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امللخص:
هدفـت الدراسـة اىل التعـرف علـى الواقـع الفعلـي للتحـرش اجلنسـي لـدى األطفـال يف
اجملتمـع السـعودي للوصـول إىل إجـراءات وقائيـة تسـاهم يف احلـ ّد منـه ،وتـَُع ُّـد الدراسـة دراسـة
وصفية حتليلية من خالل استخدام منهج املسح االجتماعي بطريقيت احلصر الشامل وابلعينة
لألخصائيين االجتماعيين اإلكلينيكيين واملستشـارين األسـريني ممـن تعامـل مـع حـاالت
التحـرش تعامـل مباشـر ،وتوصلـت الدراسـة اىل جمموعـة مـن النتائـج ،مـن أمههـا أن أكثـر فئـة
عمريـة تتعـرض للتحـرش -مـن وجهـة نظـر األخصائيين االجتماعيين اإلكلينيكيين -هـم الفئـة
مـن 5سـنوات إىل أقـل مـن  10سـنوات بنسـبة ،%48وأن اكثـر حـاالت التحـرش هـم األقـارب
بنسـبة  ،%81وحـول اإلجـراءات الوقائيـة للحـ ّد مـن التحـرش ابألطفـال مت الوصـول إىل جمموعـة
من اإلجراءات أمهها إصدار أنظمة وقوانني ذات إجراءات واضحة وحمددة ورادعة تساهم يف
احلـ ّد مـن هـذه املشـكلة ،وتبصير أوليـاء األمـور ابألسـاليب الرتبويـة للتعامـل مـع الطفـل املتعـرض
للتحـرش ،ووضـع خطـة إعالميـة متكاملـة ملواجهـة هـذه الظاهـرة ،ووضـع برامـج للرتبيـة اجلنسـية
ضمـن مراحـل التعليـم املختلفـة مـن الروضـة إىل اجلامعـة.
الكلمــات املفتاحيــة :اإلج ـراءات الوقائيــة ،التحــرش اجلنســي ،األطفــال ،اإلخصائيــن
االجتماعيــن ،املستشــارين األس ـريني.
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للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
ّ اإلجراءات الوقائية

Preventive Measures to Reduce the
Children's Sexual Harassment

"A study applied to a sample of social workers and family
counselors in Riyadh city"

Dr. Aljawaharh Abdulaziz Al-Zamil

Abstract:
The study aims to identify the actual reality of sexual harassment
of children in Saudi society to conclude preventive measures that contribute to reducing it. The Paper is an analytical descriptive study using the social survey method by means of comprehensive enumeration
and sample of clinical social workers and family counselors who deal
with cases of harassment. The study reached a series of results, the
most important of which was that the age group subjected most to
harassment from the point of view of clinical social workers is the
category of 5 to less than 10 years by 48%, and that most cases of
harassment are from relatives from the point of view of advisers. As
for the preventive measures to reduce child molestation, a number of
measures have been concluded. The most important of these are the
issuance of regulations and laws with clear, specific and deterrent procedures that contribute to reduce this problem, to enlighten parents
with educational methods to deal with the child being harassed, and
to develop programs for sex education within the various stages of
education from kindergarten to university.
Keywords: Preventive Measures, Sexual Harassment, children,
Social Workers, Family Counselors.
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أوالً :حتديد مشكلة الدراسة:
تتصــدر مشــكلة االعتــداءات اجلنســية عامــة وعلــى األطفــال بشــكل خــاص اهتمــام كافــة
املؤسســات اليت تعمل يف جمال حقوق الطفل يف مجيع أحناء العامل ،ويتفق اجلميع على ضرورة
التصــدي هلــذه االنتهــاكات وحماربــة مجيــع أشــكال االعتــداءات علــى األطفــال ،وأصبــح دعــم
ومحايــة حقــوق األطفــال وصغــار النــشء مهــا القاعــداتن األساســيتان الــي يرتكــز عليهمــا النظــام
العاملــي حلقــوق اإلنســان( .الديــب2009 ،م :ص.)3
والتحرش اجلنسي يعد من اجلرائم األخالقية اليت بدأت ابلتزايد يف السنوات األخرية اليت
شـهدت تغيرات عامليـة وحمليـة كبيرة علـى كافـة املسـتوايت االجتماعيـة واالقتصاديـة والسياسـية
والتكنولوجية ،وقد بدأ االهتمام مبوضوع التحرش اجلنسي ابلتصاعد يف السنوات األخرية بعد
أن غدا مالحظًا يف أماكن خمتلفة يف اجملتمع ويف الشارع واملدرسة ومؤسسات العمل املختلفة
ـاد للحـد منهـا مـن
واألسـواق ،وهـي مبثابـة قضيـة خطيرة جيـب الوقـوف عليهـا والعمـل بشـكل ج ّ
قبـل كل مـن يقـع عليـه املسـؤولية اجتـاه أطفالنـا.
وتكمــن خطــورة التحــرش اجلنســي كونــه متعــدد الصــور واألشــكال ،وميــارس يف أماكــن
متع ــددة وآاثره خط ــرة عل ــى املتح ــرش ب ــه ،لذل ــك يالح ــظ توج ــه العدي ــد م ــن املختص ــن
يف ال ــدول األجنبي ــة لدراس ــة التح ــرش لفه ــم دوافع ــه والتع ــرف إىل أش ــكاله وآاثره املختلف ــة.
أم ــا يف ال ــدول العربي ــة فق ــد ب ــدأ الباحث ــون واملختص ــون بدراس ــات خجول ــة هل ــذا املوض ــوع
نظ ـ ًـرا حلساس ــيته ال ــي أتيت م ــن حساس ــية املواضي ــع اخلاص ــة ابلتح ــرش يف اجملتمع ــات العربي ــة
وخصوص ــا م ــا يتعل ــق منه ــا ابجلن ــس.
ً
وتعد مشكلة التحرش ابألطفال من املشاكل اليت ال يكاد يسلم منها جمتمع ،حيث تظهر
يف كافة الطبقات يف اجملتمع بغض النظر عن العمر واجلنس ،وتعد جرمية يعاقب عليها قانونيًّا،
وهي أشد خطورة من تلك اجلرائم املوجهة ضد األموال واملمتلكات ألهنا خترتق خصوصية الطفل
وجتعله عرضة للكثري من اآلاثر النفسية واالجتماعية اليت تستمر معه إىل الكرب.
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ـرا مــن األطفــال مــن قدرهتــم علــى حتقيــق
فالتحــرش اجلنســي ابألطفــال جيــرد عـ ً
ـددا كبـ ً
ذواهتــم واســتغالل كل طاقاهتــم حبريــة وانطــاق ،ولذلــك فــإن فقــدان هــؤالء األطفــال خســارة
كبــرة للمجتمــع ككل ،والتدابــر الســطحية العاجلــة الــي تؤخــذ ملعاجلــة هــذا الــوابء غــر كافيــة
وال شــافية ،وهلــذا جيــب التأكيــد علــى ضــرورة كشــف أليــات للحمايــة مــن التحــرش اجلنســي
حــى ال تتحــول إىل ظاهــرة منتشــرة يصعــب عالجهــا ).الديــب2019 ،م :ص.)5
واملنهــج العلمــي يفــرض ضــرورة املواجهــة الصرحيــة واجلريئــة يف التصــدي ملثــل هــذه
املشــكالت وكســر حاجــز الــردد واحليــاء يف دراســتها ومعاجلتهــا ،ومــن هنــا نبعــت مشــكلة
البحــث احلــايل والــي متثلــت يف التســاؤل التــايل " :مــا اإلجـراءات الوقائيــة للحـ ّد مــن التحــرش
اجلنســي لــدى األطفــال يف اجملتمــع الســعودي؟".

