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 :مشكلة الدراسة

األطفال هم ثروة الحياة، وهم مستقبل المجتمعات وقائدي تطورها، لذا كلما كانت حياتهم محمية من المخاطر 
وعليه فإن قضية حماية األطفال بشكل . ا العيش في أمان واستقرار كلما ساهم ذلك في حماية المجتمع بأكملهواستطاعو 

أصبحت من أحد أبرز القضايا التي تدور حولها الدراسات وحمايتهم من األشكال المتعددة للعنف بشكل خاص، عام 
ت األمم الجمعية العمومية لألمم المتحدة ميثاق حقوق م تبن9191ففي عام جلها الندوات والمؤتمرات، والبحوث وتعقد أل

الطفل، والمبدأ األساسي في الميثاق يتمثل بأن األطفال أفراد يتمتعون بحقوق متساوية مع حقوق البالغين، حيث اعترف 
دا 91الميثاق وحّث على احترام الحقوق اإلنسانية للطفل وبشكل خاص البند  رية الذي يدعو إلى أعمال تشريعية وا 

منظمة الصحة العالمية، )نف بما في ذلك اإلنتهاك واإلهمال واجتماعية وثقافية لحماية األطفال من جميع أشكال الع
تشير دراسات من عدة بلدان في حيث ، وعلى الرغم من ذلك ظل األطفال يعانون من عنف الكبار (.90-99: 2002

مئة من األطفال يعانون من العقوبة البدنية في منازلهم مع في ال 19إلى  90جميع مناطق العالم أن ما يتراوح بين 
أن معاناة الثلث أو أكثر من العقوبة البدنية القاسية الناتجة عن استخدام أدوات، كما تقدر منظمة الصحة العالمية 

من  ميلون صبي تحت سن الثامنة عشر عانوا من عالقة جنسية قسرية أو أي شكل آخر 37مليون فتاة و 950حوالي 
وتشير الدراسات إلى أن األطفال اليافعيين هم ( G.Andrews, 2004: 35)م 2002أشكال العنف الجنسي أثناء عام 

األكثر عرضة لمخاطر العنف الجسدي بينما يصيب معظم الضرر الناتج عن العنف الجنسي األطفال دون سن البلوغ 
-962: 2002منظمة الصحة العالمية، )ي واإلهمال ن مخاطر العنف الجنسقدرًا أكبر م يواجهنالفتيات  نكما أ
توى المحلي أشار التقرير السنوي للسجل الوطني لحاالت إساءة ، هذا على المستوى العالمي، أما على المس(965

همال االطفال خالل عام  في السعودية حالة عنف ضد األطفال 212إلى أنه تم تسجيل  بالقطاع الصحي معاملة وا 
، تالها %00فاإلهمال بنسبة % 60ل العنف الجسدي أعلى نسبة بين أنواع العنف بحوالي م، بحيث شك2090

كما أن السجل الوطني لحاالت  (9: 2090برنامج األمان األسري الوطني، ) %9550التحرش واإليذاء الجنسي بنسبة 
همال األطفال في السعودية بالقطاع الصحي سجل زيادة تقارب الضعف ف إساءة معاملة حاالت العنف ضد  ي عددوا 

وبما أن   (.0/0/2092: 9اإلنترنت )حالة  500م مقارنة بالعام الذي سبقه حيث بلغت حوالي 2099األطفال في عام 
حجم العنف واإليذاء على األطفال أصبحا معروفين وظاهرين جدًا فقد أصبح من الضروري أن يتم تزويد األطفال بما 

خاصًة التعرض للتحرش الجنسي حيث أنه قد يشكل خطرًا حقيقيًا  ،أخطار متوقعة يساعدهم على حماية أنفسهم من أي
يهدد استقرارهم النفسي واالجتماعي والذهني، فهو يحمل معه طيف من المشاكل الصحية والنفسية ذات األثر السيء 

اع العنف انكشافًا بسبب على المدى الطويل، خاصة وأن التحرش الجنسي باألطفال من المشكالت المستترة ومن أقل أنو 
السرية التي تحيط به نتيجة تردد الطفل كثيرًا في اإلفصاح عنها للكبار إما لخوفه من المعتدي أو شعوره بالذنب والخزي 

 (205: 2003مرسي، )

حيث تلعب دور ومسؤولية األسرة تجاه تلك الحماية، تم التأكيد على نحو حماية األطفال وفي ظل هذا التوجه العام 
ة واالجتماعية والصحية والذهنية، ويلعب الوالدين الدور األسرة دورًا هامًا في نمو وتطور الطفل من الناحية النفسي
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المرتبطة بنموه  بحاجات الطفل السيكولوجية والعاطفيةن وواعيان ن مدركاالوالدااألساسي في هذا النمو، فكلما كان 
والحاجة إلى التقدير والحب والثقة بالنفس والحاجة إلى  ن والطمأنينةوالتي من أهمها حاجة الطفل إلى الشعور باألم

لى بناء عالقات والحاجة إلى العطف والتعليم والتوجيه، كلما ساهم ذلك في استقرار ونمو  ناجحة اجتماعية االنتماء وا 
، (23: 2002نافع، )النفسية الدراسات التربوية واالجتماعية و  هذا ما أكدته العديد ،الطفل بشكل يكفل له مستقبل متزن

وبطبيعة الحال فإن األم هي األكثر قربًا والتصاقًا بالطفل في سنوات طفولته األولى واألكثر تفهمًا الحتياجاته 
وهي بالتالي تلعب دورًا هامًا في حماية أطفالها من التعرض للعنف واإليذاء وذلك من خالل ما تمنحه إياهم واهتماماته، 

خاصة وأن العديد وبما تبنيه من عالقات قوية ومفتوحة قائمة على الحوار والتفاهم واالهتمام،  معرفيو  من دعم معنوي
أن أحد أهم أسباب حماية األطفال من التعرض للعنف واإليذاء بشكل عام واإليذاء والبحوث أكّدت على  الدراساتمن 

قائمة على التفهم ، فبناء عالقة حوار ع األمالجنسي بشكل خاص يعتمد وبشكل كبير على نوعية وطبيعة العالقة م
كيفية التعرف على المخاطر واألضرار  للطفل بالمبادئ التي تكفل له الحماية وتعلمه وضيح التل عملية يتسه يساهم في
وبناء على ذلك تظهر أهمية توفر الوعي والمعرفة لدى األمهات باألساليب  .(Hitrec, 2010: 167) المحتملة
رش الجنسي، فانعدام أو ضعف هذا الوعي قد لحديث ومناقشة أطفالهن حول آليات الحماية والوقاية من التحالمناسبة ل

أنواع العنف خاصة  يساهم في غياب التحصين المعرفي الالزم للطفل لمعرفة كيف يتصرف حينما يتعرض ألي نوع من
مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية وعليه فإن هذه الدراسة سعت إلى إلقاء الضوء على  .التحرش الجنسي

 .بآليات وأساليب حماية األطفال من التحرش الجنسي

 : أهمية الدراسة

 :تتمثل أهمية هذه الدراسة في التالي

آليات توعية أطفالهن وحمايتهن من التحرش بأعراض و تحديد مستوى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية  .9
 .عوامل التي ساهمت في قوة أو ضعف هذا الوعيالجنسي، وبالتالي تحديد لل

األطفال لضمان وجود الوعي الكامل، سواء على مستوى المساهمة في وضع خطط تنموية وتأهيلية لألمهات و  .2
 .األسرة أو المجتمع

ل، اه هذا النوع من الحماية لألطفاالمساهمة في إثراء القاعدة المعرفية للباحثين حول الوضع المعرفي لألمهات تج .7
نتاج المزيد من قنوات التعليم والتوعية لألمهات في هذا المجال  .وبالتالي تخصيص وا 

لفت انتباه األخصائيين االجتماعيين في المؤسسات التربوية والمؤسسات التي تعنى بالطفولة للعمل والتركيز على  .0
 . هم مع األمهات في توعيتهن بالشكل المناسبر أهمية دو 

 : تساؤالت الدراسة
 : ساؤل الرئيسالت
 ؟ة بهمالجنسي واإلساءةحماية األطفال من التحرش  بأعراض وآلياتما مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية  
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 :التساؤالت الفرعية التاليةوستتم اإلجابة على التساؤل الرئيسي من خالل اإلجابة على 
  
 وير معارفهن عن قضية التحرش الجنسي باألطفال؟ تطلأطفال المرحلة االبتدائية  ما المجاالت المتاحة لألمهات .9

 ؟ة باألطفالالجنسي واإلساءة ما مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية باعراض التحرش .2

 ؟ةالجنسي واإلساءةتوعية أطفالهن من التحرش بأهمية ما مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية  .7

 لتوعية أطفالهن من التحرش واإلساءة الجنسية؟ ما مدى تطبيق األمهات لآلليات المناسبة .0

 ةالجنسي واإلساءةما مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية باألساليب الواجب اتباعها عند وقوع التحرش  .5
 بالطفل؟

 : أهداف الدراسة

 : تهدف الدراسة الراهنة إلى تحقيق الهدف الرئيس التالي

 .ة بهمالجنسي واإلساءةحماية األطفال من التحرش  بأعراض وآلياتالبتدائية تحديد مدى وعي أمهات أطفال المرحلة ا

 : من خالل تحقيق األهداف الفرعية التالية

تطوير معارفهن عن قضية التحرش الجنسي لأطفال المرحلة االبتدائية  المجاالت المتاحة لألمهاتتحديد  .9
 باألطفال

 ة باألطفالالجنسي واإلساءةباألعراض التحرش  تحديد مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية .2

 .ةالجنسي واإلساءةتوعية أطفالهن من التحرش  بأهميةتحديد مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية  .7

 لآلليات المناسبة لتوعية أطفالهن من التحرش واإلساءة   تحديد مدى تطبيق أمهات أطفال المرحلة االبتدائية  .0

 .الجنسية      

ة الجنسي واإلساءةيد مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية باألساليب الواجب اتباعها عند وقوع التحرش تحد .5
 .بالطفل

 :الدراسةمفاهيم 

 :لطفلبشكل عام بامفهوم اإلساءة  -9

يذاء يعتقد الباحثين أنه لم يحسم حتى اآلن تعريف اإلساءة إلى الطفل بصورة دقيقة الرتباطه بالطفل، وبنوع اإل 
ريفات اإلساءة إلى الطفل أنه تصرف يحدث في المعرض له، وبالثقافات والعادات والتقاليد لكل مجتمع، ومن أبرز تع
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محيط الطفل والذي يعيقه ألن يصبح إنسانًا ويتضمن هذا صور عديدة، وهي جح جسدي أو عقلي أو إساءة جنسية أو 
سلوك أو اتجاه ضد الطفل والذي يسبب أذى أو ألم للطفل إهمال شخص مسؤول عن رعاية الطفل، كما ُعرف بأنه 
  (.27: 2000الصايغ، )سواء كان جسميًا أو عاطفيًا أو جنسيًا أو إساءة اجتماعية 

 :اإلساءة الجنسية للطفلالتحرش و مفهوم  -2

اءة اإلس"، ال يوجد تعريف واحد محدد لمصلح "إساءة المعاملة لألطفال"و الحال بالنسبة لمصطلح ه اكم
زنا : ، حيث يوجد عدد كبير من السلوكيات الواجب دراستها، وقد صنفت هذه السلوكيات إلى"واالنتهاك الجنسي لألطفال

المحارم، لواط األطفال، التحرش الجنسي، الرغبة المرضية في كشف العورة، مواقعة اإلناث دون السن القانونية، 
معين، كما التوجد معايير أو قواعد إرشادية عامة إلثبات حدوث وال يوجد إجماع عام على تعريف واحد . االغتصاب

ويوجد تعريف شائع في األدبيات الرسمية، . االنتهاك الجنسي للطفل، حيث أنه محفوف بصعوبات قيمية وثقافية
، صاغه شيشتر وروبرج والذي يشير (DHSS 1986; DoH 1999" )العمل سوياً "والمستخدم بشكل متكرر في وثيقة 

توريط أطفال ومراهقين يعتمدون في معاشهم على الغير وغير الناضجين من حيث النمو وأنشطة جنسية ال " :أنهإلى 
يفهمونها تمامًا وال يستطيعون إعطاء موافقة مبنية على معلومات سليمة عليها أو تخالف المحرمات االجتماعية 

-59: 2003لورانس، )أنماط االنتهاك الجنسي للطفل  المتصلة باألدوار األسرية، وهذا التعريف يغطي بشكل عام كافة
الطفلة عن عمد، وذلك بتعرضه للمشاهد / كل إثارة يتعرض لها الطفلويقصد بالتحرش الجنسي بالذات أنه  (.52

الفاضحة أو الصور الجنسية أو العارية، أو غير ذلك من مثيرات كتعمد مالمسة أعضائه التناسلية أو حثه على لمس 
ه فضال عن االعتداء الجنسي المباشر في صور  -كاالستمناء مثال-ص آخر أو تعليمه عادات سيئة أعضاء شخ

 ، وهو بداية ألي إساءة جنسية، حيث أنه ما بعد التحرش الجنسي كاالغتصاب ونحوهالمعروفة، الطبيعي منها والشاذ
  (.77: 2090علي، )يبدأ في العادة بالتحرش جنسيًا 

 أشخاص منوالصادرة ، السلوكيات الجنسية المتعددةكافة هي  :في هذا الدراسة ة الجنسي ءة واإلسا ويقصد بالتحرش
سواء كانت تلك السلوكيات الجنسية من ( سنة 95-6) بحق األطفال في المرحلة المبكرة والتي تتراوح أعمارهم بالغين 

ية في حياة الطفل سواء على المدى القريب المحارم من أفراد األسرة أو غيرهم صغارا أو كبارا مما يترك آثارًا سلب
 .أوالبعيد

ــــ آليات الوقاية والحماية من التحرش واإلساءة الجنسية7  :ــ

تعددت الدراسات التي ناقشت قضية آليات حماية ووقاية األطفال من التحرش واإلساءة الجنسية، حيث نتج عنها العديد 
يقوم برعاية الطفل أو من يهتم باألطفال بشكل عام، وبالتالي شملت تلك من البرامج واآلليات والتوصيات الموجهة لمن 

                 اآلليات على سلوكيات وقناعات وتطبيقات محددة تكفل لمن يمارسها تقديم توعية سلمية للطفل من 
 (. Hitrec,2002)خاللها 
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هي كل القناعات واألفكار والسلوكيات : الدراسة ويقصد بآليات الوقاية والحماية من التحرش واإلساءة الجنسية في هذه
التي تمارسها أمهات أطفال المرحلة االبتدائية والتي إما أنها تساهم بشكل إيجابي أو سلبي في توعية أطفالهن بالتحرش 

 .واإلساءة الجنسية

ـــ0  :مفهوم الطفل ــ

اإلنسان وحدة متصلة متداخلة، ومن  ليس من اليسير وضع تعريف جامع ومانع لمفهوم الطفولة، ذلك ألن حياة
الصعوبة بمكان االتفاق على مرحلة زمنية بعينها كنهاية لمرحلة الطفولة في حين يمكن الوصول إلى شبه اتفاق على 

 (.99: 9199الدويبي، )بداية هذه المرحلة 

مبكرة من الحياة اإلنسانية تلك الفترة ال: "ويمكن أن نحدد مفهوم الطفولة من وجهة نظر علماء االجتماع بأنها هي 
ففيها يتعلم ويتمرن للفترة التي تليها، وهي التي تتشكل . التي يعتمد فيها الفرد على والديه اعتمادًا كليًا فيما يحفظ حياته

 (.2: 9112رشوان، " )خاللها حياة اإلنسان ككائن اجتماعي

 : التالية ويمكن تقسيم مراحل الطفولة بحسب مراحل نمو الطفل إلى المراحل 

 9110معوض، )يكون فيها الجنين في بطن أمه ( تسعة أشهر)يومًا تقريبًا  290ومدتها : مرحلة ما قبل الميالد :
973.) 

