية العوامل البعلى العبارات املتعلقة  أفراد جمتمع الدراسةاستجابات   ١٨
معياري  مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حسايب وأقل احنرافالسعودية األسرة  يف األطفال

  يف حالة تساوي املتوسطات

١٠٩  

إساءة  املؤدية إىلثقافية العوامل البعلى العبارات املتعلقة  أفراد جمتمع الدراسةاستجابات   ١٩
مرتبة تنازلياً حسب أعلى متوسط حسايب وأقل احنراف معياري السعودية األسرة  يف األطفال

  يف حالة تساوي املتوسطات

١١٤  

إساءة  املؤدية إىلتقنية العوامل البعلى العبارات املتعلقة  جمتمع الدراسةأفراد استجابات   ٢٠
حسب أعلى متوسط حسايب وأقل احنراف معياري مرتبة تنازلياً السعودية األسرة  يف األطفال

  يف حالة تساوي املتوسطات

١١٨  

للفروق يف متوسطات  (One Way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي   ٢١
  ١٢٣  العمر متغري ختالفالطبقاً  أفراد جمتمع الدراسةإجابات 

أفراد جمتمع للفروق بني إجابات  )Independent Sample T-testت: (نتائج اختبار   ٢٢
  ختالف متغري النوعطبقاً ال الدراسة

١٢٤  

للفروق يف متوسطات  (One Way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي   ٢٣
  احلالة االجتماعية متغري ختالفطبقاً ال الدراسةأفراد جمتمع إجابات 

١٢٦  

أفراد جمتمع للفروق بني إجابات  )Independent Sample T-testت: (اختبار  نتائج  ٢٤
  ختالف متغري الوظيفةطبقاً ال الدراسة

١٢٧  

للفروق يف متوسطات  (One Way ANOVA)نتائج حتليل التباين األحادي   ٢٥
  عدد سنوات اخلدمة متغري ختالفطبقاً ال الدراسةأفراد جمتمع إجابات 

١٢٨  

  



  ي 
 

  قائمة المالحق
  

رقم 
  امللحق

  عنوان امللحق
رقم 

  الصفحة
١  

  
جامعة نايف وجه من املمهمة الباحث خطاب تسهيل 

  إىل وزارة العمل والتنمية االجتماعية العربية للعلوم األمنية
١٤٥  

من وزارة العمل  الباحث تسهيل مهمة(تعميم) خطاب   ٢
احلماية االجتماعية باململكة والتنمية االجتماعية لفروع 

  العربية السعودية

١٤٦  

  ١٤٧  احملكمني بأمساء قائمة   ٣
  ١٤٨  االستبانة بصيغتها النهائية   ٤
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  الفصل األول
  مشكلة الدراسة وأبعادها 

  
  مقدمة الدراسة •
  مشكلة الدراسة  •
   الدراسةتساؤالت  •
   الدراسةأهداف  •
   الدراسةأهمية  •
   الدراسةحدود  •
  ومصطلحاتها  الدراسةمفاهيم  •
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 الفصل األول

  وأبعادها الدراسةمشكلة 
  

  مقدمة الدراسة 
 علـى املسـتويني التأسيسرحلة مهي ف ؛اإلنسان حياة راحلممرحلة الطفولة من أهم  تُعد  
يتوقـــف علـــيهم كيـــان  نيذاألطفـــال هـــم آبـــاء وأمهـــات املســـتقبل الـــخاصـــة أن  النفســـي،و البـــدين 
مـا يتطلـب  ،جبميع مكوناته اتمعو األسرة  ية علىسؤولوهو ما يلقي بعبء كبري من امل ،اتمع

 .والتوجيه السليم للطفل ليصبح عضواً فاعالً يف اتمع الرتبيةاالهتمام يف 

بالطفـــل هـــدف مـــن أهـــم األهـــداف الـــيت تســـعى  ن االهتمـــامم) أ٢٠٠٧ويشـــري فهمـــي (  
؛ ألن فاالهتمام مبستقبل الطفل هو يف احلقيقة ضمان ملستقبل جمتمـع بأسـره ؛الدول إىل حتقيقها

الطفولـة هـي و ، األطفـال هـم أصـحاب الشـأن يف مسـتقبل الـوطن؛ فالطفولة هي صانعة املستقبل
وحتتــاج  ،جانــب كبــري مــن شخصــيته تشــكليمــن حيــاة اإلنســان، الــيت مــن خالهلــا  األوىل املرحلــة

  .)١صم،٢٠٠٧،(فهمي هذه املرحلة إىل محاية ورعاية
 إسـاءة األطفـالإن فـ ،لطفـلبا ،مـن خـالل تشـريعاا ،من اهتمام اتمعات على الرغمو       

باعتبارهـــا  ،بصــورها املختلفــة أصـــبحت تشــكل حالـــة مــن القلــق وتعـــزز يف جوهرهــا نتـــائج ســلبية
مشـــكلة اجتماعيـــة تصـــيب اتمـــع الـــذي يلقـــى صـــعوبة يف الســـيطرة علـــى مشـــاكله االجتماعيـــة 