اثنيًا :الدراسات السابقة:

تـَُعـ ُّـد عمليــة مســح ال ـراث النظــري مــن اخلط ـوات املنهجيــة الــي يهتــم هبــا الباحثــون
واملتخصصــون يف جمــال الدراســات االجتماعيــة واإلنســانية ،وذلــك للتعــرف علــى حصيلــة هــذا
الـراث العلمــي حــول الظواهــر والقضــااي املطروحــة للدراســة والبحــث والتحليــل ،وهــو مــا ســعت
إليــه الدراســة احلاليــة يف إطــار حتليــل أبعــاد ظاهــرة التحــرش اجلنســي لــدى األطفــال واالجـراءات
الوقائيــة للحــد منهــا ،وأهــم هــذه الدراســات مــا يلــي:

( )1الدراسات العربية:
أشـارت دراسـة الطيـار ( )2015إىل أمهيـة التعـرف علـى العوامـل املؤديـة إىل التحـرش
اجلنسـي مـن وجهـة نظـر عينـة الدراسـة ،وتوصلـت الدراسـة إىل جمموعـة مـن النتائـج أمههـا :إن
أهم أسباب التحرش اجلنسي املتعلقة ابلطلبة هي جمالسة رفقاء السوء خاصة من كبار السن،
واإلغـراءات املاديـة مـن الطلاب األكبر سـنًّا ،وغيـاب الـوازع الديني لـدى املتحـرش واملتحـرش
بـه ،وال توجـد فـروق ذات داللـة إحصائيـة بين متوسـط درجـات عينـة الدراسـة حـول التحـرش
اجلنسـي تُعـزى ملتغيرات التخصـص ،وسـنوات العمـل ،والعمـر.
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وسعت دراسة كشيك ( )2013إىل الكشف عن وجود عالقة ارتباطيه بني التحرش
اجلنسي واألمن النفسي لدى عينة الدراسة ،وتوصلت الدراسة للعديد من النتائج أمهها :أنه ال
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس األمن
النفسي ،ودرجاهتم على مقياس التحرش اجلنسي ،وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني
متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس التحرش اجلنسي تُعزى ملتغري اجلنس.
كم ــا توصل ــت دراس ــة ش ــاكر ( )2012وال ــي اس ــتهدفت التع ــرف عل ــى املعوق ــات
ال ــي حت ــول دون مواجه ــة ظاه ــرة التح ــرش اجلنس ــي ،إيل جمموع ــة م ــن النتائ ــج أمهه ــا :أن
أه ــم املعوق ــات ال ــي حت ــول دون مواجه ــة ظاه ــرة التح ــرش اجلنس ــي ه ــي الش ــعور ابخلج ــل
ـان خاص ــة إذا كان
والتخ ــوف م ــن نظ ــرة اجملتم ــع للطف ــل وأهل ــه واخل ــوف م ــن اجل ــاين أحي ـ ً
اجل ــاين م ــن املقرب ــن ،ابإلضاف ــة إىل خ ــوف الطف ــل م ــن العق ــاب ،وأن أب ــرز املظاه ــر ال ــي
ق ــد تفس ــر تع ــرض الطف ــل للتح ــرش ه ــي ح ــدوث تغي ــر يف س ــلوك الطف ــل ،وأن يب ــدو علي ــه
ـخصا بعين ــه أو أح ــد اجلنس ــن ويصب ــح ش ــديد اخل ــوف
اخل ــوف حينم ــا يق ــرب من ــه ش ـ ً
ويس ــتيقظ لي ـ ًـا بس ــبب مش ــاهدته ألح ــام مزعج ــة.
وأك ــدت دراس ــة أس ــطا وآخري ــن ( )2008عل ــى أمهي ــة التع ــرف عل ــى واق ــع اإلس ــاءة
اجلنس ــية للطف ــل ،والكش ــف ع ــن وج ــود عالق ــة ب ــن اإلس ــاءة اجلنس ــية للطف ــل وبع ــض
املتغ ـرات الدميغرافي ــة ،وق ــد توص ــل الباحث ــون للعدي ــد م ــن النتائ ــج أمهه ــا :إن نس ــبة انتش ــار
اإلســاءة اجلنســية تبلــغ  ،%16.1وال يوجــد اختــاف يف أوســاط األطفــال لإلســاءة اجلنســية
وف ًق ــا ملتغ ــر اجلن ــس ،والدي ــن واملس ــتوى العلم ــي ل ــأب.
وأشارت دراسة مرسي ( )2007اىل إن أهم مؤشرات التحرش اجلنسي ابألطفال هي
إبداء االنزعاج أو التخوف أو رفض الذهاب إىل مكان معني أو البقاء مع شخص معني،
وإظهار العواطف بشكل مبالغ فيه أو غري طبيعي ،وإن أهم اآلاثر اجلسدية للتحرش اجلنسي هي
اخلدوش واجلروح والكسور ،وأهم اآلاثر النفسية هي نقص الثقة ابلنفس واإلحباط ،وأهم اآلاثر
االجتماعية هي ضعف املهارات االجتماعية والعجز عن تكوين صداقات.
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( )2الدراسات األجنبية:
توصلت دراسة “رابزي وآخرين” ( )Rapsey et al, 2017إىل أن أهم املشكالت
اليت تواجه الناجني من التحرش اجلنسي هي القلق والغضب وإدمان الكحول واملخدرات،
والصعوابت يف العالقات اجلنسية ،واليقظة املفرطة ومشكالت النوم ،والتفكري اجلدي يف
االنتحار ،ونقص تقدير الذات ،والشعور الكبري ابلذنب واخلزي ،كما أشارت الدراسة
إيل أهم املعوقات املتعلقة ابملشاركة يف العالج واليت تتمثل يف الشعور ابخلزي ،واخلوف من
رفض التصديق ،وعدم تفهم اآلخرين هلم ،واخلوف من نظام العالج ،وتكاليف العالج.
وهدفــت دراســة “تورنــر” ( )Turner et al., 2016إىل تقييــم معــدالت املخاطــر
املتعلقــة ابملعتديــن جنس ـيًّا علــى األطفــال مــن خــال تقييــم األداء الوقائــي .وقــد توصلــت
الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج أمههــا :يُعتــر العمــل مــع مرتكــي التحــرش اجلنســي ابألطفــال
مؤشــر مهــم علــى ارتــكاب اجلرائــم اجلنســية مــن قِبــل املعتديــن جنس ـيًّا علــى األطفــال ،وتعتــر
أداة تقييــم املخاطــر  Static-99مــن أفضــل األدوات يف التنبــؤ حب ـوادث التحــرش اجلنســي
ابألطفــال مــن قبــل مرتكــي اجلرائــم اجلنســية.
واهتم ــت د راس ــة “زان ــج وآخري ــن” ( )Zhang et al., 2015مب ــدى تواف ــر
املع ــارف والس ــلوكيات ل ــدى معلم ــي رايض األطف ــال فيم ــا يتعل ــق حبماي ــة األطف ــال م ــن
التح ــرش اجلنس ــي يف بك ــن .وتوصل ــت الدراس ــة إىل العدي ــد م ــن النتائ ــج أمهه ــا :وج ــود
مع ــارف حم ــدودة ل ــدى معلم ــي رايض األطف ــال فيم ــا يتعل ــق أبس ــاليب الوقاي ــة م ــن
التح ــرش اجلنس ــي ابألطف ــال يف بك ــن ،وع ــدم إع ــداد معلم ــي مرحل ــة رايض األطف ــال
بش ــكل جي ــد للقي ــام بدوره ــم يف محاي ــة ووقاي ــة األطف ــال م ــن التح ــرش اجلنس ــي يؤث ــر
بش ــكل س ــليب عل ــى قدرهت ــم يف تق ــدمي الص ــورة الدقيق ــة والش ــاملة ح ــول التح ــرش اجلنس ــي
ابألطف ــال ،وأك ــدت الدراس ــة عل ــي أمهي ــة الربام ــج التدريبي ــة للمعلم ــن اخلاص ــة أبس ــاليب
محاي ــة ووقاي ــة األطف ــال م ــن التح ــرش اجلنس ــي يف حتس ــن املعرف ــة والس ــلوكيات ل ــدى
املعلم ــن ح ــول محاي ــة األطف ــال م ــن التح ــرش اجلنس ــي.
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وج ــاءت دراس ــة “بوانتش ــي” ( )Bonacci, 2014لرتك ــز االهتم ــام عل ــى حتلي ــل
الربامــج العالجيــة الفعالــة والسياســات الوقائيــة الناجحــة املتعلقــة ابلتحــرش اجلنســي ابألطفــال.
وتوصلــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج أمههــا :يــؤدي عــدم الكشــف والعــاج املبكــر عــن
التح ــرش اجلنس ــي ابلطف ــل م ــن قِب ــل املهني ــن الصحي ــن واملدافع ــن ع ــن حق ــوق الطف ــل إىل
مشــكالت صحيــة وذهنيــة مثــل :االكتئــاب الــذي يظهــر مــع تقــدم العمــر ،وظهــور املشــاعر
الس ــلبية ،وأك ــدت الدراس ــة عل ــى أمهي ــة تعزي ــز الوع ــي ل ــدى األس ــرة ابحل ــذر م ــن احمليط ــن
ابلطف ــل واالنتب ــاه إىل األش ــخاص مرتك ــي ه ــذه اجلرائ ــم يف اجملتم ــع ،وأوضح ــت أن الربام ــج
املدرس ــية املتعلق ــة بوقاي ــة الطف ــل م ــن التح ــرش اجلنس ــي م ــن األدوات الفعال ــة يف بن ــاء املعرف ــة
والفه ــم ح ــول التح ــرش اجلنس ــي ل ــدى الط ــاب.
وأشـارت دراسـة “شـومبارز” ( )Chambers, 2013اىل أمهيـة الكشـف عـن أفضـل
اإلستراتيجيات التعليميـة املتعلقـة ابلوقايـة مـن التحـرش اجلنسـي لـدى األطفـال يف الـوالايت
املتحـدة ،وتوصلـت الدراسـة إىل العديـد مـن النتائـج أمههـا :يعتبر التعليـم مـن األدوات املهمـة
يف الوقايـة مـن التحـرش اجلنسـي ابألطفـال مـن خلال تعزيـز املعـارف واملفاهيـم والسـلوكيات
املتعلقة ابلوقاية واحلماية من التحرش اجلنسي ،ودجمها يف بعض املواد الدراسية وخاصة العلوم
االجتماعيـة ،كمـا أن تفعيـل اللوائـح والسياسـات واإلجـراءات اخلاصـة ابملؤسسـة التعليميـة
تسـاعد يف الوقايـة مـن التحـرش واالعتـداء اجلنسـي ابألطفـال.
وأكــدت علــى ذلــك دراســة “سوفتيســاد وآخريــن” ()Softesad et al., 2012