 ( نهاية السنة الثانية)والتي تبدأ منذ الوالدة وحتى بلوغ الطفل الشهر الرابع والعشرين من عمره : مرحلة الِرضاعة
ويرى العلماء أن هذه المرحلة تعّد من المراحل المهمة في حياة الطفل  ويطلق عليها أحيانًا مرحلة المهد،

 (.95: 9199الدويبي، )واستمرارية وجوده 
 تبدأ من نهاية الشهر الثامن عشر إلى سن السادسة وفي هذه المرحلة يتعلم الطفل الكثير : مرحلة الطفولة المبكرة

 (.95: 9199الدويبي، )العالقات االجتماعية  من المهارات ويوسع محيطه االجتماعي ويبدأ نوعًا من
 وهي بين السادسة وسن التاسعة، ويحقق الطفل في هذه المرحلة نموًا جسميًا وعقليًا : مرحلة الطفولة الوسطى

سريعًا ويتعرف على الكثير من األمور االجتماعية ويتحصل على الكثير من المعلومات والمهارات ويكون 
 (.973: 9110معوض، )قات مع الغير أكثر قدرة على تكوين عال

 وتمتد ما بين نهاية سن التاسعة إلى نهاية سن الثانية عشرة تقريبًا، ويطلق على هذه : مرحلة الطفولة المتأخرة
، وتتميز هذه "مرحلة الطفولة الهادئة"كما يطلق عليها أيضًا " مرحلة قبيل المراهقة"المرحلة عّدة مسميات، منها 

دل النمو بالنسبة لسرعته في المرحلة السابقة، والمرحلة الالحقة، ويزداد التمايز بين الجنسين المرحلة ببطء مع
 (.37: 9110زهران، )بشكل واضح 

 هي المرحلة التي تلي مرحلة الطفولة المتأخرة، حيث تمتد ما بين سن الثالثة عشرة إلى سن : مرحلة المراهقة
س في تحديد هذه المرحلة بدقة، فهناك من اتجه إلى التوسع في تحديدها الحادية والعشرين، ولقد اختلف علماء النف

حيث يرون أن فترة المراهقة يمكن أن ُيضم إليها الفترة التي تسبق البلوغ، وهم بذلك يعتبرونها بين العاشرة والحادية 
 (.27: 9110عوض، م)والعشرين، بينما يحصرها بعض العلماء في الفترة ما بين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة 
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 كما وصفت اتفاقية حقوق الطفل أن كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة هو طفل، ما لم تحدد الدولة سنًا غير 
  (.07: 9115بيبي وصيقلي، )ذلك 

وبناًء على ما سبق فإن مرحلة الطفولة هي مرحلة مبكرة من مراحل نمو اإلنسان، تتميز بالنمو الجسمي السريع، 
الت األولى للتعلم من خالل اللعب والتعليم الرسمي وغير الرسمي ومن خاللها تتكون المالمح الرئيسة لشخصية والمحاو 

 .الفرد، ومن هنا تبرز أهميتها

الذي يقع عمره في الفئة ما بين مرحلة الطفولة  طفل المرحلة االبتدائيةهو : ويقصد بالطفل في هذه الدراسة

 .أخرةالمتوسطة ومرحلة الطفولة المت

 : مفهوم الوعي -5

يشير علماء النفس إلى أن الوعي يعني مجموع ما يتحصل من الشعور واإلدراك والنزوع، فالوعي محصلة 
عمليات ذهنية وشعورية معقدة، فالتفكير وحده ال ينفرد بتشكيل الوعي، فهناك الحدس والخيال واألحاسيس والمشاعر 

ومرتكزات الفطرة وحوادث الحياة والنظم االجتماعية، والظروف التي تكتنف  واإلرادة والضمير، وهناك المبادئ والقيم
حياة اإلنسان، وهذا الخليط الهائل من مكونات الوعي، يعمل على نحو معقد، مما يجعل لكل شخص نوعًا من الوعي 

 (.90: 2000بّكار، )يختلف عن وعي اآلخرين 

-99: 2000، البكار) نماطه على أن للوعي أبعادًا أساسية، هيوتكاد تتفق الدراسات التي اهتمت بموضوع الوعي وأ
95) : 

وجود اتجاه أو موقف إيجابي أو سلبي نحو القضية أو الموضوع المراد استطالع الوعي بشأنه، وهو ما يسمى  .9
 .البعد النفسي االجتماعي في الوعي

براز إيجابياته وسلبياته .2  .البعد العلمي للوعي: ، وهو ما يسمىإدراك القضية أو الموضوع من خالل تفسيره، وا 

تقديم تصور بديل للوقاع الراهن للقضية أو الموضوع الذي ُيستطلع الوعي بشأنه، وهذا ما يعبر عنه بالبعد  .7
 .اإليدلوجي

مدى إدراك أمهات  التي تحدد واالتجاهات والمدركاتمجموعة المفاهيم  الوعي في الدراسة الحالية يشير إلىيقصد بو     
 .حماية أطفالهن من التحرش واإلساءة الجنسيةب لآلليات المرتبطةل المرحلة االبتدائية أطفا
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 :الدراسات السابقة

سيتم التعرض للدراسات التي تناولت واقع تعرض األطفال  من عّدة زوايا، حيثلدارسات السابقة ا يتم تناولسوف 
تي اهتمت بتحديد األعراض واآلثار المختلفة للتحرش الدراسات الو لإلساءة بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص، 

 .الدراسات التي ناقشت دور األسرة وأهميته في الوعي بقضية التحرش الجنسيو الجنسي، 

 :الدراسات المحلية

 : الدراسة األولى

برنامج إرشادي عقالني انفعالي سلوكي لتنمية وعي معلمات )دراسة بعنوان ( 2099الزهار وآخرون، )قدمت 
حيث هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج ( ياض األطفال واألمهات السعوديات نحو مخاطر إساءة المعاملة لدى أطفالهمر 

إرشادي لتوعية األمهات ومعلمات رياض األطفال والتأكد من فاعلية هذا البرنامج، من خالل تطبيق المنهج التجريبي 
مات الذين يسيئون ألطفالهن على المتغير التابع وهو مخاطر لقياس أثر متغير البرنامج اإلرشادي لألمهات والمعل

اإلساء في المعاملة الوالدية والتي تتمثل في المشكالت السلوكية التي قد يعاني منها األطفال من الجنسين، وتكونت 
ت النتائج أن طفاًل في أربعة روضات حكومية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، وقد أظهر  200العينة من 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين القياسين القبلي والبعدي في مظاهر إساءة المعاملة الوالدية لألطفال كما تدركها 
المعلمات واألمهات لصالح القياس البعدي بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي المقترح، القائم على أسلوب اإلرشاد الجماعي 

 .والعقلية والفنيات اإلرشادية المعرفية

وعليه أكدت الدراسة الدور الرئيسي لمجتمع الكبار من األمهات واآلباء والمعلمات والذي يتمركز حول تمكين األطفال 
من تكوين مفاهيم إيجابية نحو ذواتهم من خالل إشعارهم بالحب واألمان وحسن المعاملة وعدم اإلساءة إليهم وتمكينهم 

ذ كله يتفق مع الدراسة الحالية في تأكيد أهمية العمل على زيادة وعي األمهات بكل من التعبير الصريح عن أنفسهم، وه
 .ما يتسبب لألطفال باإليذاء واإلساءة، وخاصة اإلساءة الجنسية

 : الدراسة الثانية

، 2090دراسة برنامج األمان األسري الوطني التابع للشؤون الصحية بمستشفى الحرس الوطني السعودي عام 
الوعي واإلجراءات المتبعة واالحتياجات التدريبية في المجاالت المختلفة المرتبطة بظاهرتي العنف األسري )بعنوان 

، والتي تعّد أول دراسة علمية يتّم إجراءها على مستوى المملكة العربية (والعنف ضد األطفال بالمملكة العربية السعودية
سري والعنف ضد األطفال من حيث حجم العينة حيث بلغت السعودية وأكبر دراسة علمية حول ظاهرتي العنف األ

حيث اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي بأسلوب العينة العشوائية، وتكون مجتمع . مفردة( 5035)
الدراسة من مجموع العاملين والعامالت في المدن والمحافظات في المناطق اإلدارية الثالثة عشر في المملكة العربية 
السعودية على ست قطاعات وهي المدراس الحكومية كافة المراحل بنين وبنات، وزارة الصحة، وزارة الشؤون 

من عينة % 3955وقد كان من أهم نتائج الدراسة، أن . االجتماعية، أقسام الشرطة، وزارة العدل والمحاكم التابعة لها
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هماله من عينة % 56م في المملكة العربية السعودية موجود، والدراسة حيث اتفقوا على أن االعتداء على األطفال وا 
همالهم يمثل ظاهرة في المجتمع السعودي، و منهم اتفقوا على أن %69الدراسة اتفقوا على أن االعتداء على األطفال وا 
همالهم تفوق األرقام في التقاريرالرسمية عينة  من% 90كما أن . األرقام الواقعية لحاالت االعتداء على األطفال وا 
أيضًا فيما يخص الوعي . الدراسة اتفقوا على أن السعوديين في حاجة إلى أنظمة حماية الطفل من االعتداء واإلهمال

اتضح أن منسوبي الجمعيات الخيرية والمستشفيات أكثر الفئات االجتماعية وعيًا لموضوع االعتداء على األطفال 
همالهم بينما منسوبوا المحاكم الشرعية وأنظم ة القضاء يلهيم منسوبوا مدارس البنين أظهروا أدنى مستوى وعي وا 

 . بالظاهرة

توجه نتائج دراسة برنامج األمان األسري الوطني الدراسة الحالية في التركيز على أهمية توعية المجتمع بقضية 
همالهم، وبالتالي أهمية دراسة الوعي المجتمعي لكافة فئات المجتمع ، حيث نالحظ أن هذه االعتداء على األطفال وا 

الدراسة ركزت على فئة العاملين في عّدة مجاالت وقطاعات، دون دراسة وعي األمهات أو أفراد األسرة بذلك، لذا تعّد 
الدراسة الراهنة مكملة لما تّم التوصل إليه في دراسة برنامج األمان األسري، حيث تركز على مدى وعي األمهات 

 .طفال وهو أحد أشكال االعتداء على األطفالبالتحرش واإلساءة الجنسية لأل

 : الدراسة الثالثة

مدى فعالية برنامج وقاية األطفال من العنف واإليذاء في زيادة وعي )بعنوان ( م2090)دراسة أميرة المطيري 
عن  استخدمت الباحثة المنهج التجريبي على مجموعة من األمهات بحيث قدمت لهن برنامجًا توعوياً ، حيث (األمهات

. وقاية األطفال من العنف واإليذاء ومن ثم قامت بقياس مدى وعيهن بعد تلقيهن للبرنامج مقارنًة بالمجموعة الضابطة
نتيجة فيها ردة فعل األم  كانتمن أفراد عينة الدراسة في المجموعة التجريبية % 70أن  ةنتائج الدراس وقد كان من أهم

ردة فعل األم الذهاب به إلى % 20في حين ، واإلعتذار من الطفل أو تجاهلهتعرض طفلها لإليذاء تتراوح بين الخوف 
 ، من مفردات العينة لم توضح ردة فعلها نتيجة تعرض إبنها لإليذاء% 50في حين أن ، المستشفى

الوعي بالجهات التي تهتم  نينعدم لديه ةالضابط ةمن المجموع% 90استها أن كما توصلت المطيري في در 
وعليه فإن هذه الدراسة تتقارب في مضمونها مع الدراسة الراهنة حيث كالهما يناقشان . ميه بشكل عامبالطفل وتح

موضوع وعي األمهات بقضية العنف ضد األطفال، إال أن الدراسة الحالية تركز على التحرش واإلساءة الجنسية كما أن 
ويمكن االستفادة من نتائج دراسة . امج توعويالدراسة الحالية تستطلع واقع وعي األمهات دون تعريضهن ألي برن
 .المطيري في قياس ردود فعل األمهات ومقارنتها بنتائج الدراسة الحالية

  :الرابعةالدراسة 

همالهم)بعنوان  (م2002الصويغ )دراسة      وقد طبقت هذه الدارسة في مدينة الرياض سعت ( اإلساءة إلى األطفال وا 
الكشف عن مدى وجود  اءة التي يتعرض لها الطفل في المجتمع السعودي، من خاللإلى التعرف على أنواع اإلس

هة نظر العاملين والعامالت في بعض المؤسسات التعليمية الخاصة باألطفال العاديين وذوي جالظاهرة من و 
هرت نتائج فردًا،  وقد أظ 975حيث بلغت عينة الدراسة سنة،  92إلى  7االحتياجات الخاصة في الفئات العمرية 
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الدراسة أن أكثر أنواع اإلساءة انتشارًا هو اإلهمال المتمثل في إهمال التغذية والدراسة والعناية بالنظافة والملبس، 
كما حددت نتائج الدراسة خمسة أنواع من مظاهر السلوك التي تظهر . فاإلساءة النفسية، ثم اإلساءة الجنسية فالجسدية

لت في العناد والعدوانية وعدم القدرة على التحدث مع اآلخرين، ورفض الطفل وخوفه من على األطفال المساء إليهم تمث
كما أشارت الدراسة إلى أن األطفال في . التحدث عن سبب اإلساءة أو اإلصابة، ومحاولة تجنب التفاعل مع اآلخرين

 .لسلوك األطفال المساء إليهمالمستوى االقتصادي المنخفض وكذلك المتوسط أكثر تعرضًا لإلساءة وأكثر إظهارًا 

يتضح من نتائج دراسة الصويغ أن اإلساءة إلى األطفال موجودة في المجتمع  السعودي بشكل عام مما يحتم العمل     
وعليه . على كافة المستويات لضمان زيادة الوعي وتوسيع دائرة االهتمام بدءًا من األسرة باعتبارها الحاضن األول للطفل

الراهنة ستساهم في مناقشة قضية ذات بعد اجتماعي ونفسي وسلوكي هام اتضح من دراسة الصويغ أن لها فإن الدراسة 
 .وجود في المجتمع السعودي

 :الدراسة الخامسة

، حيث سعت (أنواعه وأسبابه وخصائص المتعرضين له: إيذاء األطفال)بعنوان  (2000آل سعود، )دراسة 
إيذاء األطفال في المجتمع السعودي الذين تمت معالجتهم في المستشفيات،  الدراسة إلى التعرف على معدل حاالت

فردًا يمثلون الممارسين المهنين،  992مستشفيات بمدينة الرياض، وبلغ حجم العينة  90حيث طبقت الدراسة على 
لممارسون المهنيون هي وأسفرت النتائج أن أكثر أنواع اإليذاء التي تعامل معها ا. كاألطباء واألخصائيين االجتماعيين

فاإليذاء النفسي، ويليه % 9357تليها حاالت المت، عرضين لإلهمال بنسبة % 1955حاالت اإليذاء البدني بنسبة 
اإليذاء الجنسي، كما أظهرت النتائج أن نسبة األطفال المتعرضين لإليذاء تزيد كلما صغرت أعمارهم، إذ بلغت نسبة 

كما أشارت الدراسة إلى أن من أبرز أسباب  تعرض هؤالء %. 66نتين حوالي األطفال الذين تقل أعمارهم عن س
كما أوضحت الدراسة أن من أهم المعوقات التي واجهها . األطفال لإليذاء يعود إلى مشكالت زواجية تتعلق بالوالدين

 . الممارسون المهنيون عدم تعاون أسرة الطفل المتعرض لإليذاء

تواجدة داخل المجتمع السعودي استطاع أن يالمسها الممارسون المهنيون في مما يعني أن قضية اإليذاء م
المستشفيات، مما يؤكد أهمية التعاطي مع هذه المشكلة بطريقة واعية خاصة وأن أحد نتائج الدراسة أكدت عدم تعاون 

 .األسرة مع الممارسون في عملهم

 :الدراسات األجنبية

 :الدراسة السادسة

الجهود التعليمية للقائمين على رعاية األطفال في تعليم أطفالهم )م، بعنوان 2090عام   Deblinger & collegeدراسة
، والتي هدفت للكشف عن مدى تقديم الوالدين أو من يقوم برعاية األطفال عنهم معلومات مفيدة (عن اإلساءة الجنسية

م لديهم أطفال تتراوح أعمارهم بين سن أب أو أ 291عن التحرش أو اإلساءة الجنسية، حيث طبقت الدراسة على 
رياض األطفال والصف الثالث االبتدائي في ثالث مدارسي في مدينة نيوجيرسي األمريكية، وقد أظهرت النتائج أن 

من أفراد العينة لم يناقشوا أطفالهم بأي معلومات عن اإلساءة أو التحرش الجنسي وكان تبريرهم لعدم % 29حوالي 
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ألطفال ما زالوا صغارًا للحديث معهم عن تلك المواضيع، تاله في المرتبة الثانية هو تبريرهم بأنهم ال مناقشتهم هو أن ا
من أفراد العينة بمناقشة % 31يعرفون كيف يناقشون أو يشرحون ألطفالهم عن التحرش الجنسي، بينما قام حوالي 

مواضيع حسب استجابات مفردات العينة هي أطفالهم حول مواضيع تخص اإلساءة والتحرش الجنسي، وكانت أبرز ال
مناقشتهم حول إمكانية إغراء الطفل لركوب السيارة، ومن ثم موضوع لمس أعضاء الطفل التناسلية، ومن ثم موضوع 

من مفردات العينة بتحذير أطفالهم من إمكانية وقوع اإلساءة أو % 17إغراء الطفل بالهدايا، في المقابل قام حوالي 
وبسؤال مفردات العينة . من األقارب% 07من أشخاص يعرفونه، و% 6055ي من األشخاص الغرباء، والتحرش الجنس

آلية اللجوء % 17عن ما اآلليات التي علموها ألطفالهم في حال تعرضوا لإلساءة أو التحرش الجنسي، فقد أجاب 
خبارهم، تالها  ، بينما حصلت "ال"استخدام كلمة  آلية% 30آلية الصراخ، و % 39آلية الهروب، و % 97للوالدين وا 

كما أظهرت نتائج الدراسة أنه لم يكن هناك . من استجابات العينة% 0350آلية الحديث وتبليغ أكثر من شخص على 
عالقة ذات داللة إحصائية بين عمر الوالدين ومستواهم التعليمي وجهودهم التعليمية ألطفالهم تجاه موضوع التحرش 

 .واإلساءة الجنسية

يتشابه هدف هذه الدراسة مع الدراسة الحالية، حيث كالهما يركز على الوعي بقضية التحرش واإلساءة الجنسية و  
وكيفية نقلها بشكل سليم لألطفال، ونلحظ ارتفاع نسبة الوالدين الذي قاموا بمناقشة أطفالهم عن التحرش واإلساءة 

 .نتشار الوعي بشكل كبير بين أفراده تجاه تلك القضيةالجنسية، ولعل ذلك يرجع إلى طبيعة المجتمع األمريكي وا

 :الدراسة السابعة

م، بحثت في مدى معرفة وسلوكيات وأساليب االتصال من Chen, Dunne, and Han ،2003في دراسة لكل من 
 أب وأم 652قبل األهالي تجاه تعليم أطفالهم عن اإلساءة والتحرش الجنسي في الصين، حيث طبقت الدراسة على 

من مفردات العينة قد ناقشوا أطفالهم % 1953ألطفال في السنة الدراسية الثالثة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن حوالي 
منهم تحدثوا بشكل دقيق وواضح % 60حول األشخاص الغرباء والخطر المتوقع منهم، بينما نسبة أقل بكثير حوالي 

كما أظهرت النتائج أنه لم تكن هناك عالقة ذات داللة . حول التحرش واإلساءة الجنسية وكيفية التصرف حياله
من مفردات % 1353كما كشفت الدراسة أن نسبة عالية بلغت . إحصائية بين مستوى تعليم الوالدين ومناقشتهم ألطفالهم