، وتــربز حــدة هــذه املشــاكل أكثــر إذا  إســاءة األطفــالاملرتتبــة علــى واألمنيــة والنفســية واالقتصــادية 
م ل أفـــراد أســـرهم القـــائمني علـــى رعـــايتهبَـــالواقعـــة علـــى األطفـــال صـــادرة مـــن قِ  ســـاءةكانـــت اإل
  .وتنشئتهم
تقـوم تعترب من أهم املؤسسات الرتبوية الـيت األسرة  أن) م٢٠١٣(املصري وعامر ويؤكد  
عملية التنشـئة االجتماعيـة وتشـكيل السـلوك االجتمـاعي ألطفاهلـا، كمـا يقـع علـى  يف  بدور بارز

ية تــأمني االحتياجــات البيولوجيــة واألمــن مســؤولكاهــل هــذه املؤسســة االجتماعيــة جــزء كبــري مــن 
جتعــل مــن هــؤالء األطفــال عنصــراً واحلــب والقبــول االجتمــاعي وغــري ذلــك مــن االحتياجــات الــيت 

يف بنـــاء شخصـــية أفرادهـــا، لكـــن قـــد تكـــون  جيـــايبدورهـــا اإلاألســـرة  األصـــل أن متـــارس؛ فاالً فعـــ
ها األفراد، وتأيت خطورـا كـون يعانيكثري من املشكالت اليت مصدر   ،يف بعض األحيان ،األسرة
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 ،املصــــــري وعــــــامر( ، وأن مســــــتقبل اتمــــــع يعتمــــــد علــــــيهماألطفــــــال هــــــم موضــــــوعها اخلــــــاص
   .)١٤،١٥ص،ص م٢٠١٣

مـــن جمتمـــع إىل  إســـاءة األطفـــالة نظـــراً الخـــتالف مفهـــوم شـــكلويتفـــاوت حجـــم هـــذه امل
 ،مبا تشمله من معـايري سـلوكية وقـيم ،الثقافة السائدة؛ فآخر، وفقاً للثقافة السائدة يف كل جمتمع
إن مفهــوم ، فــري اتمــع، ومبــا أن الثقافــة متغــرية بتغــســاءةهــي الــيت حتــدد مفهــوم أفــراد اتمــع لإل

  .يتغري أيضاً  ساءةاألفراد يف اتمع لإل
مــن املشــكالت االجتماعيــة الــيت يتعــرض هلــا كثــري  إســاءة األطفــالفــإن مشــكلة  ،وبالتــايل

؛ ولـيس اتمـع السـعودي بعيـداً عـن هـذه املشـكلة ،تلـف اتمعـات اإلنسـانيةمن األطفـال يف خم
ودراســــــة الغريــــــب ) م٢٠٠٧( ســــــيبية ودراســــــة كدراســــــة ،الدراســــــات والبحــــــوث تكشــــــفقــــــد  ف
م) ٢٠١٣الــرميح ( ودراســة) م٢٠١٢( الفــارح ودراســة )م٢٠١٠( شــمريال ودراســة م)٢٠٠٨(

 األســـــر يفبنســـــب خمتلفـــــة  األطفـــــالإســـــاءة ة مشـــــكلوجـــــود  عـــــن ،)م٢٠١٤( القـــــوسودراســـــة 
  السعودية.

شـأنه يف ذلـك  موجـودة منـذ وجـود اتمـع السـعودي نفسـه، إسـاءة األطفـال مشكلةإن 
اح تـفنشأن بقية جمتمعات العامل، إمنا بدأ االهتمـام ينمـو مـؤخراً مـع تزايـد الكتابـات عنهـا، ومـع ا

مثـل اإلنرتنـت والقنـوات الفضـائية،  ،اتمع على غريه من اتمعات من خـالل العوملـة ووسـائلها
 القدم يف جمتمعنا  ذاليت كانت موجودة من ،إساءة األطفالما جعل  ،دت تالقح الثقافاتاليت ول

مسهــا احلــديث ويــتم التعــرف عليهــا بتعريفاــا الغربيــة، والتعــرف كــذلك مــن اتكتســب  ،الســعودي
ـــــــــب حلـــــــــوالً ة ســـــــــلبية وغـــــــــمشـــــــــكلاآلخـــــــــرين علـــــــــى أـــــــــا  ســـــــــعود   هلـــــــــا (آلري مقبولـــــــــة وتتطل

  .)٩،صم٢٠١٤والدامغ،
وما يرتتب عليها من عواقـب وخيمـة تعـد  إساءة األطفالة مشكلن أومن املمكن القول 

مــن خصوصــية يف اململكــة العربيــة  األســريةوذلــك ملــا تتمتــع بــه البيئــة  ؛قضــية غــري واضــحة املعــامل
عليهـا يف حـال وقوعهـا وعـدم درجة من التعـاطف معهـا والتسـرت األسرة  وذلك إلبداء ؛السعودية