حيــث اهتمــت ابلتعــرف علــى وجهــات النظــر اخلاصــة ابألطفــال فيمــا يتعلــق ابملشــاركة املنظمــة
الفعالــة مــن قِبــل األســرة ومقدمــي خدمــات محايــة الطفــل عنــد وجــود خمــاوف متعلقــة بتعــرض
األطفــال للتحــرش اجلنســي ،وتوصلــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج أمههــا :تســاعد املشــاركة
املنظمــة الفعالــة لألطفــال املتحــرش هبــم جنسـيًّا علــى إجـراء احملــاداثت حــول املخــاوف املتعلقــة
ابلتحــرش اجلنســي ،وتبــادل املشــاعر واألفــكار ،وتســاعد املشــاركة املنظمــة الفعالــة أيضــا علــى
التفاعــل األســري مــع الطفــل وإج ـراء احملــاداثت مــع مقدمــي خدمــات رعايــة ومحايــة األطفــال
للوقــوف علــى حقيقــة االدعــاءات املتعلقــة ابلتحــرش اجلنســي والكشــف عــن مــدى حقيقتهــا.
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وتوصلت دراسة “ماك إيلفاين وآخرين” ( )McElvaney, 2012إىل عرض النموذج
النظري املتعلق إبفصاح األطفال عن جتارهبم يف التعرض للتحرش اجلنسي من منظور الشباب
واآلابء يف أيرلندا ،و توصلت الدراسة إىل أن جتارب اإلفصاح عن حوادث التحرش اجلنسي
عملية متعددة املراحل وحتتاج إىل أساليب نظامية متعددة وأوجه عديدة من أجل التدخل
والوقاية ،ويقوم النموذج النظري لإلفصاح على توفري االحتواء والتقدير والتدخالت اإلرشادية
اليت تدعم إفصاح الطفل عن حادثة التحرش اجلنسي ،كما أن أساليب االستعداد والشعور
بشكل فعال ابلطفل من قِبل مقدم الرعاية من خالل احملاداثت واملتابعة يساعد يف تيسري
عملية اإلفصاح عن حادثة التحرش اجلنسي من قبل األطفال.
وأكدت دراسة “شوبر وآخرين” ( )Schober et al., 2011على أمهية التعرف على
السـلوكيات الوقائيـة املتضمنـة يف مبـادرة جورجيـا ملنـع التحـرش اجلنسـي ابألطفـال ،وتوصلـت
الدراسـة إىل العديـد مـن النتائـج أمههـا :تقـدم ورش عمـل متميـزة هتـدف إىل تعليـم أسـس النمـو
اجلنسـي الصحـي لألطفـال ،والتدريـب علـى املعرفـة واالسـتجابة بشـكل مناسـب يف حالـة
حـدوث التحـرش اجلنسـي ابلطفـل ،وتعزيـز الوقايـة مـن التحـرش اجلنسـي ابألطفـال داخـل
األسرة ،وتعزز املناقشة اجملتمعية حول أساليب منع التحرش اجلنسي ابألطفال ،وتوفر الربامج
التدريبيـة اإلجـراءات الوقائيـة املتعلقـة مبنـع التحـرش اجلنسـي ابألطفـال ،وأشـارت اإلحصائيـات
إىل اخنفاض حوادث التحرش اجلنسي ابألطفال بنسبة  %50أو أكثر يف  33والية من أصل
 48يف جورجيـا خلال الفترة مـن .2007-1992
وأشــارت دراســة “ابرتليت” ( )Bartlett, 2009إىل أن مشــكلة االعتداء والتحرش
اجلنس ــي وجن ــس احمل ــارم م ــن املش ــكالت ش ــديدة اخلط ــورة ال ــي جي ــب عل ــى اجملتم ــع القبل ــي
االع ـراف هب ــا ومعاجلته ــا ،وتوصل ــت الدراس ــة إىل أن مش ــكلة التح ــرش واالعت ــداء اجلنس ــي
هت ــدد مس ــتقبل أف ـراد قبيل ــة البوايل ــوب اهلندي ــة ،وع ــدم االهتم ــام هب ــا يزي ــد م ــن ع ــدد مرتك ــي
اجلرائــم اجلنســية ضـ ّد األطفــال ويســمح هلــم ابالســتمرار فيهــا وتدمــر األطفــال ،ويعتــر نقــص
املعرف ــة واإلدراك ل ــدى أفـ ـراد القبيل ــة م ــن العوام ــل ال ــي ت ــؤدي إىل انتش ــار ظاه ــرة التح ــرش
اجلنس ــي وع ــدم الق ــدرة عل ــى معاجلته ــا.
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وتناولت دراسة “بيرت” ( )Peter, 2009املقارنة بني الذكور واإلانث املتحرشني
جنسيًّا ابألطفال فيما يتعلق خبصائص الشخص املعتدى عليه ومرتكب اجلرمية اجلنسية ،ونوع
االعتداء ،وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها :أن عُ ْمر اإلانث من املعتدى عليهم
ومرتكيب جرائم االعتداء والتحرش أصغر سنًّا من الذكور ،ويظهر االعتداء والتحرش اجلنسي
يف اللمس واملداعبة لألعضاء التناسلية لدى الذكور واإلانث ،وال يوجد فروق بني جنس
مرتكب جرمية االعتداء ونوع االعتداء اجلنسي ،وأييت الكثري من ضحااي االعتداء والتحرش
من أسر منخفضة املستوى االقتصادي واالجتماعي.