من % 1555العينة وافقت على أن برامج التوعية بالتحرش واإلساءة الجنسية يجب أن تقدم في المدارس، كما أن 
 .مفردات العينة أوضحت أن لديها الرغبة في أن يكتسب أطفالهم معلومات وقائية حول التحرش واإلساءة الجنسية

ويتضح من هذه الدراسة أن تتفق في هدفها بشكل عام مع الدراسة الراهنة باختالف طبيعة المجتمع والبيئة االجتماعية 
األهالي الذي لديهم اهتمام بمناقشة أطفالهم بآليات الحماية من والثقافية، ولكن من المالحظ هنا أيضًا ارتفاع نسبة 
 .التحرش أو اإلساءة الجنسية، مما يؤكد وعيهم بمخاطرها

 : الدراسة الثامنة

أثر اإلساءة واإلهمال في مرحلة الطفولة على الصحة النفسية )بدراسة بعنوان  (Horwitz,etal:2001)قام 
، والتي هدفت إلى دراسة العالقة بين اإلساءة واإلهمال في فترة الطفولة والصحة (ليدراسة ذات منظور مستقب: للبالغين

فردًا تعرضوا لإلساءة بأنواعها الجسمية والجنسية واإلهمال، كما  609وقد تكونت العينة من . النفسية في فترة الرشد
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ا إلى إساءة في طفولتهم، وأظهرت النتائج أفرادًا يمثلون العينة الضابطة من الذين لم يتعرضو  590احتوات العينة على 
ظهارًا الضطرابات الشخصية الالاجتماعية،  أن الذين تعرضوا لإلساءة واإلهمال في طفولتهم كانوا أكثر اكتئابًا وا 

مما يؤكد أهمية وجود وعي يحمي األطفال من التعرض ألنواع اإلساءة والعنف . ومشكالت االعتماد على الكحول
اءة الجنسية بشكل خاص، لضمان مستقبل مستقر لهم، وتوجه نتائج هذه الدراسة الدراسة الحالية في بشكل عام واإلس

كونها توضح اآلثار المترتبة على وقوع األطفال كضحايا للعنف واإليذاء ذلك الشيء الذي يجب أن يكون لدى األمهات 
 .وعي بتأثيره ومعرفة له

 :التاسعة الدراسة

 ,Fischer & McDonald)، قام بها كل من (اإلساءة الجنسية األسرية وغير األسريةمواصفات )دراسة بعنوان 
م من 9110إلى  9199حالة تعرضت لإلساءة الجنسية، تم جمعها في الفترة بين  9073على عينة من  ،(1998

إلساءة الجنسية طبيعة االختالف بين اإلى التعرف على  الدراسة هدفتحيث . ملفات الشرطة في مدينتين في غرب كندا
منهم تعرضوا لإلساءة الجنسية % 00وقد مثلت العينة في . الحادثة داخل األسرة، وتلك الحادثة خارج نطاق األسرة

 .من األطفال المساء إليهم% 33واإلناث % 27من خارجها، وكانت نسبة الذكور % 56داخل األسرة و

رًا من الضحايا خارجها، كما كانت اإلساءة الجنسية داخل وأظهرت الدراسة أن الضحايا داخل األسرة كانوا أصغر عم
كما دلت النتائج أن المعتدين داخل األسرة استخدموا . األسرة أشد قوة من الناحية النوعية، وأطول في الفترة الزمنية

 .العنف الجسدي واللفظي مع الطفل أكثر من المعتدين خارج األسرة

وعي األسرة بدورها في حماية الطفل وتعريفه بآليات الوقاية وطلب المعونة  ومن معطيات هذه الدراسة نالحظ أهمية
والعالج، خاصة وأن أحد نتائج الدراسة أكدت على أن األطفال األصغر سنًا كانوا أكثر تعرضًا لإلساءة الجنسية من 

 .مخاطر التعرض له داخل األسرة، وعليه فإن وجود الوعي لدى األمهات وقدرتهن على نقله لألطفال قد يقلل من

 :للدراسة يإلطار النظر اـــــــ 

 : للدراسةالنظرية الموجهة 

 :نظرية األنساق اإليكلوجية

أحد أنماط التغير الذي يحدث في المجتمع نتيجة لتفاعل وترابط  التحرش واإلساءة الجنسية،تشكل قضية 
سلبي مما يولد نوعًا من  عها الفرد بشكل إيجابي أومجموعة من الظروف االجتماعية والبيئية واالقتصادية التي يتفاعل م

حاجة ملحة لتحقيق هذا التوازن والذي عدم التوازن في حالة عدم القدرة على التكيف مع هذه التغيرات، وبالتالي تنشأ 
                  ولعل نظرية األنساق اإليكولوجية، ف المطلوبكيّ تيتمثل في اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية لتحقيق ال

           تقدم تصورًا جيدًا عن كيفية تأثير كل من الفرد والبيئة في بعضهما البعض، كما  ،Bronfenbrenner  (1977)لـ 
أنها بما تحويه من مفاهيم حول التغير والتكيف قد ساهمت بشكل طبيعي في ظهور نموذج للممارسة المهنية 

(Turner, 1996: 619 ) وتحدد هذه النظريةمعالجة قضية التحرش واإلساءة الجنسية لألطفاليمكن استخدامه في ، 
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أربعة مستويات لألنساق اإليكولوجية بحيث تتفاعل بشكل دائم مع بعضها البعض وأي تغير في أحد هذه العناصر فإنه 
رأت أن بيئة الطفل نظرية تلك ال .وهذه المستويات تترتب بشكل متدرج ابتداًء من الفرد وانتهاًء بالعالم. يؤثر في البقية

المستوى  منطقة التأثير، بحيث يأتيالطفل يقع في منتصف من عّدة مستويات، ف عبارة عن شبكة مترابطة وبناء متداخل
األصدقاء  ألكثر ارتباطًا وتأثيرًا بالطفل، والذي يمثل في العادة أفراد األسرة،األقرب و ا Microsystem األول الماكرو

، وقد يتألف من الذي تتسع فيه دائرة العالقاتو  Mesosystemيأتي المستوى الثاني وهو الميزو  ومن ثم والمدرسة،
كتفاعل الطفل مع أفراد أسرته  ،التفاعالت بين الوحدات الموجودة في نسق المايكرو بحيث يشكلعالقات أوسع 

في التدخل لحماية األطفال من التحرش وهذا المستوى تم ذكره بشكل كبير في الدراسات التي بحثت  وأصدقائه ومعلميه،
 Exosystemومستوى الميزو يحيط به مستوى اإليكزو . الجنسي والتي شملت التدخل مع األطفال وأسرهم والمعلمين

الذي يمثل في بيئة الطفل التنظيم االجتماعي المؤثر في حياته، كالموارد االجتماعية ومؤسسات الدعم االجتماعي، وقد 
مستوى في الدراسات بشكل غير مباشر من خالل الدراسات التي بحثت في مدى توفر برامج الحماية، تم ذكر هذا ال

وأخيرًا يأتي مستوى الماكرو . وبرامج المتابعة ورفع التقارير، واألنظمة التي تنظم العمل في مثل هذا المجال
Macrosystem دلوجيات التي تعنى بكيفية التعامل مع تندمج بداخله كافة اإلي متنوع والذي يتألف من محتوى ثفافي

وضمن هذا المستوى تم تقديم العديد من الجهود الواسعة التي ساهمت في استهداف . الطفل وما يجب أن يتعلمه الطفل
 ,Kimberly & others)المعتدين على األطفال وتغيير وتعديل نظرة األشخاص عن التحرش واإلساءة الجنسية 

2002: 69-70.)  

وتطبيق فرضيتها على واقع تأثر وأهمية وعي األم بقضية التحرش واإلساءة  عة تصنيف هذه المستوياتوبمراج
في حماية الطفل وتوفير بيئة آمنة ومستقرة  دور األمأهمية وضرورة التركيز على  الجنسية لألطفال، يمكن أن نفسر

ا تقع ضمن مستوى الميكرو وهو األكثر ُقربًا من ية بأنواعها، باعتبارهتكفل له عدم الوقوع كضحية لالنتهاكات الجنس
الطفل واألكثر تأثيرًا عليه، وبالتالي هي تلعب دورًا بارزًا ومؤثرًا في وعي الطفل وقدرته على حماية نفسه من خالل 

 .التفاعالت التي تحث بينهما على مستوى الميزو

 : تاريخ تطور الوعي بقضية التحرش الجنسي باألطفال

ض تاريخ قضية االهتمام باإلساءة والتحرش الجنسي ستساعد على اكتساب فهم أفضل للموضوع إن استعرا 
وتوضيح لطبيعة نمو هذا االهتمام وكيفية مروره بمراحل عديدة حتى يومنا هذا، مما يساهم في تحسين ردود الفعل 

 .المحلية والمجتمعية والمهنية تجاه هذه القضية في كافة المجاالت ذات العالقة
 من القضايا الحديثة التطرق لها على مستوى البحث والممارسة ماالتحرش الجنسي والحماية منهو  اإلساءة تعّد قضية    

على الرغم من وجود جذور تاريخية عميقة للظاهرة إاّل أنها لم يبدأ االهتمام بها علميًا ومجتمعيًا سوى في العقد 
م، والتي كان 9160/9130من الحركات االجتماعية في أواخر  ، حيث تمخض االهتمام بها من خالل عددالماضي

، حيث بدأت النساء الحديث عن خبراتهن الماضية التي "feminist movement "من أهمها الحركات النسوية 
كما أنه نتج عن جهود هذه . تعرضوا فيها ألنواع من العنف تنوعت بين اإليذاء الجسدي واللفظي إلى العنف الجنسي
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 -Benson & Others, 1992:  157) م9132ات  النسوية ظهور أول مركز للمتعرضات لالغتصاب عام الحرك
أعداد النساء الالتي يتحدثن دت السنوات األخيرة من السبعيات الميالدية وأوائل الثمانينيات زيادة قوية في هوش. (165

 الجهود والخدمات التي تناولت تلك القضية عن خبراتهن كضحايا لالغتصاب أو العنف الجنسي مما قاد إلى نمو في
(Wildlake, 1997) مما ساهم بشكل كبير في نمو وزيادة الوعي لدى العامة بقضية العنف الجنسي، وزيادة اهتمام ،

يجاد نظريات علمية تفسر لماذا تحدث هذه المشكلة و الباحثين  أفضل ما في تحديد العوامل المساهمة في حدوثه وا 
تحرش الجنسي األكثر عرضة للحماية األشخاص على ضرورة وأهمية في تلك الفترة التأكيد  كما تمّ منها،  الطرق للوقاية

صدور خمسة كتب  م9190و 9139وبالتحديد الفترة ما بين  ميالديةالالثمانينات  شهدت حيث ،النساء واألطفالوهم 
واآلثار المترتبة  التحرش الجنسي باألطفال نتشاركان لها تأثير هام في زيادة الوعي وتحفيز االهتمام بتوثيق مدى ا

 :(Conte, 1994:226-225 ) من    مؤلفات كل تمثلت األعمال الرائدة في و ، عليه
 Conspiracy of Silence: The Trauma of Incest by Butler 
 Sexual Assault of Children and Adolescents by Burgess, Groth, Holmstrom, and     
       Sgroi 
 Sexually Victimized Children by Finkelhor   
 The Best Kept Secret: Sexual Abuse of Children by Rush  
 Sexual Exploitation: Rape, Child Sexual Abuse, Sexual Harassment by Russell  

 
تضحت في التغطية اإلعالمية الكبيرة سواء أعقب هذه األعمال الرائدة عدد غير محدود من الجهود الجبارة التي ا    

نتاج مشاهد تعليمة تلفزيونية، وتصميم عددًا من  المكتوبة أو المرئية حيث تم إصدار كتب لألطفال خاصة بتوعيتهم، وا 
برامج الوقاية من خالل البحوث والدراسات في مجال العلوم االجتماعية والسلوكية، كذلك زاد اهتمام الممارسين في 

بشكل وعلى الرغم من أن هذه الجهود لم تكن مبنية . ت الصحة البدنية والذهنية والخدمات االجتماعية والقانونيةمجاال
على مناهج علمية دقيقة إال أنها نبعت كرد فعل قوي تجاه القلق المتزايد من آثار العنف والتحرش الجنسي على صحيح 
لتسعينيات والبدايات األولى للقرن العشرين من خالل اعتراف وامتد االهتمام بتلك القضية إلى أواخر ا .األطفال

األخصائيين االجتماعيين بخطوره مشكلة التحرش الجنسي باألطفال إال أن جهودهم لم تحظى بالنجاح المتوقع حيث أن 
الجنسي من التغيرات في الظروف االجتماعية في بدايات القرن العشرين قادت إلى تقليل االنتباه تجاه ضحايا التحرش 

انخفاض االنتباه واالهتمام بهذ القضية إلى أن جزء من أسبابه ضعف الحركة النسوية " Costin "األطفال كما يعزو 
 : كتابه" Gordon "م، حينما أصدر 9199واستمر الحال إلى عام  .في تلك الفترة

   Heroes of Their Own Lives; The Politics and History of Family Violence 
 

الذي وفر رؤية إضافية للوعي المجتمعي بالتحرش الجنسي باألطفال، كما أنه شّخص العنف األسري والذي من     
واستمرت المناداة خالل القرن العشرين بأن  .ضمنه التحرش الجنسي باألطفال بأنه قضية سياسية تتغير عبر التاريخ

طفال قصارى جهدهم ليتأكدوا من أن دراساتهم وبحوثهم تقوم على يبذل الباحثون المهتمون بقضية التحرش الجنسي باأل
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براهين واقعية وتهدف إلى حماية األطفال وتوعيتهم وتقديم خدمات مباشرة لهم وممارسة مهنية قائمة على المبادئ والقيم 
(226-231:Conte, 1994.) 

وما الجمعية الوطنية لمنع مقارنة بما سبق،  واليوم االهتمام بقضية التحرش الجنسي ضد األطفال بلغ أعلى مستوًا له
والجماعات المناهضة لزواج المحارم، وخط الطفل الساخن، وحمالت حقوق الطفل، ( NSPCC)القسوة على األطفال 

جماعات مناهضة زواج القصر، إال بعض األطراف المهتمة التي تسلط الضوء باستمرار على على قضايا سوء معاملة 
وجد على األقل أربعة مؤتمرات دولية تركز على ماثلة دائمًا أمام المجتمع، عالوة على ذلك، فإنه ياألطفال لكي تظل 

صدور عددًا من المجالت العلمية المهتمة بتلك القضية، كما أن تزامن مع ت والتيقضية التحرش الجنسي باألطفال 
اد إيج العمل علىاألولية، من خالل والحماية ية الوقا آليات شكل مكثف علىتركز حاليًا وب جهود الباحثين والممارسين

 (.03: 2003لورانس، ) ال كضحايا للعنف واإليذاء الجنسيبرامج تعليمية وقائية فّعالة تضمن عدم وقوع األطف

 اإلساءة والتحرش الجنسي بالذات؟ التركيز على لماذا

جتمعية والتغييرات المستمرة والمتسارعة افية والماالتجاهات والقيم الثق فيمتنوعة الكثيرة و التغييرات ال أسهمتلقد  
ازدياد االهتمام العام بقضية االنتهاكات الجنسية لألطفال،  في الظروف السياسية واالقتصادية على مّر العقود في

عادة صياغة تعريفه من فترة ألخرى حتى أصبح يمثل مشكلة اجتماعية استلزمت القيام بعمل حيالها،  حيث بدى وا 
أنه منذ منتصف إلى آواخر التسعينيات الميالدية أصبح هناك دعوى واضحة وصريحة لإلعالن عن حدوث  واضحاً 

دعمته العديد  ،(Jones & Finkelhor, 2001: 77)األطفال وقائع حقيقية لحاالت متعددة النتهاكات جنسية تجاه 
، حيث أكدت بمختلف المجتمعاتالجنسية  تؤكد ارتفاع نسب األطفال ضحايا االنتهاكات التي الدراسات والبحوثمن 

كما  (:Douglas,, 2010 87)حالة اعتداء جنسي على األطفال كل عام  7005000اإلحصاءات أن هناك حوالي 
 (Amick, 2009: 32)أن شخص من بين كل خمسة أشخاص بالغين أبلغ بأنه قد تعرض لإليذاء الجنسي في طفولته 

لغين الذين قد تعرضوا للتحرش أو اإلساءة الجنسية في طفولتهم اعترفوا بأنهم لم من البا% 99هذا باإلضافة إلى أن 
 .(Hanson & others, 1999: 559-569)يقوموا بالتبليغ ألي شخص عنها 

بسبب ما يحيط بها من سرية وخجل  لقضية التحرش الجنسي بالذات محلياً  رغم عدم وجود إحصاءات دقيقةوعلى ال    
ؤكد ، إاّل أن ما يترتب عليها من آثار سلبية تمتد إلى ما بعد سنوات الطفولة ياألسرية والمجتمعيةعل وخوف من ردود الف

األطفال أن ه على الرغم من هذا باإلضافة إلى أن. أهمية العمل من أجل حماية األطفال من أن يكونوا ضحايا لها
ضحية اإلساءة  المترتبة على الطفل  أن اآلثارلى العنف بشكل عام إالّ تختلف ردود فعلهم تجاه اآلثار المترتبة ع

إليذاء النفسي ل أيضاً بطبيعة الحال قد تعرض  ضحيةال أنتكون أكبر وأصعب وأعمق باعتبار أوالتحرش الجنسي 
ألن االنتهاكات الجنسية بمختلف أنواعها ما هي إال وعاء يحوي بداخله كل أنواع اإلساءات والجسدي واللفظي، 

 . أنه في العادة من الصعب اكتشافه بسهولة وبشكل سريع ، كماالمتنوعة
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يالمًا في التعامل معها،  حساسيةلذا يمكن القول بأن قضية التحرش واإلساءة الجنسية تعّد من أكثر المواضيع      وا 
بل  وهذه الصعوبة ليست فقط بسبب أننا ال نستطيع فهم لماذا يقوم شخص بالغ باإلساءة أو التحرش جنسيًا بطفل؟