  .إبالغ اجلهات املختصة بذلك
اإلحساس بأمهية هذه الدراسة وما توصلت فقد تولد لدى الباحث  ،وبناًء على ما سبق

  .إليه من نتائج
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  الدراسةمشكلة 
 اإلنســانتعقيــداً وخطــورة علــى  االجتماعيــة شــكالتمــن أكثــر امل إســاءة األطفــالتعتــرب 

وتبــدو خطورــا مــن خــالل مــا يرتتــب عليهــا مــن املشــكالت الــيت ــدد حيــاة الطفـــل  ،واتمــع
فــإن ؛ لــذا اوغريمهــ االجتماعيــة والنفســية تنيوكيانــه واآلثــار الســلبية املرتتبــة علــى ســلوكه مــن النــاحي

أم أمنيـــة أم اقتصـــادية أم كانـــت اجتماعيـــة أســـواء  ،إســـاءة األطفـــال املؤديـــة إىلســـرية العوامـــل األ
حباجـــة إىل جمموعـــة مـــن اجلهـــود العلميـــة الـــيت تقـــوم علـــى تشخيصـــها  ،تقنيـــةأم  ثقافيـــةأم نفســـية 

  وحماولة مواجهتها.
حيث  ؛اتمعات املعاصرةمجيع  بالعمومية وبشموهلا يف إساءة األطفالة مشكلوتتسم  

ة مشـــكلأمناطهـــا وإىل احلـــد الـــذي أصـــبحت معـــه  ميـــعة جبشـــكليعـــاين اتمـــع الســـعودي هـــذه امل
  .خطرية دد حاضر اتمع ومستقبله

مــــن  كثــــريمــــا جعلهــــا حمــــور   ،فقــــد تزايــــد الــــوعي حبقــــوق الطفــــل يف العــــامل العــــريب مــــؤخراً 
ففــي اتمــع الســعودي بـــرز يف اآلونــة األخــرية اهتمـــام  ؛االهتمامــات البحثيــة يف جمــاالت خمتلفـــة

إىل اتفاقيـة حقـوق  ةالعربيـة السـعودي مكثف بالطفل بشكل عام وصاحب ذلك انضمام اململكـة
 ىخاصــة مــع تزايــد الشــكاو  ،املشــكلة حتظــى باهتمــام اتمــع، مــا جعــل )م١٩٩٦(الطفــل عــام 

عن دور الرعاية االجتماعية ومن أطباء اإلسعاف وأطباء األطفال يف املستشفيات  املسؤولنيمن 
وغريهــا مــن طة وكــذلك مــن العــاملني يف أقســام الشــر  ،جبميــع أمناطهــا ســاءةضــحايا اإلمــن تعــدد 

  .)٢٦،صم٢٠٠٤(العنقري، اجلهات ذات العالقة
 تعــــرض مــــا بــــني أن التقــــديرات تبــــني إىل أشــــارت منظمــــة األمــــم املتحــــدة للطفولــــة فقــــد 

ر عـــدد األطفـــال الـــذين يشـــهدون ســـنوياً، ويقـــد  ســـاءةلإلبليـــون طفـــل ) ١,٥( مليـــون و )٥٠٠(
 ،مليـــون طفـــل علـــى نطـــاق العـــامل (جريـــدة الريـــاض )٢٧٥(يف كـــل عـــام مبـــا يصـــل إىل  ســـاءةاإل

  )١٦٠٥٥العدد،هـ١٤٣٣
 ةمنهــا دراســ ،بشــكل أكثــر تفصــيالً  املشــكلةبعــض الدراســات احملليــة هــذه  أظهــرتكمــا 

 ،نفسـيةال سـاءةاإل يهـاألسـرة  يف األطفـال إسـاءة أمنـاطبـأن أبـرز  أفادت يتلا )م٢٠١٤،(القوس
 ســاءةاإل يانتشــاراً هــ إســاءة األطفــال أمنــاطأفــادت بــأن أكثــر  الــيت م)٢٠٠٨،الغريــب( ةودراســ
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 ،ساءةبتعرض األطفال ألكثر من نوع من اإل تدافأ) اليت م٢٠٠٦ودراسة (الشهري، ،ةسدياجل
   .أمهها اإلمهال

 لة يف القطـاع الصـحياملسج األطفال ساءةالسجل الوطين عن حاالت إ( تقرير وقد بني 
لت معظمهــــا يف منطقــــة الريــــاض واملنطقــــة ج حالــــة، ُســــ )٢١٢(تشــــخيص  )٥،صم٢٠١٣عــــامل

 ســـاءةتلتهـــا حـــاالت اإل ،منهـــا) % ٤٦,٢(فقـــد شـــكلت حـــاالت اإلمهـــال مـــا نســـبته  ؛الشـــرقية
النفسـية  سـاءةواإل، )% ١٣,٢(نسـبته اجلنسـية مبـا  سـاءةتليها اإل)، % ٣٤,٩(اجلسدية بنسبة 