تعليق على الدراسات السابقة:
 -1أكدت الدراسات السابقة على أمهية موضوع التحرش اجلنسي لألطفال وخطورته
على اجملتمع بصفة عامة وعلى الطفل املتحرش به بصفة خاصة.
 -2ندرة الدراسات والبحوث اليت تتناول موضوع التحرش اجلنسي ابألطفال يف جمتمعاتنا
العربية بصفة عامة ويف جمتمعنا السعودي بصفة خاصة.
 -3ضــروري التصــدي ملواجهــة هــذه املشــكلة بــكل صراحــة ووضــوح ،واقتحــام هــذا
ـض الطــرف عنهــا وفقــا للمعتقــدات والتقاليــد
اجملــال ألن الســكوت عــن هــذه املشــكلة وغـ ّ
اجلامــدة يــؤدي إيل تنامــي هــذه املشــكلة يف اجملتمــع واســتفحاهلا ومــا يرتتــب عليهــا مــن
مشــكالت كبــرة هتــز دعائــم األســرة واجملتمــع.
 -4ضرورة تعاون كافة مؤسسات اجملتمع العلمية والثقافية والصحية والدينية واإلعالمية
والقانونية والتشريعية يف مواجهة هذه املشكلة والتعرف على أسباهبا واختاذ التدابري
واإلجراءات الوقائية الالزمة ملواجهتها وإجياد احللول املناسبة هلا.
 -5ضــرورة أن يقــوم املتخصصــون يف جمــال التحــرش اجلنســي ابألطفــال (االخصائيــون
االجتماعيون واملستشارون األسريون) ابلدور املنوط به للتعرف على أبعاد هذه املشكلة
واألاثر الســلبية املرتتبــة عليهــا واختــاذ اإلج ـراءات الوقائيــة املناســبة ملواجهــة هــذه املشــكلة
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وهــو مــا تســعي الدراســة احلاليــة إىل حتقيقــه.

اثلثًا :أمهية الدراسة:
م ــن األمهي ــة مب ــكان حتدي ــد األمهي ــة ال ــي يعلقه ــا الباح ــث عل ــي موض ــوع دراس ــته وال ــي
تتمث ــل فيم ــا يل ــي-:
 -1إبراز قضية التحرش اجلنسي ابألطفال يف اجملتمع السعودي والعمل على مواجهتها،
ومن املتوقع أن ينجم عن ذلك توحيد اجلهود لتقدمي احللول ملواجهة املشكلة.
 -2تق ــدمي معلوم ــات للمهتم ــن مبج ــال الطف ــل ابإلضاف ــة لألس ــر واملعلم ــن لكاف ــة
املراح ــل الدراس ــية.
 -3تقدم هذه الدراسة مادة علمية ملن يرغب يف البحث حول قضية التحرش ابألطفال
لإلثراء العلمي واملعريف حول مشكلة التحرش اجلنسي ابألطفال.
 -4التمهيد اخلروج (بربتوكول) موحد للتعامل مع حاالت التحرش اجلنسي.
 -5الوص ــول إىل نتائ ــج وتوصي ــات قابل ــة للتطبي ــق للحـ ـ ّد والوقائي ــة م ــن التح ــرش
اجلنس ــي ابألطف ــال.
 -6املطالبة إبجياد قرارات ورسم سياسات ملواجهة هذه القضية والعمل على احل ّد منها.

رابعاً :أهداف الدراسة:

تســعي الدراســة احلاليــة إىل حتقيــق هــدف رئيــس يتمثــل يف "حتديــد اإلجـراءات الوقائيــة
للح ــد م ــن التح ــرش اجلنس ــي ل ــدي األطف ــال يف اجملتم ــع الس ــعودي" وينبث ــق م ــن ه ــذا اهل ــدف
الرئيــس جمموعــة األهــداف الفرعيــة التاليــة-:
 -1حتديد أسباب تعرض األطفال للتحرش اجلنسي.
 -2حتديد األاثر املرتتبة على التحرش اجلنسي لدى األطفال.
 -3الوصول إىل جمموعة من اإلجراءات الوقائية للحد من التحرش اجلنسي لدى األطفال.
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خامسا :تساؤالت الدراسة:
ً

تســعى الدراســة إىل اإلجابــة عــن تســاؤل رئيــس يتمثــل يف" :مــا اإلجـراءات الوقائيــة للحـ ّد
مــن التحــرش اجلنســي لــدي األطفــال يف اجملتمــع الســعودي؟" ويتفــرع مــن هــذا التســاؤل الرئيــس
جمموعــة التســاؤالت الفرعيــة التاليــة- :
 -1ما أسباب تعرض األطفال للتحرش اجلنسي؟
 -2ما اآلاثر املرتتبة على التحرش اجلنسي لدى األطفال؟
 -3ما اإلجراءات الوقائية االزمة للح ّد من التحرش اجلنسي لدى األطفال؟

سادسا :مفاهيم الدراسة:
ً
( )1اإلجراءات الوقائية:

عجل :ال يقبل التأجيل.
إجراء ُم ْستَ َ

إجـ ـراءات أتديبيّ ــة :جمموع ــة األص ــول واألوض ــاع الواجب ــة االتّب ــاع يف التَّحقي ــق م ــع
املوظَّــف املتَّه ــم وحماكمت ــه أتديبيًّ ــا.

الش ـراء وحنومهــا،
إج ـراءات قانونيَّــة :تدب ـرات قانونيَّــة تتعلَّــق أبحــكام شــرعيَّة كالبيــع و ِّ
توضــع حلمايــة حقــوق األف ـراد القانونيّــة
اإلجراء ِف البـرَمَ ِة احل ِ
لوب الْ ُم َعا َلَِة َونَ َس ُقها( .الرازي1993 ،م ،ص)256
َُ
اسوبيَّة :أ ْ
ْ َ ُ َْ
ُس ُ

واملقصــود ابإلج ـراءات الوقائيــة يف هــذه الدراســة :عبــارة عــن أي منهجيــة اســتباقية
تُســتخدم للحــد مــن املخاطــر احملتملــة قبــل وقوعهــا وللتأكــد مــن أهنــا لــن حتــدث.
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للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
اإلجراءات الوقائية ّ

( )2األطفال:

ِ
ِ
صا.
املولُ ُ
دام َنع ًما َر ْخ ً
ود ما َ
الطّْف ُلْ :

﴿ثَّ ُنْ ِر ُج ُك ْم ِط ْفال﴾ احلج آية (.)5
ويف التنزيل العزيزُ :

ِ َّ ِ
ِ
ين َلْ
والطّْف ُل الو ُلد حىت البـُلُوغ ،وهو للمفرد املذكر ويف التنزيل العزيز﴿ :أو الطّْف ِل الذ َ
َيظْهروا علَى عور ِ
ات النِّ َس ِاء﴾ النور آية ( )31وال ِطّْف ُل كل جزء من شيء حد ًث كان أو معىن.
َُ َ َْ
قسم العامل (جان بياجيه) املراحل العمرية للطفل على النحو التايل:
 .1مرحلة اإلدراك البديهي من  4إىل  7سنوات.
 .2مرحلة األفعال امللموسة من  8إىل  11سنة.
 .3مرحلة األفعال الشكلية من  12إىل  15سنة( .العناين)2002،
واملقصود ابلطفل يف هذه الدراسة الطفل من عمر  4سنوات إىل  15سنة.

( )3التحرش اجلنسي:
( )1-3مفهوم التحرش اجلنسي:
حتر ًشا ،فهو ُم ِّ
تحرش به.
تحرش ،واملفعول ُم َّ
يتحرشُّ ،
ش بـ َّ
َّ
حتر َ
يتحرشون جبرياهنم.
تعرض له ليهيِّجه
َّ
ويستفزه ،أخذوا َّ
حترش ابلشَّخصَّ :
َّ

اجلنسي :تقدمي مفاحتات جنسيّة مهينة وغري مرغوبة ومنحطّة ومالحظات متييزيّة.
َّحرش
الت ُّ
ّ