لنوع من اإليذاء بشكل سريع وواضح من قبل األشخاص بسبب أيضًا أنه من الصعب فهم لماذا ال يمكن اكتشاف هذا ا
قد  ؟لماذا التحرش واإلساءة الجنسية باألطفال غير مكتشفة :السؤال هذا أجابت علىنجد أن معظم النظريات و البالغين؟ 
التدخل على وعدم قدرتها  بسبب جهلها بحدوث هذا النوع من اإلساءةعلى مسؤولية األم في السماح في إجابتها ركزت 

 حمّلت المجتمع وثقافته السائدة أيضاً  بعض النظريات أن، كما بشكل إيجابي عند حدوث اإلساءة أو التحرش الجنسي
يد مؤشرات ، وعليه فإن تحد(Tine K., 2005: 469-471)ذاء، في صعوبة اكتشاف هذا النوع من اإلساءة واإلي اً دور 

أو من يقوم برعاية الطفل، وتتمثل هذه المعرفة  تعرض الطفل للتحرش أو اإلساءة الجنسية تتطلب معرفة ووعي من األم
في فهم مؤشرات وأعراض التي يمكن أن تظهر على الطفل في حال تعرض ألي من االنتهاكات الجنسية، ومن هذه 

 : األعراض ما يلي

تشاف أعراض التحرش واإلساءة الجنسية عند األطفال هو تداخلها مع أعراض عل ما يشكل صعوبة في اكل    
لمشكالت ومظاهر مرضية عديدة، إاّل أن هناك بعض األعراض ذات العالقة المباشرة والتي تشكل خطوط حمراء يجب 

 الثاني ما هو عامسيتم عرض تلك األعراض على مستويين األول ذات العالقة المباشرة و هنا االنتباه عند مالحظتها، و 
(Victorian Government Department of Human Services, 2009:5-6 2099بحري وقطيشات،  و :

 : (900-971: 2090فرج، و  905

 : األعراض الجسدية، ذات العالقة المباشرة: أوالً 
 : في المنطقة التناسلية وتتمثل في تظهر: أ
 .حوادثالكدمات، الخدوش، أو أي إصابات ليست بسبب  .9
 .حكة، حرقان، نزيف من الشرج .2
 .ألم وتبول متكرر .7
 مؤشرات اللتهابات نتيجة عالقة جنسية .0
 .وجود عينة من الحيوانات المنوية على المالبس أو في المنطقة التناسلية .5
 : األعراض الجسدية العامة :ب
 .كدمات، آثار عضات، آثار إصابات غير مبررة .9
 صعوبة في المشي أو الجلوس .2
 خلية ممزقة أو بها آثار دماءمالبس دا .7
 التهابات متكررة في البول .0
 صداع في الرأس متكرر أو آالم مستمرة في منطقة البطن .5
 .آالالم غير معروفة السبب في المنطقة التناسلية .6

 : والنفسية األعراض والمؤشرات السلوكية: ثانياً 
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أسبابها بغض النظر عن المستوى العمري لنمو إن األعراض والمؤشرات السلوكية البد من تفسيرها ومعرفة : مالحظة
 .الطفل

 :األعراض ذات العالقة المباشرة: أ 
 إظهار اهتمام غير معتاد بالمناطق التناسلية لآلخرين .9
 .تمثيل أدوار وسلوكيات جنسية مع البالغين أو دمى أو أطفال آخرين .2
 .غير معتادة لمثل سنه مبكرة عن مواضيع جنسيةومعلومات إبداء معرفة  .7
 .استخدام ألفاظ ومصطلحات جنسية .0
 .االهتمام الزائد بالجنس .5
 : األعراض العامة: ب
 .تغيرات مفاجئة في المزاج والسلوكيات .9
 صعوبة في النوم، وأحالم مزعجة .2
 (تبول ليلي ال إرادي، قلق االنفصال، عدم الشعور باألمن)انتكاسة في السلوكيات  .7
 تغير في العادات الغذائية .0
 .كبار من أفراد األسرة، الخوف من الغرباء، الخوف من الرجالفقد الثقة في ال .5
 ..(الكذب، السرقة، الهروب، تعاطي المخدرات)سلوكيات عنيفة أو عدوانية  .6
 سلوكيات انسحابية .3
 السلبية .9
 اإلفراط في االمتثال .1

 مزاج متقلب .90
 اكتئاب .99
 الدراسي غير المبرر صعوبات في التعلم في المدرسة، فقدان القدرة على التركيز، انخفاض المستوى .92
 .ضعف العالقات االجتماعية، والعزلة االجتماعية  .97
 .عدم االهتمام بالمظهر .90
 .الرغبة في االستحمام بشكل مبالغ فيه  .95
لوعي وفهم أعراض ومؤشرات تعرض الطفل للتحرش الجنسي، يجب أن يكون لدى األم ا ألهمية وعلى حّد مواز      

ض الطفل للتحرش، حيث أن هذا الوعي سيساهم في زيادة حرص األهالي على وعي كاف  باآلثار المترتبة على تعر 
حماية أطفالهم وتمكينهم من فهم اآلليات الالزمة للدفاع عن النفس وحمايتها، فكما هو معروف أن آثار االنتهاكات 

الطفل المستقبلية في الجنسية على األطفال ليس آثارًا مؤقتة ووقتية، بل هي دائمة وعميقة وتؤثر على تكوين شخصية 
يعانون من أنواع  من الدراسات على أن هؤالء األطفال العديدفقد دلت  موقف وعالج الضحية،حال لم يتم تدارك ال

إلى أن   ( Kempe & Kempe, 1978) مختلفة من المشكالت التي ال يمكن حصرها، ففي هذا الصدد أشار
ساءة المعاملة نقص القابلية لالستمتاع بالحياة، : عانون من اآلثار النفسية التاليةي األطفال الذين يتعرضون للعنف وا 

والتأخر الدراسي،  الالإرادي، وعدم االستقرار، وزيادة الحركة، وثورات الغضب، وانخفاض تقدير الذات، والتبول
 .اإلذعان والخنوعوالريبة، والسلوك الناضج الخادع، و  واالنسحاب، والعناد والتمرد، والسلوك القهري، وزيادة الشك
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حددت اآلثار السلوكية والنفسية والشخصية واالجتماعية لألطفال الذين يتعرضون  فقد ( Brockman, 1987) أما
والسلوك القهري، وعدم  نقص تقدير الذات، والسلوك المعارض والمضاد،: وسوء المعاملة الجنسية في التالي للعنف

االجتماعي، ومشكالت مدرسية متعلقة بالتحصيل، والخوف،  ة، واالنسحاباالستجابة للمديح والثناء، ونقص الدافعي
 االهتمام بالمظهر، والصعوبة في اتخاذ القرار، وعدم القدرة على االستمتاع بالحياة، وعدم الترتيب والفوضوية، وعدم

ماد والثقة في اآلخرين، االعت ومشكالت نفسية كالعصاب والنشاط الزائد واالكتئاب والسلوك الغريب، وعدم القدرة على
نكار المواقف المسببة للقلق، وعدم القدرة على فهم العالقات الشخصية  مع عدم الثقة في النفس، والتجنب الشديد وا 

أن  (م2007 ،الجلبي)كما أكدت ، ( Finkelhor & Dziuba-Leatherman, 1995: 129- 139)  المتبادلة
 ،الشكاوي الجسمية: ن في حال تعرضه لإلساءة الجنسية تمثلت فيهناك آثار على الشخصية المستقبلية لإلنسا

الهروب من المنزل،  ،السرقة ،لعدواني تجاه اآلخرين، االنسحابالسلوك او  ،الشعور بالتعرض الدائم للهجومو  ،الكوابيسو 
هذا (. 0: 2007الجلبي، ) ، القيام بأعمال غير مشروعةالتدخين/ استخدام المخدرات ،استخدام المشروبات الكحولية

سالم، و  60: 2005الجبرين، )وهي  هناك عدة عوامل قد تزيد من تأثر الطفل بالتحرش الجنسيأن  باإلضافة إلى
2099: 05-03:) 

كلما كان سن الطفل صغيًرا عند بداية التحرش كلما حمل معه ذكريات : سن الطفل عند بداية التحرش الجنسي -9
 . عنها وال يوجد كلمات يعبر بها عن غضبه يستطيع التعبيرحسية أو جسدية للتحرش، وغالًبا ال 

ثقة الطفل في راعيه األول ضروري وهام في عالقاته بعد ذلك، ولذلك كلما كانت : العالقة بين المعتدي والطفل -2
 .األلم أكبردرجة قرابته بالمعتدي كبيرة كلما كانت 

ا الم الطفل نفسه أكثر العتقاده أنه كان باستطاعته كلما طال أمد االعتداء كلم: كم من الوقت استمر االعتداء -7
 .إيقافه، وكلما زاد اعتقاده إنه سيء ومذنب

في معظم األحوال عندما يتضمن االعتداء الجنسي وجود عنف أو تهديد إذا لم : وجود عنف أثناء االعتداء -0
 .يتعاون الطفل يكون األذى النفسي أكبر

عندما يجد الطفل من يكلمه عن التحرش ويحذره : فيه الطفل أثناء التحرشالذي يوجد  واألسري النظام االجتماعي -5
منه يكون ذلك أفضل كثيًرا من طفل ال يجد من يكلمه، وفي بعض العائالت قد يفضل الطفل أال يتكلم خوًفا من 

 ".لسجنلو قلت لوالدي إن أخي يستغلني جسدًيا قد يؤذيه أو يقتله ويدخل ا"العواقب، مثاًل قد يفكر الطفل 

د فعل البالغين للطفل عندما يخبرهم عن االعتداء من المهم جًدا الهدوء البالغ في التعامل مع ذلك الموقف، ر  -6
ولكن الطفل قد يشعر أن ذلك الغضب موجًها إليه، البد أن يشعر الطفل  ،ومن الطبيعي أن تشعر بالغضب المدمر

 . باألمان والمساندة حتى يستطيع الكالم
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اإلجابة على التساؤل، لمذا التحرش واإلساءة الجنسية بالذات؟  فمن خالل تحديد أعراضه لى ماسبق يمكن وبناء ع    
ومؤشراته وما يرتبط بها من صعوبة اكتشاف، ومعرفة آثاره المترتبة على حدوثه وامتداد تأثيرها على شخصية اإلنسان 

من أكثر أنواع االنتهاكات واإلساءات إيالمًا وصعوبًة في  أن التحرش واإلساءة الجنسية تعدّ المستقبلية، كل ذلك يؤكد 
باعتبار  الحرص على نشر الوعي بها خاصة لدى الوالدين أو من يقوم برعاية الطفلو التعامل معها، لذا وجب االهتمام 

 .أنهم البيئة األولى المحيطة به في بداية حياته

 التحرش واإلساءة الجنسية؟ قضيةبلماذا الوالدين بالذات يجب أن يكون لديهم وعي 

عارف ومعلومات، إن وعي الوالدين بشكل عام واألم بشكل خاص بقضية التحرش الجنسي وما يرتبط بها من م
وضع على اكتشاف  ساءة الجنسية، كما تساعدهمعلى مناقشة الطفل بما يتعلق بقضية التحرش واإل تزيد من قدرتهم

الجنسية، باإلضافة إلى أن هذا الوعي يساهم في تمكين األم من ضبط الطفل في حال تعرضه للتحرش أو اإلساءة 
ردود أفعالها بشكل إيجابي في حال وقوع أحد أطفالها كضحية للتحرش أو اإلساءة الجنسية، وأيضًا ستنخفض حّدة 

اخل ومة من دأما بالنسبة لألطفال فإن حصولهم على المعل. الغموض والسرية التي في العادة تحيط بمثل تلك القضايا
أسرتهم ومن والدتهم بالذات فهذا يعني تعلمهم في بيئة طبيعية ومريحة، هذا باإلضافة إلى أن المعلومات بطبيعة العالقة 
التي تربطهم بوالدتهم ستتكرر عليهم بشكل مستمر حسب مستوى االستيعاب لديهم، ومن خالل بناء جو آمن ومريح مع 

 & Kimberly) في إفصاح الطفل عند تعرضه ألي تحرش أو إساءة جنسية لوالدته الطفل فإن هذا سيساهم بشكل فّعال
Others, 2002: 68-84) . 

المعلمين في المدرسة ها بين الوالدين و قارنوا في( م9112) Wurtele and colleaguesدراسة لـ  حيث أكدت
النتائج أنه بغض النظر عن  كموجهين حول برنامج السالمة الشخصية ألطفال مرحلة رياض األطفال، وأظهرت

الظروف المحيطة، فإن األطفال الذين شاركوا في برنامج السالمة الشخصية قد أظهروا تقدمًا واضحًا في معارفهم نحو 
اللمسات المقبولة والسالمة الشخصية، إاّل أن األطفال الذين تّم تزويدهم بالمعلومات من قبل والديهم فقط قد أظهروا قدرة 

ديد اللمسات الغير مقبولة ومهارات أعلى في تطبيق تعليمات السالمة الشخصية عن األطفال الذين تلقوا أفضل في تح
أن الوالدين يمكن أن يلعبوا دورًا تعليميًا فاعاًل لتوعية أطفالهم وقد أوصت هذه الدراسة ب. المعلومات من معلميهم فقط

 .(Wurtele, 1998: 501-516) يةبكيفية حماية أنفسهم من مخاطر التحرش واإلساءة الجنس

لكن على الرغم من تلك األهمية لدور الوالدين في توعية وحماية أطفالهم، إال أن واقع الحال يشير أن الوالدين 
بشكل عام واألم بشكل خاص من الصعب والقليل أن يبدأون مناقشة حول الحقائق والمعلومات المرتبطة بالتحرش 

كشفت قصور دور الوالدين في تعريف أطفالهم والحديث معهم (  م9109) Finkelhorة لـ واإلساءة الجنسية، ففي دراس
آباء من فقط % 21اإلساءة الجنسية، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى أن حوالي  حول إجراءات السالمة من التحرش أو

نسية بشكل محدد، باإلضافة سنة قد تحدثوا مع أطفالهم حول التحرش أو اإلساءة الج 90إلى  6أطفال ما بين عمر 
إلى أن نوعية المحادثات والنقاشات لم تغطي كل الجوانب المتعلقة بالتوعية من التحرش أو اإلساءة الجنسية، فحوالي 
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من المناقشات % 22فقط من النقاشات أشارت إلى أنه يمكن أن يكون المعتدي شخص يعرفه الطفل، وحوالي % 57
من أحد أفراد األسرة، كما أوضحت نتائج الدراسة أن معظم اآلباء يعتقدون بأن  تضمنت معلومة أن يكون المعتدي

أفضل عمر لمناقشة األطفال هو سن التاسعة، باإلضافة إلى أن معظم هؤالء اآلباء ضحايا للتحرش أو اإلساءة 
ة أكثر دراس وفي(. Finkelhor & Dziuba-Leatherman, 1995: 129- 139)الجنسية في أحد فترات طفولتهم

الذين ناقشوا  للوالدينوجدت نسبة أعلى  Tutty,1993; Wurtele, Kvaternick, & Franklin, 1992حداثًة لـ 
، كما أوضحت الدراسة أن الوالدين بشكل عام كانوا يقللون "على التوالي %51و% 62” أطفالهم حول التحرش الجنسي

في تقديرهم لمدى معرفة أطفالهم  ك فئة كانت تبالغهنا من مدى انتشار وخطورة التحرش الجنسي وفي المقابل
 Elrod & Rubinلـ وفي دراسة مشابهة  (.Tutty,1993: 83-103)بالمعلومات المرتبطة بالتحرش الجنسي 

الجنسية،  مدى مشاركة الوالدين في برامج التعليمية ذات العالقة بالتحرش واإلساءةوالتي سعت للكشف عن  (1993)
منهم قد % 11من أفراد العينة معلوماتهم خاطئة، كما أن حوالي % 15الدراسة اتضح أن حوالي  وبناء على نتائج

كما أن كال من اآلباء واألمهات قد رشحوا . حصلوا على معلوماتهم عن التحرش واإلساءة الجنسية من وسائل اإلعالم
حرش الجنسي وكيفية الحماية منه، بأنهم أفضل مصدر لتعليم أطفالهم عن الت% 19أو شريك حياتهم % 12أنفسهم 

ومن ثم يأتي في الترتيب على التوالي المهنيين المختصين فالمعلمين في المدراس فاألطباء كأحد المصادر التي يتلقى 
من الوالدين عينة الدراسة لديهم تخطيط لمناقشة % 50أيضًا أشارت نتائج الدراسة إلى أن حوالي . الطفل منها المعلومة

كعدم الحديث مع الغرباء، استخدام كلمة ال، ) وسهلة النقاش ول بعض المواضيع ذات الطبيعة غير المخيفةأطفالهم ح
ذات العالقة، فقط من الوالدين خططوا للحديث مع أطفالهم حول كل المواضيع % 25بينما  (كيفية الدفاع عن النفس

ق للحديث عن المواضيع األكثر حساسية مع أطفالهم بينما معظم أفراد العينة أشاروا إلى أنهم لم يخططوا على اإلطال
أن يكون المعتدي أحد أفراد األسرة، أو أن التحرش واإلساءة الجنسية منتشرة، أو أن التحرش أو اإلساءة الجنسية )مثل 

  .(Elrod & Rubin, 1993: 527-538) (إلخ...قد يتعرض لها الطفل

لوالدين في قدرتهم على حماية أطفالهم من التحرش أو اإلساءة يتضح مما سبق أهمية الدور الذي يلعبه كال ا
الجنسية، إاّل أن السؤال الذي يطرح نفسه هل الختالف الجنس دور وتأثير في طبيعة التعامل مع هذه القضية، ففي 