  ).% ٧,٥(بنسبة 
الــــيت أعــــدا اإلدارة العامــــة للحمايــــة االجتماعيــــة التابعــــة لــــوزارة  حصــــاءاتاإل أظهــــرتو   
خـــالل يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية  األطفـــالإســـاءة حجـــم عـــن  ،التنميـــة االجتماعيـــةالعمـــل و 
 )٨٠٦٨(مــن ) % ٣٥,٩(بلغــت  إســاءة األطفــالأن نســبة  ،)ـهــ١٤٣٤-١٤٣٠(مــن األعــوام 

والريـاض (وزارة  مكـة املكرمـة :مهـا وحتديـداً يف منطقتـني ،كما بينـت ارتفـاع عـدد احلـاالت ،حالة
   .)٥،صهـ١٤٣٤جهود الوزارة يف جمال احلماية من اإليذاء،،الشؤون االجتماعية

، حالــــة )٥١٨٠(مــــن ) % ٣٣( إســــاءة األطفــــالبلغــــت نســــبة  ،)هـــــ١٤٣٥(عــــام ويف        
لإلنـاث ) % ٧٦(اإلنـاث أكثـر مـن الـذكور بواقـع  مـنسـاءة اإلبة من يتلقى وذكر التقرير أن نس

ــــــــــةلــــــــــذكور ل) % ٢٤( و ــــــــــة مــــــــــن ،(وزارة الشــــــــــؤون االجتماعي ــــــــــوزارة يف جمــــــــــال احلماي جهود ال
  .)٤،صهـ١٤٣٥اإليذاء،
حالـة، وبلـغ عـدد األطفــال  )١٢٠٥(بلـغ عـدد األطفــال الـذكور  )،هــ١٤٣٦(عـام ويف    
  .)١٢،صهـ١٤٣٦اإلحصائية السنوية،،(وزارة الشؤون االجتماعية حالة )١٥٨٨(اإلناث 
حالــــة  )٥٦٨٧(مــــن ) % ٣٩( إســــاءة األطفــــالبلغــــت نســــبة  ،)ـهــــ١٤٣٧(عــــام ويف    

  .)٢،صهـ١٤٣٧(وزارة العمل والتنمية االجتماعية،
  أصــــبحت أكثــــر معرفـــة ووضــــوح مــــن خــــالل يف اتمـــع الســــعودي  املشــــكلةولعـــل هــــذه 

ومــن  إلقــاء الضــوء عليهــا،ب ،أو املســموع املقــروءســواء املرئــي أو  ،أجهــزة اإلعــالم مــا نشــاهده يف
) علـى يـد أعوام ٦( "رمي"من قتل الطفلة  "ياةاحل" جريدةما ورد يف  -على سبيل املثال  -ذلك 

) أعـوام ١٠( "عبـداهللا"بنـه وأيضـا قتـل أب ال ،زوجة والدها يف حمافظة األحساء باملنطقـة الشـرقية
وأيضـا  ،)http://www.alhayat.com,19/11/2016(د املسارحة التابعة ملنطقة جازان يف حمافظة أح

تبوك علـى يـد زوج يف مدينة ) عاماً  ١٣( "ع. ي" طفللل إساءةمن  "عكاظ"ما ورد يف جريدة 
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قيـام بوحشـية، بعـد أن ختلـى عـن مشـاعره األبويـة، وكـذلك  الذي اال عليـه ضـرباً  )عمه(والدته 
  ).www.okaz.comsa,23/2/2017(مبنطقة املدينة املنورة  "دارين"الطفلة  ابنته تعذيبأب ب

أن بـدت ذات أولويـة إىل  إساءة األطفـالوقد أفضى هذا الرتكيز اإلعالمي على مشكلة 
يف األحــداث املـــؤثرة يف مســرية اتمـــع الســـعودي، واحتلــت املكانـــة املفرتضــة يف الئحـــة القضـــايا 

بتكثيــف الدراســات حوهلــا، و مــت ضــرورة التحــرك جتاههــا بشــيء مــن املســؤولية، الــيت حت  املهمــة
وقــد  ،أســباب املعاجلــةالبــدء يف  هــا وتفاعالــا، ومــن َمث ئببحثهــا وحتليلهــا، وتفكيكهــا وفهــم أجزا

 باســــتنفار جهودهــــا املاديــــةالعربيــــة الســــعودية قامــــت جهــــات حكوميــــة وأهليــــة كثــــرية باململكــــة 
اـــاالت، واختـــاذ  متكاملـــة للعنايـــة بالطفـــل يف خمتلـــف إســـرتاتيجيةوالعلميـــة لتأســـيس  واإلعالميـــة

يف اتمــع الســعودي والعنايــة ــم وبأســرهم،  إســاءة األطفــال ملشــكلةلتصــدي باالتــدابري الكفيلــة 
(آل ســـــعود  يةف التنميـــــة باململكــــة العربيـــــة الســــعوداوهــــو أمــــر منصـــــوص عليــــه يف صـــــلب أهــــد