يشــر تعريــف التحــرش اجلنســي إىل أنــه "فعــل أو ســلوك يصــدر مــن ذكــر ضـ ّد أنثــى سـواءً
أكان ابلنظــر ،أم ابللفــظ ،أم ابالحتــكاك اجلســدي ،ينتــج عنــه أتثـرات مرتبطــة ابجلنــس لــدى
األنثــى الــي ال تقبــل هــذا الفعــل أو الســلوك ،وقــد يــرك هــذا الفعــل أو الســلوك أذى نفسـيًّا أو
ـادي أو اجتماعيًّــا لــدى األنثــى الــي تتعــرض للتحــرش"( .عبــادة ،2007 ،ص.)87
مـ ًّ
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والتحرش اجلنسي يشمل سلوًكا ذا طابع ،عندما يكون هذا السلوك غري مرغوب به أو
مرفوض من الشخص املوجه إليه ،وقد يؤدي إىل خلق جو من املعاداة أو الرتهيب ،ويؤثر
بصورة غري مقبولة على أداء عمل املتحرش به ،أو يؤثر سلبًا بشكل آخر على فرص عمل ذلك
الشخص .وهو نوع خاص من التحرش التميزي ويتألف من أعمال أو كلمات ،أو مفاحتات
جنسية غري مرغوب فيها ،أو سلوك آخر ذي طابع جنسي (.)Hinkle, 2008,34
واملقصود ابلتحرش اجلنسي يف هذه الدراسة:
فعــل أو ســلوك ذو طابــع جنســي يصــدر مــن ذكــر ضــد الطفــل س ـواءً أكان ابلنظــر ،أم
ابللفــظ ،أم ابالحتــكاك اجلســدي
( )2-3أشكال التحرش اجلنسي:
تتعــدد أشــكال التحــرش اجلنســي وتتنــوع حســب اجملتمــع وحســب ثقافــة النــاس ،وقــد
يتضمــن التحــرش أكثــر مــن شــكل مــن األشــكال املعروفــة.
 .1التح ــرش اجلنس ــي ابللم ــس :مث ــل االحت ــكاك ابجلس ــد واملداعب ــة اجلنس ــية
ابللمــس ابســتخدام اليــد أو اجلســم كلــه ضــد أماكــن حساســة وجنســية ابلطــرف املرتكــب
ض ــده الفع ــل (عبي ــد ،2008 ،ص)56
 .2حتــرش جنســي ابللفــظ :مثــل إصــدار أق ـوال فاحشــة أو ألفــاظ تدعــو ملمارســة
الفحشــاء أو ألفــاظ مبتذلــة ومســيئة ألعضــاء جنســية للطــرف املفعــول بــه.
 .3التحــرش ابملالحقــة والتتبــع :أي يقــوم املتحــرش بتتبــع األنثــى الــي يتحــرش هبــا،
وميشــي خلفهــا ويشــعرها أنــه يراقبهــا ويتتبعهــا وهــي ذاهبــة إىل مــكان مــا ويقــوم املتحــرش خلفهــا
مباشــرة أو ابلقــرب منهــا سـواءً أكان ذلــك علــى قدميــه أم قــد يتتبعهــا بســيارته اخلاصــة وخيــرج
مــن شــباك الســيارة ليقــول هلــا كلمــات وتلميحــات جنســية.
 .4التحــرش مبكاملــات هاتفيــة :حيــث يقــوم املتحــرش ابالتصــال ابألنثــى الــي يريــد
التحــرش هبــا وإغوائهــا عــن طريــق إمساعهــا إحيــاءات جنســية.
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للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
اإلجراءات الوقائية ّ

وهناك من يصنف التحرش اجلنسي إىل نوعني رئيسني ،مها:
أ -التح ــرش الكالم ــي :تعليق ــات ودع ــاابت ،ح ــركات ،أصـ ـوات أو اقرتاح ــات
جنس ــية .مهس ــات بطريق ــة خادش ــة للحي ــاء م ــع إص ــدار أصـ ـوات جنس ــية ،السـ ـؤال ع ــن
التخيــات اجلنســية أو التفصيــات اجلنســية أو املاضــي اجلنســي،و إصــدار تعليقــات جنســية
ح ــول مالب ــس اجلس ــم أو ش ــكل أحده ــم.
ب -التحــرش غــر الكالمــي :عــرض صــور جنســية أو أفــام ورســائل الربيــد اإللكــروين،
وامللصقات ،واهلدااي ،واملواد ذات الطبيعة اجلنســية ،وختطي احلدود واملســاحة اجلســدية لآلخر
كاالق ـراب منــه أكثــر مــن الــازم ،وإجبــاره علــى التلفــظ أبلفــاظ فاضحــة .وتعابــر وإميــاءات
ابلوجه والغمز والنظرات الفاحصة .والقيام حبركات جنســية بواســطة اليد أو اجلســد .التلصص
علــى اآلخريــن ،واملداعبــة أو املالطفــة (.)Julitte, 2007
( )3-3أسباب التحرش اجلنسي ابألطفال:
ابلنظــر إىل ظاهــرة التحــرش اجلنســي وحتليلهــا جنــد أن هنــاك عوامــل اجتماعيــة متعــددة
ومتفاعلــة هــي الــي أدت إىل انتشــارها هبــذا الشــكل يف اجملتمــع مبختلــف قطاعاتــه ولــكل
الطبقــات االجتماعيــة ومبختلــف األعمــار ،وتتمثــل هــذه العوامــل يف:
 -1أس ــباب اجتماعي ــة :أتيت يف مقدم ــة أس ــباب التح ــرش اجلنس ــي ع ــدم وج ــود تنش ــئة
ســليمة منــذ الصغــر ،ابإلضافــة إىل دور اإلعــام واملــدارس؛ ألهنــا عوامــل مؤثــرة يف نشــأة الطفــل
،وجيــب الرتكيــز عليهــا وضــرورة االهتمــام بوجــود وازع ديــي قــوي لتقليــص هــذه الظاهــرة .كمــا
أن س ــوء احلال ــة االقتصادي ــة وانتش ــار مع ــدالت البطال ــة ب ــن الش ــباب تـَُع ـ ُّـد م ــن أه ــم العوام ــل
االجتماعي ــة املؤدي ــة إىل انتش ــار ظاه ــرة التح ــرش اجلنس ــي ،ابإلضاف ــة إىل م ــا تبث ــه وس ــائل
اإلع ــام م ــن م ـواد إابحي ــة (.)Julitte, 2007
ابإلضافــة إىل ذلــك ســكوت الضحيــة وعــدم اختاذهــا أي رد فعــل ممــا يــؤدى إىل متــادى
املتحــرش يف القيــام بســلوكه ،وهنــا تظهــر ســلطة الرجــل علــى املـرأة عامــة كأمــر مقبــول بــل وكأهنــا
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حاصــل طبيعــي ،إذ غالبًــا مــا تــام امل ـرأة أو الفتــاة إذا تعرضــت لتحــرش جنســي حبجــة أهنــا
اســتمالت املعتــدى بطريقــة غــر مباشــرة.
 -2أســباب قانونيــة :تكمــن املشــكلة يف غيــاب نــص القانــون والتواجــد األمــي املعــي
حبماية الشارع وتوفري سبل األمان للمواطنني وأقلها حرية التنقل واحلركة واحلق يف اخلصوصية،
ممــا يؤكــد ضــرورة وجــود نــص قانــوين يســهم يف تدعيــم مبــادئ احلمايــة واألمــان .فعلــى الرغــم
مــن وجــود ظاهــرة التحــرش اجلنســي وانتشــارها إال أنــه ال يوجــد حــى اآلن يف قانــون العقــوابت
املصــري تعريــف دقيــق للتحــرش اجلنســي (قطــب ،2008 ،ص.)43
 -3أســباب ترجــع ملعتقــدات خاطئــة :هنــاك بعــض املعتقــدات اخلاطئــة الــي تســهم يف
تشــجيع ظاهــرة التحــرش اجلنســي ومنهــا:
 خــوف اخلجــل فقــد ختجــل الضحيــة مــن احلادثــة ملــا تتعــرض لــه مــن لــوم واســتنكاراجتماعــي مــن اآلخريــن.
 أن يصبح املتحرش أكثر جدية أو ختاف تكرار الفعل إذا ما فضحت احلادثة. التقليــل مــن شــأن احلادثــة أبن تقــول الضحيــة لنفســها “ليســت مبشــكلة كبــرة أىنحساســة أكثــر مــن الــازم أو أين أابلــغ يف العفــة واالحتشــام” ،كمــا قــد تســمع الضحيــة
هــذه العبــارات مــن اآلخريــن ،ابإلضافــة إىل الشــعور ابلذنــب فقــد تشــعر الضحيــة ابلذنــب
جتــاه مــا حصــل معهــا وتلــوم نفســها (.)Alzate, 2008
( )4-3آاثر التحرش اجلنسي على األطفال:
قد تتغري عالقة الضحية بذاهتا ومبحيطها اخلارجي ،ومنها:
 .1العالقـة مـع الـذات فقـد تفقـد املتُحـرش هبـا ثقتهـا بنفسـها وقـد تلـوم نفسـها ألهنـا
تعرضت للتحرش فرتى ذاهتا مذنبة ،ابإلضافة إىل أن األطفال الذين تعرضوا للتحرش اجلنسي
كانـوا يعانـون مـن بعـض األعـراض الفيزيقيـة مثـل حـدوث اضطـراابت يف املعـدة أو املعـاانة مـن
صعوبـة النـوم وفقـدان الـوزن ،كذلـك يعانـون مـن بعـض األعـراض النفسـية االنفعاليـة مـن ذلـك
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الشـعور بعـدم احترام الـذات والشـعور ابالكتئـاب والقلـق والغضـب.
 .2العالق ــة م ــع احملي ــط اخلارج ــي :ميك ــن أن حت ــس ضحي ــة التح ــرش اجلنس ــي حبق ــد
وكراهي ــة ش ــديدين جت ــاه اجلن ــس اآلخ ــر ،وق ــد تؤث ــر ح ــى يف عالقته ــا م ــع أفـ ـراد أس ــرهتا
وخاص ــة الذك ــور ،وعل ــى نظرهت ــا للمجتم ــع.
 .3آاثره علــى البيئــة التعليميــة :للتحــرش أتثــر جوهــري علــى أداء الشــخص يف املدرســة،
أو الغرف ــة الصحي ــة ،وخيل ــق ج ـ ًّـوا م ــن الك ــره والع ــداء يف بيئ ــة الدراس ــة ،كم ــا يؤث ــر التح ــرش يف
جـ ّـو الثقــة الــذي جيــب أن يســود العمليــة التعليميــة ،ابإلضافــة إىل أنــه يؤثــر يف احلالــة النفســية
للضحيــة ممــا ينعكــس علــى حتصيلهــا األكادميــي.
( )5-3واقع التحرش اجلنسي يف بعض الدول مدعم ابإلحصاءات:
أ -التحرش اجلنسي ابألطفال يف الوالايت املتحدة:
تشــر اإلحصائيات إىل أنه يف عام  1999كان هناك حوايل ( )826000تقرير مثبت
يؤكــد علــى الضحــااي الفعليــن للتحــرش واإلمهــال بــن األطفــال مــن إمجــايل ()2974000
بــاغ عــن التحــرش أو اإلمهــال بــن األطفــال ،وزادت احلــاالت اخلاصــة بضحــااي التحــرش
اجلنســي من األطفال من مجيع األعراق حبوايل  %930خالل الفرتة من  30-20عام فقط،
وتشــر هــذه اإلحصائيــات إىل الـزايدة الضخمــة يف حــاالت التحــرش واالعتــداء اجلنســي علــى
األطفال يف الســنوات األخرية ،وتؤكد على أن ضحااي اجلرائم اجلنســية من األطفال يف أمريكا
مــن املشــكالت الكبــرة (.)Bartlett, 2009, 30-31
وتش ــر كذل ــك الس ــجالت األرش ــيفية املتعلق ــة حب ـوادث التح ــرش اجلنس ــي ابألطف ــال يف
قس ــم جورجي ــا للخدم ــات البشـ ـرية إىل أن هن ــاك (ح ــاالت مثبت ــة يف كل  100000طف ــل
عام ــا) ،وخ ــال اخلمس ــة س ــنوات قب ــل إنش ــاء مراك ــز الس ــيطرة عل ــى األم ـراض
أك ــر م ــن ً 18
يف ال ــوالايت املتح ــدة كان متوس ــط احلـ ـوادث الس ــنوية  104.6حال ــة يف كل 100000
طف ــل (مبتوس ــط  99.4إىل  ،)110.1وخ ــال ف ــرة تطبي ــق مش ــروع من ــع التح ــرش واالعت ــداء
18
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عل ــى األطف ــال ( )2007-2002بل ــغ متوس ــط حـ ـوادث التح ــرش ابألطف ــال س ــنوايً 83.8
حالــة مــن كل ( 100000مبتوســط  56.5إىل  ،)102.4ومــن خــال إنشــاء مركــز الســيطرة
عل ــى األمـ ـراض اخنف ــض مع ــدل احلـ ـوادث خ ــال أرب ــع س ــنوات م ــن ب ــدء تطبي ــق املش ــروع،
ويف ع ــام  2003اخنفض ــت احلـ ـوادث لتبل ــغ  0.5حال ــة م ــن كل  100000طف ــل ،ويف
 2004زادت احلـ ـوادث بنس ــبة  3.6حال ــة ل ــكل  100000طف ــل ،ويف ،2006 ،2005
 2007كان هن ــاك اخنف ــاض يف احلـ ـوادث ع ــن الس ــنة الس ــابقة مبع ــدل  )%20.7( 21.3يف
 )%20.7(16.8 ،2005يف  )%12.2( 7.9 ،2006يف  2007ل ــكل  100000طف ــل
(.)Schober, Fawcett, Thigpen, Curtis & Wright, 2012, 295-296
مشروع منع التحرش
ابألطفال يف جورجيا