أكدت أن وجود اختالف إلى حد كبير بين دور األب واألم ومدى اهتمامهم  Elrod & Rubin (1993)دراسة لـ 
مشاركتهم في الدور التعليمي والتربوي حول التحرش واإلساءة الجنسية، حيث أشارت نتائج الدراسة أن األمهات أكثر و 

مشاركة من اآلباء في البرامج التعليمية الخاصة بالوعي بالتحرش واإلساءة الجنسية لألطفال، وبشكل أدق أظهرت 
بشكل إيجابي ومشاركًة مع أي من برامج الحماية أو أي من  النتائج أن اآلباء أقل من األمهات اهتمامًا وتفاعالً 

المصادر األخرى، هذا باإلضافة إلى أن تخطيطهم لمناقشة أطفالهم في عدد أقل من المواضيع ذت العالقة بالتحرش أو 
م البرامج مما يدعم هذه الدراسة ما نالحظة في الوقت الحالي من أن معظو  .اإلساءة الجنسية من ما تخطط له األمهات

         مشاركة  التعليمية ذات العالقة بالتحرش واإلساءة الجنسية لألطفال نجدها موجهة لألمهات واألطفال وال تركز كثيرًا على
 (.Elrod & Rubin, 1993: 527-538)  اآلباء
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لسليمة بآليات وكنتيجة نهائية لكل الدراسات والبحوث التي قدمت، يتأكد أهمية وعي األم ومعرفتها العلمية ا
الحماية والوقاية من التحرش واإلساءة الجنسية وكيفية التصرف في حال وقوعه على أحد أطفالها، حيث أن توفر 
المعلومات السليمة من مصادرها الموثوقة يساهم وبشكل كبير في تسهيل مهمة األم في توعية طفلها وفتح باب النقاش 

تشافها ألي من األعراض المرتبطة به وبالتالي سرعة اتخاذ ما يلزم للحد من معه في جو من اآلمان والثقة، وسهولة اك
 .اآلثار السلبية المترتبة على ما يمكن أن يحدث لو كان الطفل ضحية من ضحايا التحرش الجنسي

 ؟ ما الدور المتوقع لألمهات في توعية أطفالهن

طفل يتعرض لإلساءة أو التحرش  أيّ اجتماعيًا، و مستقرين نفسيًا و األطفال أن يكونوا سعداء، وآمنين، و يستحق 
يجب أن تلعب األمهات الدور األساسي والرئيسي في حماية بالتالي الجنسي، فهو طفل غير آمن وغير مستقر نفسيًا، و 

باعتبار أنهن يمثلن  أطفالهن من أي نوع من أنواع االنتهاكات الجنسية التي قد تمتد آثارها على األطفال مدى الحياة
 األساسية والتي ترتكز عليها باقي الخطوات،خطوة ال أهمها وتبدأ الحماية بعّدة خطوات .الخط األول للدفاع عن الطفل

قائمة على التفهم والتواصل واالنفتاح في التعبير والحوار، حيث أن تأسيس  منذ والدة الطفل، وهي بناء عالقة إيجابية
في بناء الثقة بين الطفل ووالدته ويسهل عملية التواصل واعتراف الطفل  عالقة ذات طبيعة منفتحة يساهم وبشكل كبير
طبيعة و ومن ثم تبدأ مسؤولية األم في تعليم وتثقيف نفسها حول كيفية  .بما يحدث له دون خوف أو تردد أو خجل

عتدي والتي يمكن أن تالحظها، التحرش الجنسي وما يرتبط به من أعراض وآثار، والتعرف على السمات الخاصة بالم
المعلومات  هذا باإلضافة إلى وعيها بطبيعة أيضًا يجب أن تضع خطة واضحة لحماية الطفل وتشاركه في تطبيقها، 

كالتالي  وتكون تبدأ من مرحلة ما قبل المدرسة فهي ،بحسب عمرهحيث أنها تختلف بها  وتوعيته التي تتم مشاركة الطفل
 (:36: 2090سالم، )

 بما فيها المناطق الحساسةأسماء أجزاء الجسد تعليم الطفل: ة ونصفسن ،. 

 7 – 5 خصوصية أجزاء الجسد، وأن يصرخ إذا حاول أحد لمس األجزاء الخاصة تعليم الطفل: سنوات .
 .عن أي سؤال يتعلق بالجسد أو الجنسمباشرة  واإلجحابة

 5 – 9 خصوصية الجسد وخاصًة األماكن المغطاة  قشةومنامعه السالمة بعيًدا عن البيت،  مناقشة: سنوات
 . عن تجاربه المخيفة الحديثعلى  والتشجيعبثوب االستحمام، 

 9 – 92 على نقطة السالمة الشخصية، واألماكن التي قد تحدث فيها مشاكل مثل غرف تغيير  التأكيد: سنة
 .المة الجنسيةاآلداب العامة والس ومناقشةالمالبس، أماكن التسوق، األماكن المنعزلة، 
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 97 – 99 قضية  مناقشةثانيًة على السالمة الشخصية واألماكن التي قد تحدث فيها مشاكل،  التأكيد: سنة
االغتصاب والعالقة بين الشاب والفتاة والتجاوزات التي قد تحدث، والحالل والحرام، وغض البصر، عدم الخلوة، 

 .عنه بوالحدود التي ال يجب أن يعبرها أي شخص مع آخر غري

 : ويمكن تلخيص أهم الخطوات التي من يجب أن تحرص عليها األم في اآلتي

 .الحرص على متابعة ومراقبة سلوكيات الكبار الغير مقبولة مع الطفل .9

 (إلخ..االنترنت، األلعاب الكترونية، التلفزيون)الحرص على متابعة الطفل في تعامله مع التكنولوجيا  .2

 .من خالل مواقف حياتية واقعية( ال)تعليم الطفل كيف يقول  .7

 .وضع حدود واضحة للخصوصيات داخل األسرة .0

 .استخدام األسماء الصحيحة ألعضاء الجسد وتعريفها للطفل .5

 .التوضيح للطفل الفرق بين اللمسات المريحة والمقبولة والغير مريحة أو غير مقبولة .6

 .التوضيح للطفل الفرق بين األسرار والمفاجآت .3

 .اضحة للطفل، بحيث يعرف لمن يلجأ وكيف وماذا يقولوضع خطة سالمة و  .9

 .وضع قائمة باألشخاص والجهات التي يمكن أن يلجأ لها الطفل في حال وقع له سوء .1

في حال وقوع اإليذاء يجب الهدوء، عدم لوم الطفل، اإلنصات للطفل، البحث عن مزيد من المعلومات، تهدئة  .90
 .الطفل، وطلب المساعدة المهنية

ة الموضوع وما يرتبط به من غموض، يتطلب من األمهات مزيدًا من البحث واالستقصاء وااللتحاق بالدورات إن حساسي
التدريبية واإلطالع على البحوث والدراسات والكتب التي تناقش هذه القضية، حتى يستطعن حماية أطفالهن بالشكل 

 .المناسب

 :اإلجراءات المنهجية

 : مقدمة
يد المنهج المالئم لموضوع الدراسة، وأهدافها، وفي هذا الفصل سيتم عرض اإلجراءات يتطلب البحث العلمي تحد

 .المنهجية التي ستستعين بها الباحثة لإلجابة عن تساؤالت البحث، وبما يحقق أهداف الدراسة
 :ـ نوع الدراسة

ــات  ــأعراض وآلي ــة ب ــة االبتدائي ــال المرحل ــة الطفــل مــن  تســتهدف هــذه الدراســة التعــرف مــدى وعــي أمهــات أطف حماي
التحــرش واإلســاءة الجنســية، وبالتــالي فإنــه يمكــن أن تعــّد هــذه الدراســة مــن الدراســات االســتطالعية أو الكشــفية حيــث أن 

مواضـيع ، حيث أنه تعـددت بالذات هناك قصورًا ـــ على حد علم الباحثة ــ في الدراسات السابقة التي تناولت قضية الوعي
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يذائهم جنسيًا في المجتمع السعودي، إاّل أنه تّم تناول هذه القضـايا مـن  الدراسات السابقة في مجال العنف ضد األطفال وا 
زوايا متنوعة ولكن لم يتم التطرق بشكل مفصل ودقيق لجانب الوعي الخـاص باألمهـات لـذا الدراسـة االسـتطالعية سـتتيح 

 . الجنسيةللباحثة فرصة التعرف على واقع وعي األمهات بقضية التحرش واإلساءة 

 : منهج الدراسة

، حيث يعّد المنهج األنسب لنوع هذه الدراسة، social survey methodسيتم استخدام منهج المسح االجتماعي  
حيث أنه عادًة ما ُيعنى هذا المنهج بجمع البيانات الخاصة بموضوع ما، سواء حول آراء، أو معتقدات، أو اتجاهات، أو 

ميزة لجماعة من األفراد، أو أهداف ودوافع، وذلك عن طريق توجيه األسئلة إلى سلوكيات، أو صفات وخصائص م
  (.Jones, 1996: 175-176)بذلك األفراد أنفسهم، أو إلى أفراد آخرين مطلعين على األهداف والدوافع الخاصة 

ة كبير نسبيًا وفي هذه الدراسة سيتم استخدام منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة، حيث أن مجتمع الدراس
 .وتتطلب تغطيته بشكل كامل وقت وجهد وتكاليف مادية تفوق اإلمكانيات المتوفرة لدى الباحثة

 : ـ مجتمع وعينة الدراسة

، بمدينة الرياض للبنات مل مجتمع الدراسة الراهنة على أمهات أطفال المرحلة االبتدائية في المدارس الحكوميةتيش
األمم المتحدة، )باعتبار أن أكثر المتعرضين للتحرش واإلساءة الجنسية من اإلناث ولقد تم اختيار مدارس البنات 

هذا باإلضافة إلى أنه من المتوقع أن مفردات العينة من األمهات لديهن أيضًا ( Krug, 2002: 2و 99-92: 2006
العشوائية الطبيقية، حيث تّم في بطريقة العينة ومن خالل إطار مجتمع الدراسة تّم اختيار عينة الدراسة،   .أطفال ذكور

المستوى األول حصر المدراس الحكومية للبنات الموزعًة على المناطق التعليمية بمدينة الرياض واختيار المدارس بنسبة 
من الفصول من كل مرحلة دراسية ابتدائية، % 5من كل منطقة بطريقة عشوائية، وفي المستوى الثاني تم اختيار % 5

مفردة، وقد تم توزيع  670من طالبات كل فصل، وبذلك بلغ حجم العينة % 5ثالث تم اختيار ما نسبته وفي المستوى ال
عادتها مع الطالبة، وتم الحصول على   .استجابة 560االستمارات على الطالبات بحيث تقوم األمهات بتعبئتها وا 

 :ـ أداة جمع البيانات

ى جميع قياسالذي يحوي مجموعة من األسئلة التي تستهدف تم جمع بيانات هذه الدراسة عن طريق االستبيان  
مدى وعي األمهات بأساليب وأعراض حماية األطفال من التحرش واإلساءة بالمتغيرات المراد دراستها والتي تتعلق 

 . الجنسية
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 : ـ إجراءات الصدق والثبات

 :صدق أداة الدراسة

 :الصدق الظاهري لألداة  –أ 

أداة الدراسة في قياس ما وضعت لقياسه تم عرضها على مجموعة من المحكمين للتعرف على مدى صدق  
المتخصصين في مجال الطفولة والخدمة االجتماعية وعلم النفس واإلرشاد األسري واالجتماعي، وفي ضوء آرائهم قامت 

 .الباحثة بإعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائية

 :صدق االتساق الداخلي لألداة  –ب 

عد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثة بتطبيقها ميدانيًا وعلى بيانات العينة قامت الباحثة ب
سبيرمان،  لمعرفة الصدق الداخلي لألستبانة حيث تم حساب معامل االرتباط بين _ بحساب معامل ارتباط بيرسون 

 :حور الذي تنتمي إليه العبارة كما توضح ذلك الجدول التاليدرجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للم

 (9)الجدول رقم 

معامالت ارتباط بيرسون ــ سبيرمان لعبارات محور أساليب تعامل األمهات مع قضية التحرش واإلساءة الجنسية 
 ورباألطفال ومدى وعيهن وتطبيقهن آلليات حماية أطفالهن من التحرش الجنسي بالدرجة الكلية للمح

 معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة معامل االرتباط بالمحور رقم العبارة

1 16562** 21 16446** 

2 16628** 21 16662** 

3 16568** 22 16666** 

4 16623** 23 16453** 

5 16718** 24 16581** 

6 16543** 25 16677** 

7 16756** 26 16438** 

8 16478** 27 16654** 

9 16513** 28 16554** 

11 16411** 29 16558** 

11 16696** 31 16566** 

12 16836** 31 16688** 

13 16517** 32 16527** 

14 16578** 33 16672** 

15 16512** 34 16628** 

16 16631** 35 16611** 

17 16479** 36 16571** 

18 16595** 37 16585** 

19 16428**  - -

 فأقل 0509مستوى الداللة دال عند ** يالحظ 
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أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محاورهـا موجبـة ودالـة إحصـائيًا عنـد ( 9)يتضح من الجداول رقم 
 .فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع محاورها( 0509)مستوي الداللة 

   :ثبات أداة الدراسة -

 Cronbach's Alpha( )معادلــة ألفـا كرونبـاخ)ت الباحثـة اسـتخدم( االسـتبانة)لقيـاس مـدى ثبـات أداة الدراســة 
(α)  ) يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة( 2)للتأكد من ثبات أداة الدراسة، والجدول رقم  . 

 (2)جدول رقم 

 معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة 

 محاور اإلستبانة
عدد 

 العبارات
ثبات 

 المحور

ع قضية التحرش الجنسي باألطفال ومدى وعيهن وتطبيقهن أساليب تعامل األمهات م
 آلليات حماية أطفالهن من التحرش الجنسي

37 16168311 

 

وهـذا يـدل علـى (  059700) أن معامل الثبات العام لمحـاور الدراسـة عـال حيـث بلـغ ( 2)يتضح من الجدول رقم 
 .ها في التطبيق الميداني للدراسةأن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد علي

 : ـ جمع البيانات

تم جمع البيانات من خالل توزيع االستبيان على المبحوثين، وذلك من خالل المدارس الحكومية الموزعة على    
 .المناطق التعلمية لمدينة الرياض

 : ـ وحدة التحليل

البحوث، والتي تسمى فنيًا وحدة التحليل هناك مدى واسع في البحوث االجتماعية َحوَل من تّدرس هذه     
 .اإلحصائي، وبالنسبة لوحدة التحليل في هذه الدراسة فهي، األم التي لديها طفل أو أكثر في المرحلة االبتدائية

 : ـ التحليل اإلحصائي للبيانات

نات من الميدان، فبعد جمع البيا. لتحليل بيانات الدراسة( SPSS/PC)سيتم استخدام البرنامج اإلحـصائي      
سيتم تفريغ أدوات البحث بعد ترقيمها وترميزها، ثم سيتم تخزين الملف بعد االنتهاء من كتابته على برنامج الحزم 

ومن ثم سيتم إجراء األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات . اإلحصائية الخاص بالعلوم االجتماعية
 .واستخراج نتائج الدراسة
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 :اسةـ مجاالت الدر 

 مدينة الرياض: المجال المكاني. 
 األمهات الالتي لديهن طفل أو أكثر في المرحلة االبتدائية: المجال البشري. 
 استغرق جمع البيانات حوالي الشهر: المجال الزمني. 