  .)١٤،صم٢٠١٤والدامغ،
من خـالل عملـه يف اإلدارة العامـة للحمايـة االجتماعيـة بـوزارة العمـل  ،الباحث الحظوي

خـالل األعـوام األخـرية، وهـذا مـا تؤكـده  إسـاءة األطفـالضحايا  عددتزايد  ،والتنمية االجتماعية
الـيت تبـني  ،مع بعض هذه الضحاياأيضاً السابقة أعاله، ومن خالل تعامله املباشر  حصاءاتاإل

الراهنــة ستنصــرف  الدراســةفــإن  ،وبــالنظر إىل مــا تقــدم األســرة، يف ألطفــاللإســاءة معاملــة وجــود 
فـإن هـذه  ،علـى ذلـك وتأسيساً  ،يف األسرة السعودية األطفالإساءة  العوامل املؤدية إىلإىل بيان 
محــددة للبيئــة األســرية العوامــل المــا  إلجابــة عــن التســاؤل الــرئيس التــايل:إىل اتســعى  الدراســة

  ؟المسيئة لألطفال
  
  الدراسة تساؤالت

  :ةالتاليالفرعية التساؤالت ت ق اشتُـ ؤل الرئيس استالجابة عن لإل
 ؟السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلجتماعية العوامل اال ما. ١

 ؟السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلقتصادية العوامل اال ما. ٢

 ؟السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلمنية العوامل األ ما. ٣

 ؟السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلنفسية العوامل ال ما. ٤
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  ؟السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلثقافية العوامل ال ما. ٥
 ؟السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلتقنية العوامل ال ما. ٦

زى إىل عــتُ  الدراســةاور اســتجابات املبحــوثني حملــحــول ذات داللــة إحصــائية فــروق  توجــدهــل . ٧
 ؟عدد سنوات اخلدمة) -الوظيفة  -احلالة االجتماعية  -النوع  -متغريام الشخصية (العمر

 
   الدراسةأهداف 
  :إلى ما يلي الدراسةتهدف 

  .السعودية يف األسرة إساءة األطفال املؤدية إىلجتماعية العوامل اال التعرف على. ١

 .السعودية األسرة يف األطفال إساءة إىل املؤدية قتصاديةاال العوامل على التعرف. ٢

 .السعودية األسرة يف األطفال إساءة إىل املؤدية منيةاأل العوامل على التعرف. ٣

 .السعودية األسرة يف األطفال إساءة إىل املؤدية نفسيةال العوامل على التعرف. ٤

  .السعودية األسرة يف األطفال إساءة إىل املؤدية ثقافيةال العوامل على التعرف. ٥
 .السعودية األسرة يف األطفال إساءة إىل املؤدية تقنيةال العوامل على التعرف. ٦

 اورحملـ املبحـوثني اسـتجابات حـول إحصـائية داللـة ذات فـروق هنـاك تكان إن على التعرف. ٧
 عــدد - الوظيفــة - االجتماعيــة احلالــة - النــوع -(العمــر الشخصــية متغــريام إىل عــزىتُ  الدراســة
 .اخلدمة) سنوات

 
   الدراسة هميةأ

 )التطبيقيـة( والعمليـة ،)النظريـة( العلمية تنيالناحي من الدراسة هذه أمهية إىل النظر ميكن  
   :التايل النحو على

  :)النظرية( العلمية األهمية -
   :وهو موضوعها أمهية من العلمية أمهيتها الدراسة هذه تستمد   

 املوضـــوعات مــن املوضــوع هــذا يُعــد حيــث ؛"لألطفــال املســيئة األســرية للبيئــة ددةاحملــ العوامــل"
 تلـــك حلـــدوث واقعيـــةال العوامـــل توضـــح ا؛ ألـــجمتمـــع أي يف كبـــرية أمهيـــة متثـــل الـــيت االجتماعيـــة

 فاعلية أكثر أساليب تطويرومن َمث  مبوضوعية، معها التعامل كيفية وبالتايل األسرة، يف املشكلة
   .ملواجهتها
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 هـذه فهـم تطـوير إىل، اهللا بـإذن ،نتائجه تؤدي أن يف املوضوع هذا أمهية تكمن، كذلك     
 واتمـع واألسرة األطفال على ساءةاإل خماطر أهم على التعرف وحماولة أوسع، بشكل املشكلة

     .البعيد املدى على
 املشـــــكالت مصــــادر أهــــم مــــن مصــــدر علــــى الضــــوء تســــليط يف الدراســــةهــــذه  أمــــلوت     

  .االجتماعية
 الـيتل العوامـ عـن البحـث يف سـهمتُ  كوـا يف الدراسة هذه أمهية تربز ،تقدم مما انطالقاً و      

دور مهـــم  مــن لألســـرة ومــا ،األطفــال إســـاءة إىل تــؤدي والـــيت ،فيهــا حيــدث ومـــا باألســرة تتعلــق
  .ونبذها ساءةاإل ثقافة رفض يف جتسده

  :)(التطبيقية العملية األهمية -
 األخالقيـــة القـــيم وغـــرس االجتماعيـــة التنشـــئة عمليـــة يف ومهمـــاً  اً رئيســـ دوراً األســـرة  متثـــل     