حوادث التحرش اجلنسي ابألطفال يف
جورجيا
(احلاالت املثبتة يف كل  100000طفل)

السنة

شكل رقم ( :)1يشري الشكل التايل إىل نسبة جرائم التحرش واالعتداء اجلنسي على األطفال يف الفرتة
من ( )1997-2007يف جورجيا (.)Schober et al., 2012, 296
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ب -التحرش اجلنسي ابألطفال يف أسرتاليا:
تشري اإلحصائيات إىل أن  %95من األطفال يتعرضون للتحرش اجلنسي من قِبل
أشخاص يعرفوهنم ويثقون هبم ،ويكون أكثر من  %95من مرتكيب حوادث التحرش اجلنسي
ابألطفال من الذكور الذين ترتاوح أعمارهم بني  40-25عام ،وميثل اإلانث نسبة أكثر من
 %6من مرتكيب اجلرائم اجلنسية ض ّد األطفال يف أسرتاليا ،وميثل املراهقني نسبة  %3من مرتكيب
اجلرائم اجلنسية ض ّد األطفال يف أسرتاليا (.)Chambers, 2013, 34
ج  -التحرش اجلنسي ابألطفال يف اململكة العربية السعودية:
أظه ــر إحص ــاء رمس ــي ،ص ــدر ع ــن وزارة الع ــدل مطل ــع تشـ ـرين األول/أكتوب ــر اجل ــاري،
أن اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ش ــهدت  2797قضي ــة حت ــرش يف حماك ــم اململك ــة خ ــال الع ــام
 ،2014مبع ــدل س ــبع ح ــاالت حت ــرش يف الي ــوم ،فيم ــا أوضح ــت دراس ــة لربانم ــج األم ــان
األس ــري الوط ــي أن  %10م ــن األطف ــال يف اململك ــة تعرضـ ـوا للتح ــرش مبختل ــف أش ــكاله.

https://www.eremnews.com/entertainment/society/587937

يؤكد مراقبون أن التحرش ابألطفال ،ابلفعل ،قد حتول إىل ظاهرة يف السعودية ،يرين
إىل أن أسباب استفحال هذه “الظاهرة” هو "العقوابت املخففة اليت شرعتها احلكومة ضد
جمرمي التحرش ابألطفال ،وهي اجللد والسجن لفرتات قصرية ،ولكن يف احلقيقية هذه اجلرمية
ال تقل خطورة عن جرمية الزان واللواط املوجبة حل ّد القتل".
ويف تقرير يعود للعام  ،2012وصف موضوع "التحرش ابألطفال" أبنه" :فريوس ينتشر
كالسرطان يف اجملتمع السعودي بسبب غفلة األسر" ،وأن  %22.7من األطفال يف اململكة
يتعرضون للتحرش اجلنسي ،والعمر األكثر عرضة لسوء املعاملة اجلنسية من  6إىل  10سنوات.

https://www.eremnews.com/news/arab-world/saudi-arabia/381539

أم ــا إحص ــاءات وزارة الداخلي ــة فتُش ــر إىل أن منطق ــة الـ ـرايض حتت ــل املرتب ــة األوىل يف
جرائــم االعتــداء علــى األطفــال املبلــغ عنهــا يف اململكــة ،بنســبة  %47مث جــدة تليهــا الطائــف،
20
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وحتت ــل الدم ــام املرتب ــة الرابع ــة حمليًّــا إال أن الفروق ــات ب ــن امل ــدن رمب ــا ال تعك ــس س ــوى م ــدى
قب ــول بع ــض األس ــر يف املنطق ــة األكث ــر حضري ــة إبب ــاغ الس ــلطات ع ــن حـ ـوادث م ــن ه ــذا
الن ــوعhttps://www.alyaum.com/articles/1014159 .
ففي أحدث إحصائية من اإلدارة العامة للحماية االجتماعية عام ( 2017م) تصدرت
مدينــة ال ـرايض قائمــة حــاالت العنــف األســري ال ـواردة ملراكــز التبليــغ مبعــدل ( )6147حالــة،
فيمــا تلتهــا مدينــة جــدة املركــز الثــاين يف تلــك القائمــة اإلحصائيــة ب( ،)3811وجــاءت مدينــة
الدمــام بـ ـ ( )1999حالــة يف املركــز الثالث...وهكــذا.
إحصائية عن احلاالت اليت تعاملت معها جلان احلماية االجتماعية 2017م
م
1
2
3