 
 تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

 
  :الدراسة لمفردات عينة  الخصائص األولية/ وال أ

من المتغيرات المستقلة المتعلقة بالخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد  تقوم هذه الدراسة على عدد
هري لألسرة الدخل الش_ الجنسية _ الحالة االجتماعية _ المستوى التعليمي لألم _ العمر )الدراسة متمثلة في 

نحو وفي ضوء هذه المتغيرات يمكن تحديد خصائص أفراد عينة الدراسة على ال. (األطفالعدد _ بشكل عام 
 : التالي

 (7)جدول رقم 
 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير العمر

 النسبة التكرار العمر

 664 36 سنة 21أقل من 

 1963 118 سنة 31 إلي أقل 21من 

 3567 211 سنة 41إلي أقل من  31من 

 3865 216 سنة فأكثر 41من 

 %111 561 المجموع
 

من إجمالي مفردات عينة الدراسة أعمارهن من % 7955 أن ما نسبته( 7)يتضح من الجدول رقم 
من إجمالي مفردات عينة % 7553سنة فأكثر وهن الفئة األكثر من مفردات عينة الدراسة، بينما ما نسبته 00

من إجمالي مفردات عينة الدراسة أعمارهن من % 9157سنة، مقابل  00إلي أقل من  70الدراسة أعمارهن من 
وهذا يعني أن . سنة 20اسة أعمارهن أقل من من إجمالي مفردات عينة الدر % 650و سنة، 70إلي أقل  20

من مفردات العينة هّن فوق سن الثالثين مما يعني أنهن أكثر خبرة  في الحياة وأكثر % 32حوالي أكثر من 
التحرش نضجًا وتعرضًا للمواقف والخبرات الحياتية المختلفة التي قد تحمل من ضمنها معلومات عن قضية 

 .واإلساءة الجنسية
 (0)جدول رقم 

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير المستوى التعليمي لألم 
 النسبة التكرار المستوى التعليمي لألم

 366 21 أمية ال تقرأ وال تكتب

 463 24 ابتدائي

 561 28 متوسطة

 2463 136 ثانوي

 5561 318 جامعية

 567 32 دراسات عليا

 261 12 أخرى

 %111 561 المجموع
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من إجمالي مفردات عينة الدراسة المستوى التعليمي % 5550أن ما نسبته  إلى (0)الجدول رقم  يشير   
، مما يشير إلى بلوغهن مرحلة النضج الفكري نتيجة مفردات عينة الدراسةوهي أعلى نسبة بين  لهن جامعي

امعية والتي قد تساهم في بناء معرفة سليمة عن قضية التحرش المعرفة العلمية التي تالقوها أثناء الدراسة الج
 لهنمن إجمالي مفردات عينة الدراسة المستوى التعليمي % 2057ما نسبته  نالحظ أن، بينما واإلساءة الجنسية
من % 550من إجمالي مفردات عينة الدراسة المستوى التعليمي ألمهاتهن دراسات عليا، % 553ثانوي، مقابل 

من إجمالي مفردات عينة الدراسة % 057 بينما، و يحملن شهادة المرحلة المتوسطةمفردات عينة الدراسة  إجمالي
من إجمالي مفردات عينة الدراسة المستوى التعليمي % 756 نسبة منخفضةالمستوى التعليمي ألمهاتهن ابتدائي، و 

 .اتهن أميات ال يقرأن وال يكتبنألمه
 

 (5)جدول رقم 
 ينة الدراسة وفق متغير الحالة االجتماعية توزيع مفردات ع

 النسبة التكرار الحالة االجتماعية

 9164 512 متزوجة

 567 32 مطلقة

 269 16 أرملة

 %111 561 المجموع

  
من إجمالي % 1950معظم مفردات العينة هن متزوجات حيث بلغت نسبتهن  أن( 5)الجدول رقم  يوضح 

 .ألطفال داخل أسر مكونة طبيعية يعيش فيها الوالدينمفردات العينة، مما يعني وجود ا
 

 (6)جدول رقم 
 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير الجنسية 

 النسبة التكرار الجنسية

 9261 516 سعودية

 769 44 غير سعودية

 %111 561 المجموع

  
من % 1259 ننسبتهث بلغت معظم مفردات العينة من الجنسية السعودية حيأن ( 6)يتضح من الجدول رقم  

ولعل المبرر لذلك هو أن المدارس الحكومية نسبة السعوديات في العادة إجمالي مفردات عينة الدراسة سعوديات 
 . من إجمالي مفردات عينة الدراسة غير سعوديات% 351)، بينما هي األكبر

 
 (3)جدول رقم 

 سرة بشكل عام توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير الدخل الشهري لأل
 النسبة التكرار الدخل الشهري لألسرة 

 1261 68 لاير شهريا   3111أقل من 

 3261 181 لاير شهريا   9111إلي أقل من  3111من 

 3464 192 لاير شهريا   15111إلي أقل من  9111من 

 2164 121 لاير فأكثر 15111من 

 %111 561 المجموع
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فئات العينة تقع دخولهن الشهرية ضمن الدخول المتوسطة، حيث معظم أن ( 3)الجدول رقم يشير 

، وتالها من نسبة دخولهم %7050لاير 95000لاير إلى أقل من  1000بلغت نسبة من تتراوح دخولهم بين 
، بينما وقع ذوي الدخول المنخفضة %7259لاير وذلك بنسبة  1000لاير إلى أقل من  7000الشهرية تتراوح بين 

من مفردات العينة % 9259كثر ارتفاعًا األقل نسبًة، حيث شكل ذوو الدخول المنخفضة ما نسبته والدخول األ
 %.2950تالها نسبة ذوو الدخول المرتفعة بنسبة 

    
 (9)جدول رقم 

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير عدد أطفالك
 النسبة التكرار عدد أطفالك

 866 48 واحد

 866 48 اثنين

 1567 88 ثالثة

 3163 175 أربعة

 963 52 خمسة

 761 41 ستة

 561 28 سبعة

 463 24 ثمانية

 269 16 تسعة

 167 4 حدى عشرإ

 666 37 لم يبين

 %111 561 المجموع
  
أن النسبة األكبر لعدد األطفال لدى األم الواحدة بلغ أربعة أطفال حيث شكلوا  (9)يتضح من الجدول رقم      

، وهذه النتيجة تتفق مع % 9559ت العينة، تلتها األم التي لديها ثالثة أطفال بنسبة من مفردا% 7957
إحصائيات مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات بالمملكة العربية السعودية والتي تشير إلى أن معدل 

ات، مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلوم)م 2090وذلك لعام  7593الخصوبة لدى المرأة السعودية بلغ 
بينما توزعت باقي النسب بشكل متقارب بين باقي مفردات العينة حيث مثلت األمهات الالتي لديهن (. 2092

، وكانت %956وتلتها بشكل متساو  األمهات الالتي لديهن طفل وطفلين بنسبة % 157خمسة أطفال ما نسبته 
، %359ال بحيث بلغت نسبهن على التوالي، األقل نسبًة األمهات الالتي لديهن ستة، فسبعة، فثمانية، فتسعة أطف

، بينما شكلت من لديها إحدى عشر طفل أقل نسبة مقارنة بالنسب الباقية بحيث بلغت 251%، 057%، 5%
 .من المجموع العام% 053

 (1)جدول رقم 
 توزيع مفردات العينة وفق أعمار أطفالهن

 النسبة التكرار العمر

 667 34 سنوات 3أقل من 

 1766 99 سنوات 6ت إلى أقل من سنوا 3من 

 4367 245 سنوات 9سنوات إلى أقل من  6من 

 2169 123 سنة 12سنوات إلى أقل من  9من 

 1669 59 سنة فأكثر 12

 %111 561 المجموع
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 92بأن أغلبية أعمار أطفال مفردات العينة توزعت بين الست سنوات وأقل من ( 1)تشير نتائج الجدول       
، حيث بلغت نسبة أعمار األطفال من ست سنوات إلى أقل من تسع سنوات % 6556نسبة قدرها سنة وذلك ب

، وتوزعت باقي فئات األعمار على ما %29، ومن تسع سنوات إلى أقل من اثناعشر سنة حوالي %07حوالي 
أكثر من  لألطفال الذين أعمارهم% 9651لمن أعمارهم بين الثالث سنوات وأقل من ست سنوات، و% 9356بين 

، ويمكن تفسير هذه النتيجة ألن %653اثناعشر سنة، وكانت أقلهم فئة األطفال أقل من ثالث سنوات بنسبة 
 .الدراسة طبقت على مدراس المرحلة االبتدائية والتي تضم الطالبات من سن السادسة إلى الثانية عشر

 
 (90)جدول رقم 

 توزيع مفردات العينة وفق جنس أطفالهم
 

 النسبة تكرارال الجنس

 4864 271 ذكور

 5166 289 إناث

 %111 561 المجموع

 
أن هناك شبه تقارب بين جنس الذكور واإلناث لمفردات العينة، حيث بلغت نسبة ( 90)يوضح الجدول رقم 

، وهذا يعني أنه على الرغم من أن الدراسة تم تطبيقها على مدراس البنات %5956بينما اإلناث % 0956الذكور 
 أن مفردات العينة لديهن أبناء ذكور وبالتالي الدراسة تغطي كال الجنسين باعتبار أنهم ما زالوا ضمن سّن إالّ 

 .الطفولة
 

 : اإلجابة على تساؤالت الدراسة: ثانيا  
ما مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية بأهمية تطوير معارفهن عن قضية : التساؤل الفرعي األول

 ؟باألطفالالتحرش الجنسي 
 

 (99)جدول رقم 
 ؟ ةالجنسيواإلساءة  هل سبق لك االلتحاق بأي دورة تدريبية أو محاضرة في مجال الوعي بمواضيع التحرش 

 النسبة التكرار العبارة

 1463 81 نعم

 8567 481 ال

 %111 561 المجموع

 
يحضرن أي دورة تدريبية أو محاضرة  معظم مفردات العينة من األمهات لمأن ( 99)الجدول رقم تؤكد نتائج      

من مجموع % 9553في مجال توعيتهن بمواضيع ذات عالقة بالتحرش واإلساءة الجنسية حيث شكلن ما نسبته 
 .مفردات العينة، وعليه فإن األقلية من األمهات استطعن حضور محاضرة أو دورة تدريبية في هذا المجال
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 (92)جدول رقم 
 فالسبب هو؟في حالة اإلجابة بال 

 النسبة التكرار العبارة

 2165 119 ترغبين الحضور لكن بحثت ولم تجدين دورات أو محاضرات في هذا الموضوع

 4966 238 ترغبين الحضور لكن ال تعرفين أين تجدين مثل تلك الدورات أو المحاضرات

 1561 85 الموضوع من وجهة نظرك ال يستحق االلتحاق بدورة تدريبية أو محاضرة

 269 14 الدورات متوفرة لكن تكلفتها مرتفعة

 1625 6 أخرى

 %111 481 المجموع

 
األسباب التي منعت األمهات من االلتحاق بدورات توعوية في مجال التحرش ( 92)الجدول رقم  يفسر

ضور من األمهات لديهن الرغبة في ح% 0156واإلساءة الجنسية باألطفال، حيث أن حوالي نصف العينة بنسبة 
مثل هذه النوعية من الدورات أو المحاضرات إاّل أنهن ال يعرفن أين تنعقد مثل تلك الدورات أو ال يعرفن الجهات 

بينما هناك أمهات بحثن عن دورات في هذا المجال لكنهم لم . التي يمكن البحث فيها عن مثل تلك الدورات
أن أكثر من نصف مفردات العينة ترغب في  من مفردات العينة، مما يعني% 2955يجدن وقد شكلت نسبتهن 

زيادة معرفتها عن طريق الدورات التدريبية إاّل أنها لم تتمكن بسبب عدم التوفر أو عدم معرفة أين ولمن تتجه، 
كان سبب عدم التحاقهن بدورات تدريبية أو محاضرات ألنه من وجهة نظرهن % 95في المقابل اتضح أن 

 ;Tutty,1993ولعل هذه النتيجة تتفق مع دراسة .  فيه أو يتعلمن شيء عنهالموضوع ال يستحق أن يبحثن 
Wurtele, Kvaternick, & Franklin, 1992  التي أشارت إلى أن الوالدين بشكل عام كانوا يقللون من مدى

أن كما نجد أن النسبة األقل من األمهات أشاروا إلى .  انتشار وخطورة التحرش واإلساءة الجنسية باألطفال
من مجموع مفردات % 251ارتفاع تكلفة هذه الدورات هو السبب في عدم االلتحاق بها حيث بلغت نسبتهن 

 .العينة
 (13) ول رقمالجد

 في حالة اإلجابة بنعم ، كم مدة الدورة أو المحاضرة باأليام؟
 النسبة التكرار العبارة

 5161 41 يوم

 2867 23 يومين

 1867 15 ثالثة أيام

 265 2 أسبوعأكثر من 

 %111 81 المجموع

 
أن نصف مفردات العينة قد حضروا دورات تدريبة ليوم واحد فقط، بينما توزعت باقي ( 97)الجدول رقم يوضح 

% 2، ولم يكن هناك سوى %9953و% 2953النسب بين يومين وثالثة أيام بحيث بلغت نسبهن على التوالي 
ي أن المدة التي تعرض فيها المعلومات على األمهات في معظمها تقريبًا لمن حضرت أكثر من أسبوع، مما يعن

ال تتجاوز اليومين بعدد ساعات تدريبية معينة، وبالتالي قد ال تكون كافية لجمع كافة المعلومات ذات األهمية في 
 .هذا الموضوع
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 (90)جدول رقم 

 توزيع مفردات عينة الدراسة وفق متغير مدى استفادتك منها؟
 النسبة التكرار العبارة

 1265 11 ال يوجد فائدة

 3367 27 فائدة متوسطة

 5367 43 فائدة كبيرة

 %111 81 المجموع

 
أن أكثر من نصف العينة قد استفادوا فائدة كبيرة من الدورات التدريبية أو ( 90)يتضح من الجدول رقم      

اءة الجنسية باألطفال، حيث بلغت نسبتهن المحاضرات التي حضروها في مجال التوعية بقضية التحرش واإلس
وأقلهن . من مفردات العينة رأت أنها استفادت فائدة متوسطة من تلك الدورات التدريبية% 7753، تالها 5753%

من مجموع مفردات % 9255نسبة الالتي لم يستفدن على اإلطالق من مثل تلك الدورات حيث بلغت نسبتهن 
 .العينة

 
 (95)  جدول رقم

 زيادة وعيك بأساليب حماية الطفل من التحرش الجنسي ؟ل بق لك قراءة كتب متخصصةهل س
 النسبة التكرار العبارة

 3664 214 نعم

 6366 356 ال

 %111 561 المجموع

 
أن أكثر من نصف مفردات العينة لم يقرأوا كتبًا متخصصة بهدف زيادة وعيهن ( 95)يتضح من الجدول رقم     

والتحرش الجنسي باألطفال، مما يشير إلى ضعف المعلومات لدى األمهات في هذا المجال،  في مجال اإلساءة
فقط من مفردات العينة من األمهات أوضحن أنهن قد سبق لهن % 7650، بينما %6756حيث بلغت نسبتهن 

رن دورات القراءة في هذا المجال، ولعل سبب ارتفاع نسبة األمهات التي قرأن في هذا المجال عن الالت حض
 .تدريبية أو محاضرات يعود ألن الكتب في هذا المجال متاحة بشكل أكبر من الدورات التدريبية والمحاضرات

 
 (96)جدول رقم 

 في حالة اإلجابة بال فالسبب هو ؟
 النسبة التكرار العبارة

 2561 141 بحثتي ولم تجدي كتب باللغة العربية

 3662 129 ال تعرفين أين تجدين تلك الكتب

 1265 71 الموضوع من وجهة نظرك ال يستحق القراءة عنه

 361 11 تكلفة الكتب مرتفعة

 166 6 أسباب أخرى

 %111 356 المجموع
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من مفردات العينة من األمهات لديهن الرغبة في % 6952أن ما مجموعه تقريبًا ( 96)الجدول رقم  يوضح      
، أو عدم توفر هذه %7652الجهل بأماكن بيع تلك الكتب حيث شكلن  القراءة إال أن سبب عدم القراءة كان إما

من % 7من المجموع الكلي لمفردات العينة، بينما نجد أن % 25النوعية من الكتب من وجهة نظرهن وقد شكلن 
عدم من األمهات % 9255في المقابل أبدت . مفردات العينة وجودوا كتبًا لكن بسبب ارتفاع أسعارها لم يقرأوا فيها

وهذه النتيجة تعني عدم سهولة الوصول إلى الكتاب . أهمية هذا الموضوع لذا لم يرغبن في القراءة والبحث عنه
العربي المتخصص في التوعية بقضية التحرش واإلساءة الجنسية لألطفال مما يستدعي مزيد من التركيز من قبل 

 .الباحثين والمؤلفين على هذه النقطة
 (93)جدول رقم 

 لة اإلجابة بنعم ، ما اسم الكتاب أو الكتب؟في حا
 النسبة التكرار النوع  

 369 2 جرائد

 369 2 مجالت

 768 4 برامج تلفزيونية

 369 2 محاضرات

 261 1 في اإلسالم تربية األبناء

 261 1 المرأة المسلمة

 261 1 حماية الطفل

 369 2 طفلك والتحرش

 7166 189 يحددوالم 

 %111 214 المجموع

 
نوعية المصادر التي اعتمدت عليها األمهات في معلوماتها عن التحرش أن ( 93)يتضح من الجدول رقم      

واإلساءة الجنسية لم تكن في معظمها مصادر متخصصة في مجال قضية التحرش واإلساءة الجنسية وهذا يفسر 
ب المناسبة وسهلة الوصول لها، كما نالحظ الذي أشارت فيه األمهات لعدم توفر الكت( 96)النتيجة الجدول رقم 

أن النسبة األكبر من مفردات العينة لم تحدد أسماء الكتب التي قرأتها في هذا المجال حيث بلغت نسبتهم 
وقد تتفق هذه  .، والتي يمكن تفسيره بسبب عدم تذكر االسم أو أنها مصادر عامة غير متخصصة3056%

التي أشارت إلى أن نسبة كبيرة من األهالي تلقواص معلوماتهم عن  Elrod & Rubin 1993النتيجة مع دراسة 
 .التحرش الجنسي باألطفال عن طريق وسائل اإلعالم

 
 (99)جدول رقم 

 هل سبق ألحد أطفالك االلتحاق بدورة تدريبية في مجال الحماية من التحرش الجنسي؟
 النسبة التكرار العبارة

 261 12 نعم

 9769 548 ال

 %111 561 عالمجمو

 
أن معظم أطفال مفردات العينة لم يلتحقوا سابقًا بأي دورة تدريبية في لتوعيتهم ( 99)الجدول رقم  تؤكد نتائج   

فقط سبق % 259، واألقلية بنسبة %1351بمخاطر التحرش الجنسي وكيفية الحماية منه، حيث بلغت نسبتهم 
 .ألطفالهم االلتحاق بدورة تدريبية في هذا المجال
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 (91)جدول رقم 
 في حالة اإلجابة بال فالسبب هو ؟

 النسبة التكرار العبارة

 2268 125 ترغبين في مشاركتهم لكن بحثت ولم تجدين دورات في هذا الموضوع

 2969 164 ترغبين في مشاركتهم لكن ال تعرفين أين تجدين مثل تلك الدورات

 368 21 تكلفة مثل تلك الدورات مرتفعة

 1369 76 أطفالك بأي من هذه الدورات يلتحق ه ال أهمية ألنتشعرين بأن

 2767 152 ال أخالقية وسلوكيات تلك الدورات أفكار تثير تخافين من أن

 168 11 أسباب أخرى

 %111 548 المجموع

 
ة األسباب التي ساهمت في عدم رغبة األمهات بإلحاق أطفالهن بدورات تدريبي (91)الجدول رقم  يحدد        

من مفردات % 5253توعوية في مجال الحماية من التحرش واإلساءة الجنسية، حيث اتضح أن ما مجموعه 
العينة لديهن الرغبة في إلحاق أطفالهن بدورات تدربية إاّل أن سبب المنع هو إما أن تكون األم بحثت عن دورات 

ال تعرف الجهات أو % 2151 من األمهات بهذا السبب، بينما% 2259تدربية لكن لم تجد حيث أجابت 
في المقابل أجابت . المؤسسات أو المراكز التي يمكن أن تقيم مثل هذه النوعية من الدورات التدربية التوعوية