 أمـور علـى للقائمني األساسية االهتمامات من تُعد اليت األطفال، نفوس يف يةاإلسالم واملبادئ
 تكــون يتالــ العوامــل أمهيــة إىل تشــري الســابقة والدراســات األدبيــات مــن كثــرياً حيــث إن  و  الرتبيــة،

 يفتتجلــى  الدراســة هلــذه العمليــة األمهيــةفــإن  لــذا ؛األســرة يف األطفــال إســاءة حــدوث يف ســبباً 
 يف شـيوعاً  العوامـل أكثر معرفة شأا من اليت واملعلومات البيانات جلمع جادة حماولة تُعد كوا
 مرحلـة يف البحـث موضـوع ملشكلةبا التنبؤ يف كثرياً  تساعد واليت األسرة، يف ساءةاإل ثقافة نشر

   .الطفولة
 ورؤى وتوصـــيات نتـــائج مـــن إليـــه انتهـــت مـــا علـــى الدراســـة هـــذه أمهيـــة ترتكـــز ،وأخـــرياً    
 تزويــــد، يف منــــه املتفرعــــة والتســــاؤالت الــــرئيسِ  التســـاؤل عــــن عــــةاملتوق  تاجيابيــــاإل علــــى مؤسســـة
 إلقـــاء ـــدف املشـــكلة ـــذه واملختصـــني واملهتمـــني االجتماعيـــة احلمايـــة ودور جلـــان يف العـــاملني

 األسـرية للبيئـة ددةاحملـ العوامـلعلـى  التعـرف يف تسـاعدهم الـيت واملعلومـات البيانات على الضوء
    .يف األسرة السعودية األطفال إساءة إىل املؤدية
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   الدراسة حدود
 والـــزمين والبشـــري املوضـــوعي إطارهـــا حتديـــد خـــالل مـــن الدراســـة جمـــاالت حصـــر ميكـــن  
 :التايل النحو على وذلك واملكاين،

  :الموضوعية الحدود .١
 لألطفـال املسـيئة األسـرية للبيئـة ددةاحملـ العوامـل علـى املوضـوعية الدراسـة حدود اقتصرت     

  .السعودية العربية باململكة
  :البشرية الحدود .٢

(عضــو مــن اإلمــارة، الشــرطة، مكافحــة  جلــان يف العــاملني مجيــع البشــرية الدراســة حــدود  
 ودور املخــــــدرات، الصــــــحة، التعلــــــيم "بنني،بنــــــات"، العــــــدل، هيئــــــة التحقيــــــق واإلدعــــــاء العــــــام)

 والتنميــة العمــل لــوزارة التابعــة االجتماعيــة احلمايــةنفســيني)  (أخصــائيني اجتمــاعيني وأخصــائيني
  .عامالً  )٢٩٧، والبالغ عددهم (السعودية العربية باململكة االجتماعية

  :الزمنية الحدود .٣
  .هـ١٤٣٧/١٤٣٨ الدراسي العام خالل الدراسة تطبيقمت   

  :المكانية الحدود .٤
 لــــوزارة التابعـــة االجتماعيـــة احلمايـــة ودور جلـــان مجيـــع يف الدراســـة هلـــذه املكانيـــة احلـــدود  

  .اململكة العربية السعوديةب االجتماعية والتنمية العمل
  

  هاومصطلحات الدراسة مفاهيم
  العوامل: .١

  اللغة: في العوامل
 والعمل: .وساعٍ  عاِمل حدهمأ :ا)هَ يْـ لَ عَ  اِمِلنيَ العَ (وَ  الصدقات: آية يف وجل عز اهللا قال"     

 ،هـــــ١٤١٣،ابــــن منظــــور( "والدياســــة احلــــرث بقــــر وكــــذلك األرجــــل، والعوامــــل: ،والِفعــــل املِهنــــة
  .)٢٢ص

  لعوامل:المفهوم العلمي ل
 يف تــــؤدي حيــــث ؛معــــني نســــق يف تنضــــم والــــيت ،بــــبعض بعضــــها يــــرتبط الــــيت "اموعــــة     

  .)٥٣ص،م١٩٨٤،الدوري( نتيجة" إحداث إىل جمموعها
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 والنفســـية واألمنيـــة واالقتصـــادية جتماعيـــةاال العوامـــل :بأنهـــا يـــاً ئإجرا العوامـــل فعـــر تو   
  .السعودية األسرة يف األطفال إساءة إىل تدفعقد  اليت التقنيةو  والثقافية

  البيئة: .٢
  اللغة: في البيئة

 ،الفريوزآبـــادي( "املنـــزل: واملبـــاءة وتبـــوأ. بـــه كأبــاء وأقـــام، حلـــه املكـــان :بالكســـر البيئــة،"  
  .)٣٤ص،م٢٠٠٥