اسم اللجنة
جلنة احلماية االجتماعية  -ابلرايض
جلنة احلماية االجتماعية جدة
جلنة احلماية االجتماعية الدمام

حاالت الذكور حاالت اإلانث
4294
1853
2652
1159
1443
556

إمجايل
6147
3811
1999

(وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،اإلدارة العامة للحماية االجتماعية ،تقرير 1439،ه)

مالحظ ــة( :ح ــاالت التح ــرش اجلنس ــي ت ــدرج حت ــت مس ــمى العن ــف األس ــري) ال يوج ــد
إحصائي ــة خاص ــة.
مت عرض احلاالت لثالث جلان تعترب األعلى يف حاالت العنف وهي (الرايض ،جدة ،والدمام).

سابعا :اإلسرتاتيجية املنهجية للدراسة:
ً

 -1نوع الدراسة:

تنتم ــي ه ــذه الدراس ــة إىل من ــط الدراس ــات " الوصفي ــة التحليلي ــة " اتس ــاقًا م ــع
أهدافه ــا ،وال ــي تتوخ ــى احلص ــول عل ــى معلوم ــات دقيق ــة تص ــور الواق ــع وتس ــهم يف حتليل ــه.
(حس ــن :1998 ،ص.)198
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 -2املنهج املستخدم:
اتســاقًا مــع نــوع الدراســة ،فقــد اعتمــدت الدراســة الراهنــة علــى منهــج "املســح االجتماعــي
بطريق ــي احلص ــر الش ــامل والعين ــة" ألن ــه م ــن أنس ــب املناه ــج مالءم ــة لطبيع ــة الدراس ــة احلالي ــة
وأهدافهــا( .الســروجي 2002،م :ص.)209

 -3جماالت الدراسة:
(أ) اجملال املكاين للدراسة :حتدد اجملال املكاين للدراسة يف:
 مجيع املستشفيات اليت تتعامل مع حاالت التحرش اجلنسي لألطفال مبدينة الرايضوهي (مستشفى األمل ابلرايض -مستشفى امللك سعود -مستشفى احلرس الوطين -مستشفى
امللك عبد العزيز -مستشفى امللك خالد -مستشفى امللك فيصل -مستشفى قوى األمن
مستشفى اليمامة -مستشفى امللك سلمان -مستشفى العسكري) .ومت استبعاد -مستشفىامللك سعود -مستشفى امللك خالد -مستشفى امللك فيصل لعدم جتاوب وتعاون املسؤولني
مع الباحثة .كما هو موضح ابجلدول رقم (.)8
 مراك ــز اإلرش ــاد األس ــري ووح ــدات احلماي ــة االجتماعي ــة التابع ــة ل ــوزارة العم ــلوالتنمي ــة االجتماعي ــة ،ال ــي تتعام ــل م ــع ح ــاالت التح ــرش اجلنس ــي لألطف ــال (مبدين ــة
الـ ـرايض واملنطق ــة الش ــرقية واملنطق ــة الغربي ــة).
(ب) اجملال البشري للدراسة :حتدد اجملال البشري للدراسة يف:
 مجيع األخصائيني االجتماعني العاملني ابملستشفيات املستسقاة وعددهم ()40مفردة ،ومت استبعاد األخصائيني االجتماعيني ابملستشفيات اليت مل ِ
تبد رغبة يف التعاون مع
الباحثة ليصبح عدد مفردات عينة الدراسة ( )25مفردة – انظر (جدول رقم .)8
 عينة من املستشارين األسريني العاملني يف (مراكز اإلرشاد األسري واحلماية االجتماعية)التابع لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ابململكة .وعددهم ( )120مفردة.
22
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(جـ) اجملال الزماين :مت تطبيق الدراسة امليدانية يف الفرتة من 2017 /10 /1م 2017/ 11 /1-م.

 -4أدوات الدراسة" :اإلستبيان".
ترتبــط االداة املســتخدمة يف البحــث ارتباطًــا وثي ًقــا بــكل مــن نــوع الدراســة ومنهجهــا مــن
انحيــة ،وأهــداف الدراســة والبيــاانت املـراد الوصــول إليهــا مــن انحيــة أخــري ،ويعتــر "اإلســتبيان"
مــن أكثــر األدوات مناســبة للدراســة احلاليــة ،وأكثــر فاعليــة وســرعة يف احلصــول علــى البيــاانت
واملعلومــات املطلوبــة ،ومتَّ اعــداد اإلســتبيان يف ضــوء األدبيــات اخلاصــة ابلدراســة احلاليــة ،ويف
ضــوء الدراســات الســابقة املرتبطــة ابملوضــوع ،ومــن خــال خــرة الباحــث يف هــذا اجملــال،
ومت تصميــم عــدد ( 2اســتبانة) األوىل خاصــة ابألخصائيــن االجتماعيــن ،والثانيــة خاصــة
ابملستشــارين األس ـريني ،وتضمنــت كل منهمــا مــا يلــي:
 البياانت اخلاصة ابخلصائص الدميوغرافية للمبحوثني. أسباب تعرض الطفل للتحرش اجلنسي. اآلاثر النفسية واالجتماعية والصحية واجلسمية املرتتبة على التحرش اجلنسي ابألطفال. -اإلجراءات الوقائية للح ّد من التحرش اجلنسي ابألطفال.

صدق وثبات االستبانة:
الصدق الظاهري لألداة:
مت ع ــرض أداة الدراس ــة بصورهت ــا األولي ــة عل ــى ع ــدد م ــن احملكم ــن م ــن اخلـ ـراء
واملختصــن يف جمــال التحــرش اجلنســي وذلــك هبــدف احلكــم علــى مــدى مالءمــة العبــارات
ملوضــوع الدراســة ،وســامة الصياغــة ،وإبــداء آرائهــم يف طــرق حتســينها س ـواء ابحلــذف أو
التعديــل أو اإلضافــة ،وقــد متَّ االعتمــاد علــى نســبة اتفــاق ال تقــل عــن ( ،)%80ويف ضــوء
آرائهــم ومالحظاهتــم متَّ حــذف بعــض العبــارات وإعــادة صياغــة البعــض ،وبنــاءً علــى ذلــك
مت صياغ ــة االس ــتمارة يف صورهت ــا النهائي ــة.
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صدق االتساق الداخلي لألداة:
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة مت حساب معامل االرتباط بريسون ملعرفة
الصدق الداخلي لإلستبانة .حيث ُح ِسب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات
اإلستبانة ابلدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة ،وجاءت نتائج االختبار كما يلي:
جدول رقم ( :)1معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاين رأي األخصائيني االجتماعيني
يف أسباب تعرض الطفل للتحرش اجلنسي ابلدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط
العبارة
*0.451
1
**0.612
2
**0.765
3
**0.534
4
**0.726
5
**0.904
6
*0.400
7
**0.773
8
* ارتباط عند مستوى الداللة 0.05

العبارة
9
10
11
12
13
14
15

معامل االرتباط
**0.877
**0.904
*0.454
**0.795
**0.698
*0.497
**0.880

** ارتباط عند مستوى الداللة 0.01

جدول رقم ( :)2معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملاور الفرعية للمحور الثالث لرأي األخصائيني االجتماعيني
اإلكلينيكيني حول اآلاثر املرتتبة على التحرش ابألطفال ابلدرجة الكلية للمحور الفرعي
 .4اآلاثر اجلسمية
 .3اآلاثر الصحية
 .2اآلاثر االجتماعية
 .1اآلاثر النفسية
العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط
**0.746
24
**0.532
17
**0.724
10
**0.606
1
**0.807
25
**0.795
18
**0.747
11
**0.618
2
**0.807
26
**0.665
19
**0.787
12
**0.723
3
**0.783
27
**0.895
20
**0.712
13
**0.612
4
**0.806
21
**0.618
14
**0.747
5
**0.814
22
**0.743
15
**0.812
6
**0.736
7
**0.808
8
** ارتباط عند مستوى الداللة 0.01
24
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جدول رقم ( :)3معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الرابع
رأي فريق العمل يف االجراءات الوقائية للحد من التحرش ابألطفال ابلدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط
العبارة
**0.902
1
**0.756
2
**0.668
3
**0.696
4
**0.523
5
**0.756
6
** ارتباط عند مستوى الداللة 0.01