من األمهات % 2353كما أبدت . من مفردات العينة أنه ال أهمية بأن يلحق األطفال بمثل تلك الدورات% 9751
الدورات باعتبار أنها قد تثير أفكارًا ال أخالقية لدى األطفال، وهذه النسبة  تخوفهن من إلتحاق أطفالهن بمثل تلك

تشكل ربع العينة تقريبًا وهي مؤشر واضح لوجود معتقدات خاطئة لدى األمهات عن دور التوعية في حماية 
 .األطفال من التحرش واإلساءة الجنسية

 

 (20)جدول رقم 
 ة ؟مدى استفادة أطفالك من الدورة التدريبي

 النسبة التكرار العبارة

 1666 2 ال توجد فائدة

 51 6 فائدة متوسطة

 3363 4 فائدة كبيرة

 %111 12 المجموع

 
أنه على الرغم من قّلة أعداد األطفال الملتحقين بدورات تدريبية إال أن ( 20)يتضح من الجدول رقم       

مما % 50و% 7757يرة، حيث بلغت نسبهم على التوالي األغلبية منهم قد حصلوا على فائدة بين المتوسطة والكب
يعني أهمية التحاق األطفال بمثل تلك الدورات التدريبية التوعوية في مجال الحماية من التحرش واإلساءة 

 .الجنسية
 

 (29)جدول رقم 
واإلساءة  هل سبق لك القراءة ألطفالك أو توفير كتب لهم متخصصة لتوعيتهم بكيفية حماية أنفسهم من التحرش

 الجنسية؟
 النسبة التكرار العبارة

 266 15 نعم

 9763 545 ال

 %111 561 المجموع
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لم يقدموا ألطفالهم أيّة قراءات في % 1357أن معظم مفردات العينة بنسبة ( 29)توضح نتائج الجدول رقم     

من القراءة والتوعية لضمان فقط مكنوا أطفالهم % 256مجال التوعية من التحرش واإلساءة الجنسية، بينما 
 .حمايتهم من التحرش واإلساءة الجنسية

 (22)جدول رقم 
 في حالة اإلجابة بال فالسبب هو ؟

 النسبة التكرار العبارة

 1461 77 بحثتي عن قصص باللغة العربية لكن لم تجدي

 1962 87 ال تعرفين أين تبحثين أو أين تجدين تلك الكتب

 1467 67 قرأ لألطفال عنهالموضوع ال يستحق أن ي  

 2967 135 لم تخطر على بالك مثل تلك الفكرة

 2763 124 القراءة والتوعية قد تشجع على ممارسة سلوكيات جنسية أو ال أخالقية

 1261 55 بسبب صغر سنهم

 %111 545 المجموع

 
ت إلى عدم تقديم مواد مقروءة األسباب التي دعت مفردات العينة من األمها( 22)الجدول رقم  تفسر نتائج      

من مفردات العينة لديهن % 7757ألطفالهن بهدف توعيتهم من التحرش واإلساءة الجنسية، حيث اتضح أن ما مجموعه 
الرغبة في توفير مصادر خاصة باألطفال لقراءتها عن التحرش واإلساءة الجنسية إال أنهن لم يتمكن من ذلك إما بسبب 

منهن أشرن إلى أنهن ال يعرفن أين يمكن شراء مثل تلك % 91منهن بذلك، بينما % 90عدم توفرها حيث أجابت 
من مفردات العينة لم يخطر على بالهن أن يستفدن من القصص % 2153كما اتضح أن نسبة كبيرة إلى حد ما . الكتب

مثل تلك القصص  إلى أنهن يخفن من عرض% 2357في المقابل أشارت . والكتب الخاصة باألطفال في هذا المجال
% 92أيضًا أوضحت . أو الكتب على األطفال لقناعتهن بإمكانية تنبيه وتشجيع األطفال على ممارسة سلوكيات جنسية

من مفردات العينة أن صغر سن األطفال هو السبب في عدم توفير القصص لهم، وهذه الفكرة بالطبع خاطئة وتشير 
 (.36: 2090سالم، )ض أن تبدأ من مراحل الطفولة المبكرة لعدم وعي لدى األمهات حيث أن التوعية يفتر 
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واإلساءة التحرش  بأعراضما مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية :  اإلجابة على التساؤل الفرعي الثاني
 ؟الجنسية

 (27) جدول رقم 

 مدى وعي األمهات بأعراض التحرش واإلساءة الجنسية لألطفال

ت أطفال المرحلة االبتدائية باألعراض التي يمكن أن توضح مدى وعي ومعرفة أمها( 27)إن نتائج الجدول رقم 
تظهر على الطفل في حال تعرض للتحرش أو اإلساءة الجنسية، وقد أشارت النتائج بشكل عام إلى وجود تفاوت بين 
معرفة األمهات ووعيهن باألعراض الواضحة والمرتبطة بشكل مباشر بالتحرش واإلساءة الجنسية وبين وعيهن 

 التكرار العبارة

 درجة الموافقة

 المجموع
 موافقة

غير 
 متأكدة

غير 
 موافقة

 نقص معلوماتي عن أعراض التحرش الجنسي يساهم في عدم اكتشاف لها
 561 112 116 332 ك

% 5963 2167 2161 111 

أعتقد بأنه عندما يتعرض الطفل لتحرش جنسي قد يعاني من الخوف من أمور 
 .في العادة ال يخاف منها

 561 92 414 64 ك

% 1164 7261 1664 111 

أعتقد بأنه عندما يتعرض الطفل لتحرش جنسي قد يعاني من التهابات في 
 المناطق التناسلية

 561 111 61 411 ك

% 7164 1167 1769 111 

أعتقد بأنه عندما يتعرض الطفل لتحرش جنسي قد يعاني من آالالم غير مبررة 
   في المعدة

 561 261 181 121 ك

% 2164 3261 4664 111 

أعتقد بأنه عندما يتعرض الطفل لتحرش جنسي قد يعاني من اضطرابات في 
 األكل

 561 172 314 84 ك

% 1561 5463 3167 111 

 تقلب في المزاجأعتقد أنه عندما يتعرض الطفل لتحرش جنسي قد يعاني 
 561 261 181 121 ك

% 2164 3261 4664 111 

رض الطفل لتحرش جنسي قد يعاني الطفل من أحالم أعلم أنه عندما يتع
 مزعجة

 561 136 381 44 ك

% 769 6769 2463 111 

قد يعاني الطفل المتعرض للتحرش الجنسي من صعوبات أو اضطرابات 
 مفاجئة في التعلم

 561 221 251 91 ك

% 1667 4466 3963 111 

 ةقد يمارس الطفل المتعرض للتحرش الجنسي سلوكيات جنسي
 561 61 181 321 ك

% 7561 3261 1167 111 

 قد يمارس الطفل المتعرض للتحرش الجنسي سلوكيات عنيفية أو تتسم بالعناد
 561 223 237 111 ك

% 1768 3968 4263 111 

 قد يعاني الطفل المتعرض للتحرش الجنسي من أعراض اكتئاب
 561 81 261 221 ك

% 3962 4664 1463 111 

 لى الطفل المتعرض للتحرش الجنسي صعوبة في المشي أو الجلوسقد يبدو ع
 561 113 291 157 ك

% 2863 5167 2161 111 

في العادة الطفل المتعرض للتحرش الجنسي يستخدم ألفاظا  ومصطلحات 
 جنسية

 561 61 125 374 ك

% 6669 2263 1168 111 
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ير مباشرة والعامة، فبدايًة أكّد أكثر من نصف مفردات العينة أن نقص ملعوماتهن عن أعراض التحرش باألعراض الغ
الجنسي قد يساهم في عدم اكتشافهن ألطفالهن في حال تعرضوا للتحرش أو اإلساءة الجنسية، حيث أشار لذلك ما 

تي ال يوافقن على ذلك واألمهات الغير من األمهات، في المقابل تساوت تقريبًا نسبة األمهات الال%  5157نسبته 
، هذا %20متأكدات من مدى تأثير نقص معلوماتهن عن التحرش الجنسي في اكتشافه، حيث بلغت نسبتهن حوالي 

يعني وجود نسبة من األمهات الالتي يمتلكن معتقد خاطئ قد يساهم في عدم اكتشافهن ألطفالهن في حال وقعوا 
 ,Chen, Dunne 2007 :و Elrod & Rubin, 1993)أكدت العديد من الدراسات ضحايا ألي إساءة جنسية كما 

and Han ونالحظ في النتائج أن لدى األمهات موافقة عالية على معظم األعراض الواضحة (.  2099: و الزهار
ة وممارسة الطفل والمباشرة وذات االرتباط بالتحرش واإلساءة الجنسية، حيث أن أعراض االلتهابات في المناطق التناسلي

لسلوكيات ذات إيحاءات جنسية أو استخدمه لمصطلحات جنسية قد اتفقت معظم األمهات على وعيهن بها، حيث بلغت 
، يمكن تفسير هذه النتيجة ألن هذه األعراض واضحة وذات داللة %6651و% 3559و% 3950نسبهن على التوالي 

باألعراض غير المباشرة والعامة، فإننا نالحظ من النتائج أن معظم  أما بالنسبة للوعي. مباشرة بعالقتها بأمور جنسية
األمهات غير متأكدات من معرفتهن خاصًة ما يتعلق باألعراض ذات األبعاد النفسية والسلوكية، حيث نجد أن  

من األمهات غير متأكدات من أن عرض المخاوف من أمور عادية يمكن أن يكون مؤشر لتعرض الطفل % 3259
ال يوافقن على ذلك، كذلك الوضع بالنسبة لعرض وجود آالالم غير مبررة في المعدة % 9650رش الجنسي، و للتح

، أما بالنسبة اضطرابات األكل فإن %0650غير متأكدات من معرفتهن والنسبة األكبر غير موافقات % 7259حيث أن 
أن مثل هذا العرض ليس مؤشرًا يرون % 7053غير متأكدت من هذا العرض و% 5057أكثر من نصف العينة 

غير موافقات على % 0650للتحرش الجنسي، أما بالنسبة لتقلب المزاج فإن مفردات العينة أيضًا النسبة األكبر منهن 
أيضًا األحالم المزعجة اتفقت . غير متأكدات من معرفتهن% 7259أنه يمكن أن يكون أحد أعراض التحرش الجنسي، و

بأنهن لسن متأكدات من إمكانية أن تكون تلك األحالم أحد أعراض التحرش الجنسي،  6351أكثر من نصف العينة 
كذلك الحال بالنسبة لصعوبات التعلم حيث أن التغيير في مستوى الطفل الدراسي . ال يوافقن على ذلك% 2051بينما 

من األمهات أنهن غير  %0056المفاجئ ومعاناته من أي اضطرابات في التعلم في حال تعرض للتحرش الجنسي ترى 
غير موافقات على اعتباره مؤشر للتحرش % 7157متأكدات من إمكانية اعتبار هذا العرض مؤشر للتحرش الجنسي و

من األمهات غير متأكدات من معرفتهن بأن السلوك % 7159الجنسي عند األطفال،  وفي نتيجة مشابه نجد أن 
يرون أنهن غير موافقات % 02،7أو أعراض التحرش الجنسي، بينما  العدواني أو العنيد يمكن اعتباره أحد مؤشرات

أيضًا عندما تالحظ األم وجود صعوبة في المشي أو الجلوس لدى أحد أطفالها . على اعتباره مؤشر للتحرش الجنسي
بأنه لديهن معرفة % 2957غير متأكدات من اعتباره مؤشر للتحرش الجنسي، بينما % 5953فإن نصف العينة تقريبًا 

نأتي إلى االكتئاب فإن إجابة مفردات العينة قد تقاربت بين . غير موافقات ويرون أنه ليس مؤشراً % 20أحد األعراض و
الموافقات على اعتباره أحد أعراض التحرش الجنسي وبين األمهات الالتي غير متأكدات من معرفتهن، حيث بلغت 

تيجة يرجع ألن االكتئاب في العادة يفسر في العادة على أساس ولعل تقارب الن% 7152و% 0650نسبهن على التوالي 
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تعرض اإلنسان لمواقف محزنة أو مؤلمة، وهنا كان هناك ربط ما بين تعرض الطفل للتحرش الجنسي وشعوره 
 . باالكتئاب

سية تحليل شامل لكافة نتائج الجدول السابق، فإننا نالحظ أن وعي األمهات بأعراض التحرش واإلساءة الجنكو 
، حيث يتضح من النتائج أن هناك معلومات لدى البعض، لكن األغلبية غير عارفات  لألطفال بشكل عام غير كاف 

فهّن بذلك . بالمعلومة واألخطر من ذلك األمهات الالتي لديهن معلومات مغلوطة والالتي كانت إجابتهن بعدم الموافقة
ية بسبب جهلهن، على الرغم من أن الدراسات أكّدت على يحرمن أطفالهن من فرصة الحماية وسرعة اكتشاف الضح

 .أهمية دور األم باعتبارها األقرب إلى أطفالها واألكثر احتاكاكًا بهم

 : ـــــــــــــ اإلجابة على التساؤل الفرعي الثالث

 توعية أطفالهن من التحرش الجنسي؟ بأهميةما مدى وعي أمهات أطفال المرحلة االبتدائية 

 (20)  جدول رقم

 مدى وعي األمهات بأهمية توعية أطفالهن بالتحرش واإلساءة الجنسية

مدى وعي األمهات بأهمية توعية أطفالهن من التحرش واإلساءة الجنسية، حيث أن ( 20)يوضح الجدول رقم  
وعيهن ومدى قناعتهن بأهمية التوعية يساهم في الحّد من تعرض األطفال للتحرش الجنسي، فالطفل اآلمن هو طفل 

 التكرار العبارة

 درجة الموافقة

 المجموع
 موافقة 

غير 

 متأكدة

غير 

 موافقة

آليات الحماية من التحرش قد تدفعه لتجريب سلوكيات  أعتقد أن الحديث مع طفلي حول
 غير أخالقية

 561 128 272 161 ك

% 2866 4866 2269 111 

 أعتقد بأنه ال توجد عالقة بين درجة ثقة الطفل بنفسه واحتمالية تعرضه للتحرش الجنسي
 561 214 244 112 ك

% 2161 4366 3664 111 

 أرغب في زيادة معلوماتي عن آليات حماية األطفال من التحرش الجنسي
 561 21 72 468 ك

% 8366 1269 366 111 

 يتعرض الطفل لتحرش جنسي يشعر بأنه مرغوب ومحبوب من اآلخرينأعلم بأنه عندما 
 561 112 318 141 ك

% 2561 5561 2161 111 

أعتقد أنه من األفضل تأجيل الحديث مع طفلي من حماية المناطق الحساسة حتى سن 
 البلوغ

 561 41 324 196 ك

% 3561 5769 761 111 

 ش الجنسي لحساسيتهأخجل من الحديث مع طفلي عن موضوع التحر
 561 64 218 288 ك

% 5164 3761 1164 111 

من وجهة نظري قد تكون أكثر حاالت االعتداء على األطفال من األقارب أو من أشخاص 
 معروفين للطفل

 561 121 372 68 ك

% 1261 6664 2164 111 

تكون المسؤولية األولى في مناقشة التحرش الجنسي مع األطفال يجب أن أرى أن 
 ليس األمللمدرسة 

 561 61 424 76 ك

% 1366 7567 1167 111 

 أعتقد بأن أكثر حاالت االعتداء على األطفال تكون من أشخاص غرباء ال يعرفهم
 561 41 361 161 ك

% 2866 6462 761 111 

أعتقد بأن طبيعة عالقتي بطفلي ودرجة االنفتاح في الحوار قد تلعب دورا  في حمايته من 
 لتحرش الجنسيا

 561 64 52 444 ك

% 7963 963 1164 111 
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ًا واجتماعيًا، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن النسبة األكبر من مفردات العينة من األمهات غير متأكدات من مستقر نفسي
من % 9756حيث نالحظ أن . المعلومات المطروحة عليهن وبالتالي هي تعكس مدى اهتمامهن بتوعية أطفالهن

وآليات الحماية مما يعني أن لديهن اهتمام األمهات لديهن رغبة في زيادة معلوماتهن عن التحرش الجنسي باألطفال 
، ويفسر هذه النتيجة ما تالها من نتائج  بذلك إاّل أن المعرفة التي لديهن غير كافية العتبارهن واعيات بشكل كاف 
توضح افتقاد األمهات لألفكار والمعلومات واألساليب التي تستطيع من خاللها توعية أطفالها، حيث أشارت النتائج 

من % 0956دد من المعتقدات والقناعات السلبية التي تؤثر اهتمام األمهات بتوعية أطفالهن حيث نجد أن وجود ع
األمهات غير متأكدات من إمكانية أن يدفع الحديث مع الطفل عن آليات الحماية من التحرش الجنسي إلى تجريبه، 

ن أنه من األفضل تأجيل الحديث عن من األمهات يرو % 75لديهن هذه القناعة، كما أيضًا نجد أن % 2956و
غير متأكدات من هذه المعلومة، وبالطبع هذه القناعة خاطئة وتخالف ما % 5351الموضوع حت سّن البلوغ، بينما 

كذلك نالحظ أن (. 2003ولورانس،  2090سالم، )أشارت له الدراسات بأهمية البدء بتوعية األطفال منذ صغر سنهم 
إلى أنه ال توجد عالقة بين درحة ثقة الطفل بنفسه واحتمالية تعرضه للتحرش الجنسي من األمهات أشارت % 0756

وهذه النتيجة تخالف ما جاءت به الدراسات من أن الطفل الذي يفتقد الثقة بنفسه يكون عرضة للتحرش واإلساءة 
غير موافقات على هذه  %3664، بينما نجد أن (Butler,1978 و Hitrec,2002)الجنسية أكثر من غيره من األطفال 