    لبيئة:المفهوم العلمي ل
 احلــي. الكــائن يف اخلــارج مــن تــؤثر الــيت واالجتماعيــة والبيولوجيــة طبيعيــةال العوامــل مجيــع"  

 البيئـة بـني متواصـل التعامـلف ؛والسـعي والنشـاط احلركـة إىل الكـائن يـدفع الذي املؤثر :هي والبيئة
  قسمني: إىل البيئة وتقسم ،متالحق مستمر والعطاء واألخذ والفرد

 واألــار ،وجبليــة وصــحراوية خصــبة مــن العديــدة بأشــكاهلا األرض وتشــمل ،الطبيعيــة البيئــة. ١
  .واملناخ والبحار

ــــة البيئــــة. ٢ ــــنظم وتتضــــمن ،االجتماعي ــــة والعالقــــات واألمنــــاط ال ــــنظم االجتماعي  االقتصــــادية وال
 ،م١٩٨٧،بـــــدوي( "اتمـــــع يف والســـــائدة الـــــبعض بعضـــــها متصـــــلة وكلهـــــا ،والتعلـــــيم والصـــــحية

  .)٩٩ص
 تكــوين يف رتــؤث  الــيت ،األســرة يف بالطفــل احمليطــة الظــروف :بأنهــا إجرائيــاً  البيئــة فعــر تو   

  .إجيايب أو سليب تأثري سواء ،سلوكه وتوجيه شخصيته
  األسرة: -٣
  :اللغة في سرةاأل

 عشرية: واألسرة م، يتقوى ألنه األدنون ورهطه عشريته :الرجل وأسرة احلصينة، الدرع"
  .)٦٠ص،هـ١٤٠٨،بن منظورا( "بيته وأهل الرجل

  ألسرة:المفهوم العلمي ل
 وتكـــون الـــدم، صـــلة أو التبـــين أو الـــزواج نتيجـــة الفـــرد فيهـــا ينشـــأ الـــيت األوليـــة اجلماعـــة"

 مســكناً  عــادةاألســرة  وتشــغل لألطفــال، االجتماعيــة التنشــئة هــي اجلماعــة هلــذه األوىل يةســؤولامل
  ).٥٨ص،م١٩٩٨،درويش( "واحداً 
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 واجتماعيـة بيولوجيـة عالقات على وتقوم االستمرارية، صفة هلا اجتماعية منظومة"وهي 
 وســــيط ولألســــرة املختلفــــة، الوظــــائف بقيــــة أداء جانــــب إىل وتــــربيتهم، األطفــــال إجنــــاب هــــدفها

 مبختلــــف واخلاصــــة اتمــــع، يف توجــــد الــــيت القــــيم خمتلــــف األطفــــال خاللــــه مــــن يتلقــــى أساســــي
 بــــاملتغريات وتتــــأثر تــــؤثر االجتماعيــــة الــــنظم مــــن كغريهــــا وهــــي االجتماعيــــة، احليــــاة يف اجلوانــــب
  .)٦٢ص،م٢٠٠٤،فليه والزكي( "اتمع يف السائدة
 عـــن يتعـــرض الـــيت ،مكوناـــا جبميـــعالســـعودية األســـرة  بأنهـــا: إجرائيـــاً األســـرة  فعـــر تو   
  .املعاملة لسوء الطفل طريقها

  :ساءةاإل -٤
  اللغة: في ساءةاإل

 فـالن فعـل مـا سـاء :ويقـال ،هُ ر َسـ نقـيض يكـره، مـا به فعل سوءاً: يُسوُءه ساَءهُ  ساءةاإل"  
ابـــــــــــــــن ( "واملنكـــــــــــــــر الفجـــــــــــــــور والســـــــــــــــوء: صـــــــــــــــنيعاً، صـــــــــــــــنيعه قـــــــــــــــبح :أي يســـــــــــــــوء صـــــــــــــــنيعاً 

  .)٦٣٦ص،هـ١٤١٣،منظور
  :ساءةإللالمفهوم العلمي 

 ١٨ سـن حتـت هـم ممـن لألطفـال اجلنسـية سـاءةواإل والنفسـي اجلسمي والضرر اإليذاء"    
 رعـــايتهم عـــن نيســـؤولامل األشـــخاص أو الوالـــدين مـــن قصـــد عـــن معـــاملتهم وســـوء وإمهـــاهلم ســـنة

 "وضـــــــــــــارة مهـــــــــــــددة تكـــــــــــــون وصـــــــــــــحته الطفـــــــــــــل رعايـــــــــــــة أن إىل تشـــــــــــــري ظـــــــــــــروف وحتـــــــــــــت
  .)٤٤صم،٢٠٠٨،حسني(

 نفسـي، (جسـدي، املعاملـة سـوء أشـكال مـن شـكل أي بأنها: إجرائياً  ساءةاإل فعر تو   
  .أسرته داخل الطفل على تقع اليت )إمهال جنسي،

  األطفال: -٥
   اللغة: في الطفل

 الصـغري أيضاً  وهو الصغريان، والطفلة: والطفل الناعم الرخص وبالفتح: الرخص، البنان"  
  .)٥٩٩ص،هـ١٤٠٨،ابن منظور( "أطفال واجلمع شيء، كل من
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  ألطفال:لالمفهوم العلمي 
 ،م١٩٩٨،درويــــش( "يةســــؤولامل ســــن حتــــت ينــــدرجون ال الــــذين الســــن حــــديثو "األفــــراد  

  ).٢٥ص
  أوجه: ثالثة يف األطفال عرفوفقد   

 املــيالد مــن وتبــدأ ،الشخصــية ومنــو تكــوين مراحــل مــن األوىل املرحلــة هــي الطفولــة األول: الوجــه
  .البلوغ طور بداية حىت

 مــيالده حلظــة مــن طفــالً  الطفــل يســمى؛ حيــث الســن حســب تتحــدد الطفولــة أن الثــاني: الوجــه
   .عمره من عشرة الثانية سن حىت

 ،أخــرى إىل ثقافــة مــن وختتلــف ،الرشــد حــىت املــيالد مــن احليــاة فــرتة هــي الطفولــة الثالــث: الوجــه
  .)٢٢ص،م٢٠٠٦،عبدالرمحن( "الزواج عند أو البلوغ عند تنتهي وقد

 وحـىت املـيالد سـن بـني مـا واإلناث الذكور من األطفال :بأنهم إجرائياً  األطفال فعر يو   
  أسرهم. يف املعاملة لسوء تعرضوا الذينالثامنة عشرة  سن
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الثاني الفصل  
للدراسة النظرية الخلفية  

  
  

   النظري اإلطار أوًال:
  

   السابقة الدراسات :ثانياً 
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   الثاني الفصل
  للدراسة النظرية الخلفية

  
   النظري اإلطار أوًال:

  األسرة مفهوم
 يف االجتماعيــة املؤسســات أهــم مــن وواحــدة اتمعــات كــل يف رئيســية مؤسســة األســرة  
 التنشـــئة أســـاليب الفـــرد تلقـــي خـــالل مـــن وذلـــك ،االجتمـــاعي البنـــاء منهـــا يتكـــون الـــيت ،اتمـــع

 تتــأثر هــيف ؛وانتشــاراً  عموميــة املؤسســات أكثــر وتعتــرب ،وقيمــه اتمــع معــايري وتعلمــه االجتماعيــة
 والثقافيـة والنفسـية نيـةواألم واالقتصادية االجتماعية بالظروف تتأثرف ؛ا احمليطة والبيئة بالظروف

  .والتقنية
 ،مرتادفــة مصــطلحات جمموعــة يف ،العربيــة اللغــة يف ،األســرة تتمثــل )م١٩٧٩( عبــوديف و   
 أي ،الشـــــائع املصـــــطلح أمـــــا ،"نـــــاس"و "أهـــــل"و "بيـــــت"و "عائلـــــة"و "آل"و "رهـــــط" وتشـــــمل

 أصـــل أن تبـــني؛ حيـــث القيـــد أي ،"رْســـاألَ " كلمـــة مـــن مشـــتق الـــبعض نظـــر يف فإنـــه ،"األســـرة"
 هـــذه حتمـــل مـــا بكـــل "القيـــد" هـــو ،الشـــرقية اللغـــات مـــن غريهـــا ويف العربيـــة، اللغـــة يف "األســـرة"

  .)١٨،صم١٩٧٩،(عبود نفسية وإحياءات ظالل من الكلمة
 الرجـــل أهـــل وهـــي ،احلصـــني الـــدرع :عـــيني العربيـــة اللغـــة يفاألســـرة  وممفهـــ فـــإن ،هنـــا مــن  

 ،الوســيط املعجــم( ""أســر ومجعهــا ،مشــرتك أمــر يربطهــا الــيت اجلماعــة علــى تطلــق كمــا وعشــريته،
  .)٥٤٩،صم١٩٨٥
 جمموعـــة أو واحــد شــخص مــن مكونــة اجتماعيــة وحــدة كــل علــى ســرةاأل لفــظ قويطلــ  
 نسـاء وجـود علـى اموعـة هذه انطوت سواء ،منزلياً  اقتصادياً  استقالالً  لنفسها تكفل أشخاص
 وحيـــددها يقرهـــا قرابـــة تـــربطهم كانـــتأ وســـواء ،فقـــط الرجـــال عنصـــر علـــى اعتمـــدت أو وأطفـــال
  .)٢٢ص،م٢٠١٢،(رشوان الرابطة هذه بينهم توجد مل أم اتمع

ــــ ولقــــد   باألســــرة يتعلــــق األول الشــــكل ،أساســــيني شــــكلني علــــى ألســــرةا تعريفــــات زترك 
 األبويــةاألســرة  هــو األول الشــكلف ؛احلضــرية باألســرة يتعلــق الثــاين والشــكل ،الريفيــة أو البدويــة
 اختفـىقـد  كـان وإن ،قريـب وقـت إىل العـريب اتمع يف سائداً  كان الذي الشكل وهو ،الكبرية