بأنهن غير متأكدات من أن الطفل الذي يتعرض للتحرش % 55كما أشارت أكثر من نصف العينة إلى . العبارة
منهن يوافقن على ذلك، وكال النتيجتين توضحان خطأ الفهم % 25الجنسي يشعر بأنه محبوب من اآلخرين ، بينما 
ش الجنسي يشعر بأنه غير محبوب وغير مرغوب فيه ويوجه اللوم لدى األمهات، حيث أن الطفل الذي يتعرض للتحر 

كما نالحظ أن حوالي .  )2099و البحيري وقطيشات،  Kimberly & others, 2002و Russell,1984 .)لنفسه 
يشعرن بالخجل من الحديث مع أطفالهن حول موضوع التحرش واإلساءة الجنسية، % 59نصف عينة األمهات 

ولعل هذه النتيجة تتفق مع دراسة  ت من مشاعر الخجل تجاه مناقشة هذا الموضوع مع اطفالهنغير متأكدا% 73،9و
Finkelhor 1948  والتي أشارت إلى أن نسبة كبيرة من الوالدين يجدون صعوبة في فتح نقاش مع أطفالهم حول

يعني قدرتهن على مناقشة فقط عبرن عن عدم شعورهن بالخجل مما % 9950، بينما موضوع التحرش واإلساءة الجنسية
ولعل هذه النتيجة ذات عالقة مع اعتقاد األمهات بأنه كلما كانت عالقاتهن بأطفالهن . أطفالهن بشكل مفتوح ومريح

تميل إلى االنفتاح كلما ساهم ذلك في الحماية من التحرش الجنسي، حيث أشارت إلى ذلك معظم مفردات العينة بنسبة 
ت بأهمية بناء عالقة قائمة على االنفتاح والحوار لتتمكن من توعية أطفالهن بالتحرش مما يعني وعي األمها% 3157

غير متأكدات من أنهن يجب أن يتحملوا % 3553واإلساءة الجنسية، أيضًا نجد أن معظم مفردات العينة بنسبة 
المسؤولية األولى في  المسؤولية األولى لتوعية أطفالهن، حيث أوضحن بأن ليس لديهم معرفة أكيدة حول من تكون

يوافقن على أنها مسؤولية المدرسة أواًل، وهذه القناعة لدى األمهات % 9756توعية الطفل، هل هي لألم أم للمدرسة؟ و 
تخالف ما أكدت عليه الدراسات التي أوضحت أهمية أن يكون الوالدين هما المصدر األول واألساسي في توعية 

والتي أظهرت نتائجها أن األطفال الذين تلقوا توعية من والديهم Wurtele and colleagues  أطفالهن خاصة دراسة 
أما بالنسبة لوعي األمهات بطبيعة األشخاص المعتدين ودرجة قرابتهم . كانوا أكثر استيعابًا من الذين تلقوها من معلميهم

ة قرابة المعتدي، بينما غير متأكدات من درج% 6052و% 6650من الطفل فقد اتضح أن أكثر من نصف العينة 
غير موافقات بأن % 2950يرون أن المعتدي في العادة يكون شخص غريب عن الطفل أو ال يعرفه الطفل، و% 2956

المعتدي قد يكون من األقارب، وبالتأكيد إن هذه الفكرة لدى األمهات غير صحيحة حيث أثبتت الدراسات أن أكثر 
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، 2000: آل سعود)كون في العادة من األقارب أو أشخاص يعرفهم الطفل حاالت اإلعتداء على األطفال جنسيًا ي
 (. Hitrec:2002، 2005:، الجبرين2002: الصويغ

تلخيصًا لكل النتائج السابقة فإنه يمكن القول بأن لدى األمهات رغبة في زيادة معارفهن إاّل أنهن رغم ذلك ال يمتلكن 
 .كل سليم لتوعية أطفالهن عن التحرش واإلساءة الجنسيةالمعلومات الكافية والصحيحة التي تؤهلن بش

 : اإلجابة على التساؤل الفرعي الرابع

 ؟ةالجنسيواإلساءة ما مدى تطبيق أمهات أطفال المرحلة االبتدائية ألساليب توعية أطفالهن من التحرش 

 (25)جدول 
 اءة الجنسيةمدى تطبيق األمهات لآلليات المناسبة لتوعية أطفالهن من التحرش واإلس

 

ة، حيث اتضح أن توضح نتائجه مدى توعية األمهات ألطفالهن من التحرش واإلساءة الجنسي( 25)الجدول رقم 
معظم مفردات العينة من األمهات لم يستطعن تطبيق آليات مناسبة وصحيحة لتوعية أطفالهن بكيفية حماية أنفسهم من 

منهن قد وافقن على % 3650و% 35التحرش واإلساءة الجنسية، حيث أنه على الرغم من أن معظم مفردات العينة 
تي من ضمنها المناطق الحساسة ويتحدثون معهم عن كيفية حمايتها بشكل أنهن قمن بتعريف أطفالهن بأجزاء الجسد وال

عام، إاّل أن باقي استجابات العينة أشارت إلى عدم تطبيقهن ألي من اآلليات السليمة لتوصيل المعلومات بشكل سلس 
بين اللمسات منهن لم يوافقن على أنهن قمن بتعريف الطفل بالفرق % 3559وبسيط وواضح ألطفالهن، حيث نجد أن 
منهن لم يعلمن أطفالهن أن جسده ملك له وأن ال يسمح ألّي شخص % 90المرحية وغير المريحة، وبنسبة مقاربة 

 العبارة
 

 التكرار

 درجة الموافقة

 المجموع
 موافقة

غير 
 متأكدة

غير 
 موافقة

أبدأ بالحديث مع طفلي عن كيفية حماية المناطق الحساسة منذ 
 صغر سنهم

 561 52 88 421 ك

% 7561 1567 963 111 

 المناطقأعرف طفلي بأجزاء جسده ووظائفها ومن ضمنها 
 الحساسة

 561 44 88 428 ك

% 7664 1567 769 111 

قمت بتعريف طفي الفرق بين اللمسات المريحة واللمسات غير 
 المريحة

 561 321 211 41 ك

% 761 3567 5761 111 

جسده  ه ملك له وال يحق ألحد بأن يلمسعلمت طفلي أن جسد
 رغبتهدون 

 561 448 88 24 ك

% 463 1567 8161 111 

التي توعيهم بكيفية ( التمارين ) ب أمارس مع طفلي بعض األلعا
 الحماية من التحرش الجنسي

 561 236 221 114 ك

% 1866 3963 4261 111 

اخبر شخصا  ال ، أهرب ،  ( إستراتيجية قمت بتدريب طفلي على

 (.يساعدك

 561 264 218 88 ك

% 1567 3761 4761 111 

 لمضرةشرحت لطفلي من الفرق بين األسرار الجيدة واألسرار ا
 561 348 141 72 ك

% 1269 2561 6261 111 

أحدد لطفلي أشخاص معينين يتوجهون لهم لطلب المساعدة في 
 حال تعرض للمضايقة أو التحرش الجنسي

 561 412 111 48 ك

% 866 1769 7366 111 
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بلمسه دون رغبته، كذلك الوضع بالنسبة لممارسة بعض التمارين واأللعاب مع األطفال والتي تعّد كتكنيكات يمكن من 
أنهن لم يطبقن % 0359و% 0259ر بسطية ومرنة حيث أشارت حوالي خاللها إيصال المعلومة إلى الطفل بطريقة غي

ذلك األسلوب بينما كانت هناك نسبة من األمهات الالتي أوضحن عدم تأكدهن من هذه المعلومة أي عدم معرفتهن 
 ال،)ألسلوب لعب التمارين واستراتيجية % 7359و% 7157بتلك اآلليات واألساليب حيث بلغت نسبتهن على التوالي 

من األمهات مفردات العينة لم يعلمن أطفالهن الفرق بين % 6259أيضًا اتضح أن (. اهرب، أخبر شخصًا يساعدك
األسرار الجيدة واألسرار المضرة مما يعني أن الطفل عندما يتعرض للتحرش الجنسي فقد ال يخبر والدته بسبب اعتبار 

% 25لمعتدي بتهديده، كذلك نجد أن ربع مفردات العينة أن ما تعرض له سّر وال يمكن إفشاءه خاصة عندما يقوم ا
من % 3756وأخيرًا كانت النتيجة التي أوضحت أن معظم مفردات العينة . منهن لسن متأكدات من معرفة هذه المعلومة

 .األمهات لم يحددن ألطفالهن أشخاصًا معينين يمكن اللجوء لهم عند وقوع األذى لهم
عي األمهات بكيفية التعامل مع قضية التحرش واإلساءة الجنسية بشكل عام، حيث عكست النتائج السابقة مدى و 

اتضح أن الشريحة األكبر من مفردات العينة تفتقد لآلليات السليمة لتوعية أطفالها وظهر ذلك من خالل عدم تطبيقهن 
 .ألي منها مع أطفالهن

 

ل المرحلة االبتدائية باألساليب الواجب اتباعها عند ما مدى وعي أمهات أطفا: اإلجابة على التساؤل الفرعي الخامس
 بالطفل؟ ةالجنسيواإلساءة  وقوع التحرش 

 (26)جدول رقم 
 مدى وعي األمهات باألساليب الواجب اتباعها عند وقوع التحرش أو اإلساءة الجنسية ألحد من أطفالها

 التكرار العبارة
 درجة الموافقة

 المجموع
 موافقة غير غير متأكدة موافقة

 في حال اكتشاف أن طفلي تعرض لتحرش جنسي سأضمه وأشعره باألمان
 561 21 48 492 ك

% 8769 866 366 111 

سأرتبك كثيرا  وال أعلم كيف سأتصرف حال اكتشفت تعرض طفلي لتحرش 
 جنسي

 561 121 196 244 ك

% 4366 3561 2164 111 

المسئولية في حال تعرض  أرى أن الطفل يجب أن يتحمل جزءا  كبيرا  من
 للتحرش الجنسي

 561 56 292 212 ك

% 3769 5261 1161 111 

 سأعاقب طفلي حينما أالحظ عليه أي سلوكيات جنسية
 561 64 184 312 ك

% 5567 3269 1164 111 

 أرى أنه يجب أن يوجه اللوم للطفل في حال تعرض للتحرش الجنسي
 561 76 276 111 ك

% 1769 6866 1366 111 

في حال اكتشافي أن طفلي تعرض لتحرش جنسي سأفقد أعصابي فأضربه 
 أو أعاقبه

 561 111 376 84 ك

% 1561 6761 1769 111 

في حال اكتشافي أن طفلي تعرض لتحرش جنسي سأطلب المساعدة من 
 مركز إرشاد أسرى أو اجتماعي

 561 148 121 292 ك

% 5261 2164 2664 111 

 يب ليفحصهبفي أن طفلي تعرض لتحرش جنسي سآخذه إلى طفي حال اكتشا
 561 76 52 432 ك

% 7761 963 1366 111 

أرى أن الصمت وتجاهل موضوع التحرش الجنسي في حال وقوعه أفضل 
 (بعالجه  فالزمن كفيل) عالج 

 561 88 411 72 ك

% 1269 7164 1567 111 
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مدى وعي مفردات العينة من األمهات بكيفية التعامل مع  التساؤل حول عن( 26)تجيب نتائج الجدول رقم 
الطفل في حال اكتشافها أن طفلها كان ضحية للتحرش أو اإلساءة الجنسية، حيث كانت معظم ردود األمهات تتجه 
نحو عدم تأكدها من األسلوب السليم للتصرف، فعلى الرغم من أن معظم مفردات العينة رأت أنها ستقوم بضم الطفل 

شع من األمهات، % 9351اره باألمان في حال اكتشاف تعرض طفلها للتحرش الجنسي حيث أشارت لذلك ما نسبته وا 
منهن غير % 75أجابت بأنها سترتبك كثيرًا وال تعرف كيف ستتصرف و% 0756إاّل أنه في المقابل نالحظ أن 

أكدات إن كان الطفل يجب أن يتحمل من األمهات بأنهن غير مت% 5259متأكدات من رّدة فعلهن هذه، أيضًا أجابت 
من األمهات يوافقن على تحميل الطفل مسؤولية وقوع التحرش به، % 7351مسؤولية ما وقع له في المقابل نجد أن 

منهن لسن متأكدات إن كّن سيقومون بلوم % 6359و% 6959وتقترب من هذه النتيجة ما أوضحته األمهات من أن 
ه، وعدم المعرفة هذه تعني احتمالية تصرف األم بهذا الشكل وعدم وعيها باألخطار الطفل أو سيقومون بضربه وعقاب

المترتبة على مثل تلك التصرفات حيث أن توجيه اللوم أو ضرب الطفل وعقابه على فعل لم يكن مسؤول عنه سيزيد 
ا أن الدراسات أثبتت أن الطفل من وقع اآلالم النفسية والجسدية التي يمكن أن تمتد آثارها إلى ما بعد سن الطفولة، كم

بالغ الطفل بعدم  يلوم نفسه بمجرد وقوع االعتداء عليه وبالتالي يجب على األمهات التخفيف من حّدة تلك المشاعر وا 
 & Wurtele,1998 ،Deblinger, Esther)مسؤوليته وأن المعتدي هو الجاني وهو من ستتم محاسبته 

Colleges,2010 .) منهن أنهن سيعاقبن أطفالهن بمجرد % 55نصف العينة حوالي كذلك أوضحت أكثر من
مالحظة أي سلوكيات جنسية عليهم، على الرغم من أن تلك السلوكيات قد تكون مؤشر واضح وذو عالقة مباشرة 

% 5259أما بالنسبة لطلب المساعدة من جهات خارجية فقد أوضحت (.  2090فرج، )بتعرض الطفل لإليذا الجنسي 
منهن غير موافقات % 2650العينة أنهن سيطلبون المساعدة من مركز استشارات أسرية أو اجتماعية بينما من مفردات 

منهن قد وافقن على طلب المساعدة من طبيب % 33على ذلك األسلوب العالجي، في المقابل معظم مفردات العينة 
ت في حال اكتشافهن وقوع اإليذاء الجنسي وعرض حالة الطفل به، ولعل هذا هو التصرف األول الذي ستلجأ له األمها

من األمهات مفردات العينة غير متأكدات من إن كان الزمن كفيل بتخليص % 3950 كما نالحظ أن. على أطفالهن
 .وعالج أطفالهن من اآلثار التي تقع على الطفل نتيجة تعرضه للتحرش أو اإلساءة الجنسية

ألمهات لتوعيتهن بكيفية التصرف في حال وقوع التحرش أو اإلساءة نتائج السابقة أن هناك حاجة لدى االتعكس 
الجنسية على أطفالهن، ألن هذا الوعي يشكل مفترق طرق في حياة الطفل، فحينما تكون األم واعية بكيفية التعامل مع 

 .مثل تلك المواقف فهي تملك أداة أمان وحماية للطفلها

أمهات أطفال المرحلة االبتدائية بأعراض وآليات حماية أطفالهن لقد سعت هذه الدراسة للتعرف على مدى وعي 
وقد أسفرت هذه الدراسة عن مجموعة من النتائج التي استطاعت الباحثة من خاللها من التحرش واإلساءة الجنسية، 

يهن دراسة وتحقيق أهدافها، فقد اتضح أن األمهات بشكل عام لديهن رغبة في زيادة وعاإلجابة على تساؤالت ال
ومعارفهن تجاه قضية التحرش واإلساءة الجنسية لألطفال، حيث أظهرت النتائج أن هناك غياب واضح للمعلومة 
الصحيحة في كثير من المواضيع ذات العالقة بالتحرش واإلساءة الجنسية باألطفال لدى األمهات، ذلك الغياب كان 
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تؤدي إلى ارتكاب األم لسلوكيات سلبية تعزز من احتمالية ممزوجًا بالعديد من القناعات غير السليمة التي يمكن أن 
وقوع الطفل ضحية للتحرش الجنسي، سواء من ناحية فكرة أهمية توعية الطفل منذ صغره، حيث كانت وجهة نظر 
معظم مفردات العينة بخوفهن من أن يؤدي الحديث مع الطفل الرتكابه لسلوكيات ال أخالقية بدافع التجربة، أيضًا 

تهن باألعراض التي يمكن أن تظهر على الطفل نتيجة تعرضه للتحرش الجنسي كانت غير أكيدة خاصًة ما يتعلق معرف
كما أن وجهات نظهرن تجاه كيفية التعامل مع . باألعراض العامة وغير المرتبطة مباشرة بالتحرش واإلساءة الجنسية

ء منهن للطفل إلى أن هناك جهل من خالل استخدام الضحية حين وقوع اإلساءة الجنسية عليه فرغم أن هناك احتوا
كما الحظنا أن من العوامل التي ساهمت في . أسلوب اللوم والعقاب وعدم اللجوء لألخصائي االجتماعي أو النفسي

انخفاض هذا الوعي هو قّلة المصادر المجتمعية المتاحة لتلقي المعلومة السليمة، حيث هناك عدم معرفة بالجهات التي 
 .د الدورات التدريبة، كذلك بالنسبة للكتب سواء للكبار أو فئة الصغارتعق

ويمكن القول بشكل عام أن هناك حاجة ماسة لتنفيذ الكثير من برامج التوعية بكافة أساليبها لزيادة وعي 
 .األمهات، ويجب استخدام كافة المجاالت المتاحة لتحقيق هذه التوعية

 : توصيات الدراسة

معطيات ونتائج الدراسة واتضاح حاجة األمهات للكثير من برامج التوعية في مجال حماية األطفال انطالقًا من  
 : من التحرش واإلساءة الجنسية، توصي الدراسة بالتالي

تفعيل دور الخدمة االجتماعية في كافة المجاالت خاصة في مؤسسات اإلرشاد األسري واالجتماعي، من خالل  .9
مل لتحقيق الوعي لدى األمهات في قضية العنف واإلساءة لألطفال بشكل عام والتحرش تنفيذ برامج وعقد ورش ع

 .واإلساءة الجنسية بشكل خاص

تفعيل دور المؤسسات التعليمية، من خالل استغالل كافة الفرص المتاحة لتحفيز الوعي لدى األمهات، سواء عن  .2
 .طريق اللقاءات أو النشرات
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