العبارة
7
8
9
10
11

معامل االرتباط
**0.617
**0.902
**0.902
**0.902
**0.902

مــن اجلــداول الســابقة أن معامــات االرتبــاط بريســون بــن العبــارات لــكل حمــور واحملــور
نفســه دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى داللــة  0.01و ،0.05لــذا جنــد أن هنــاك اتســاقًا داخليًّــا
إبس ــتبانة األخصائي ــن االجتماع ــن اإلكلينيكي ــن.
جدول رقم ( :)4معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الثاين رأي املستشارين
يف أسباب تعرض الطفل للتحرش اجلنسي ابلدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط
العبارة
**0.745
1
**0.372
2
**0.416
3
**0.353
4
**0.566
5
**0.404
6
**0.370
7
**0.544
8
** ارتباط عند مستوى الداللة 0.01

العبارة
9
10
11
12
13
14
15

معامل االرتباط
**0.371
**0.411
**0.473
**0.444
**0.438
**0.438
**0.465
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اإلجراءات الوقائية ّ

جدول رقم ( :)5معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملاور الفرعية للمحور الثالث
اآلاثر املرتتبة على التحرش ابألطفال ابلدرجة الكلية للمحور الفرعي
 .1اآلاثر النفسية

 .2اآلاثر االجتماعية

العبارة معامل االرتباط العبارة
10 **0.478
1
11 **0.764
2
12 **0.751
3
13 **0.767
4
14 **0.644
5
15 **0.785
6
**0.719
7
**0.861
8
** ارتباط عند مستوى الداللة 0.01

 .3اآلاثر الصحية

معامل االرتباط العبارة
17 **0.706
18 **0.705
19 **0.798
20 **0.837
21 **0.914
22 **0.794

 .4اآلاثر اجلسمية

معامل االرتباط العبارة
24 **0.522
25 **0.733
26 **0.640
27 **0.602
**0.734
**0.630

معامل االرتباط
**0.738
**0.876
**0.873
**0.854

جدول رقم ( :)6معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور الرابع رأي املستشارين
يف االجراءات الوقائية للحد من التحرش ابألطفال ابلدرجة الكلية للمحور
معامل االرتباط
العبارة
**0.292
1
*0.250
2
**0.537
3
**0.627
4
**0.391
5
**0.334
6
** ارتباط عند مستوى الداللة 0.01

العبارة
7
8
9
10
11
12

معامل االرتباط
**0.547
**0.324
*0.235
**0.315
**0.387
**0.375

** ارتباط عند مستوى الداللة 0.05

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن معامــات االرتبــاط بريســون بــن العبــارات لــكل حمــور
واحملــور نفســه دالــة إحصائيًّــا عنــد مســتوى داللــة  0.01و ،0.05لــذا جنــد أن هنــاك اتســاقًا
داخليًّــا ابســتبانة املستشــارين األس ـريني.
26
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ثبــات اإلســتبانة :لقيــاس مــدى ثبــات أداة اإلســتبانة اســتُخدم معامــل ألفــا كرونبــاخ
( )Cronbach's Alphaعلــى كل مــن إســتبانة األخصائيــن االجتماعــن اإلكلينيكيــن،
وإســتبانة املستشــارين األس ـريني ،وجــاءت النتائــج كمــا يلــي:
جدول رقم ( :)7معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة اخلاصة إبستبانة األخصائيني االجتماعني
األكلينيكيني واملستشاريني األسريني
رقم احملور
الثبات العام الستبانة األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني
الثبات العام إلستبانة للمستشارين األسريني

عدد العبارات
51
51

معامل ألفا كرونباخ
0.909
0.895

من اجلدول السابق جند أن معامل ألف كرونباخ إلستبانة األخصائيني االجتماعني
اإلكلينيكيني بلغ  ،0.909بينما معامل الثبات العام إلستبانة املستشارين األسريني بلغ
 0.895ومها قيمتان مرتفعتان مما يدل على أن اإلستبانتان تتمتعان بدرجة عالية من الثبات.

سابعا :األساليب اإلحصائية:
ً

لتحقي ــق أه ــداف الدراس ــة وحتلي ــل البي ــاانت ال ــي مت مجعه ــا أبدوات الدراس ــة مت ــت
االس ــتعانة بربانم ــج احل ــزم اإلحصائي ــة للعل ــوم االجتماعي ــة  SPSSحي ــث مت حس ــاب
املقايي ــس اإلحصائي ــة التالي ــة:
 .1املتوسط احلسايب وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض إجاابت عينة الدراسة عن
احملاور الرئيسة ،والذي يفيد يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسايب.
 .2التكـرارات والنســب املئويــة للتعــرف علــى إجــاابت أفـراد عينــة الدراســة علــى عبــارات
احملــاور الرئيســة يف اإلســتبانة.
 .3االحن ـراف املعيــاري للتعــرف علــى مــدى احن ـراف إجــاابت أف ـراد الدراســة لــكل عبــارة
م ــن عب ــارات االس ــتبانة ،ول ــكل حم ــور م ــن احمل ــاور الرئيس ــة ع ــن متوس ــطها احلس ــايب.
ويالحــظ أن االحن ـراف املعيــاري يوضــح التشــتت يف إجــاابت أف ـراد عينــة الدراســة لــكل
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عب ــارة م ــن عب ــارات اإلس ــتبانة ،إىل جان ــب احمل ــاور الرئيس ــة ،فكلم ــا اقرتب ــت قيمت ــه م ــن
الصف ــر ترك ــزت اإلج ــاابت واخنف ــض تش ــتتها.
وقد مت ترميز وإدخال البياانت إىل احلاسب اآليل ،ومت حتديد طول فئات املقياس الثالثي
(احلدود الدنيا والعليا) املستخدم يف حماور الدراسة ،عن طريق حساب املدى ( ،)2=1-3مث
تقسيمه على عدد فئات املقياس للحصول على طول الفئة الصحيح أي ( ،)0.67=3/2بعد
ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس (أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح)
وذلك لتحديد احلد األعلى هلذه الفئة ،وهكذا أصبح طول الفئات كما أييت:
• من  1إىل  1.67ميثل (أوافق).
• من  1.68إىل 2.33ميثل (أوافق إىل حد ما).
• من 2.34إىل  3ميثل (ال أوافق).
 .4معامل ارتباط بريسون  Pearsonحلساب صدق االستبانة.
 .5معامل ألفا كرونباخ  Cronbach's Alphaلقياس مدى ثبات أداة االستبانة.
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اثمنًا :نتائج الدراسة:
جدول رقم ( :)8يوضح توزيع عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعيني
حسب اسم اجلهة اليت يتبعها الفريق املعاجل
اسم اجلهة اليت يتبعها الفريق املعاجل

العدد

التكرار

النسبة

مستشفى الصحة النفسية األمل ابلرايض

4

3

%12

مستشفى امللك سلمان

4

4

%16

مستشفى اليمامة

4

4

%16

مستشفى امللك سعود (الشمسي)

4

0

%0

ستشفى العسكري

4

3

%12

مستشفى احلرس الوطين

4

3

%12

مستشفى امللك خالد

4

0

%0

مستشفى امللك عبد العزيز

4

4

%16

مستشفى امللك فيصل

4

0

%0

مدينة امللك فهد الطبية ابلرايض

4

4

%16

اإلمجايل ( 10مستشفيات)

40

25

%100

توضــح بيــاانت اجلــدول رقــم ( )8توزيــع عينــة الدراســة حســب اســم اجلهــة الــي يتبعهــا
الفري ــق املع ــاجل ،وتش ــر البي ــاانت إىل مش ــاركة مجي ــع املستش ــفيات عين ــة الدراس ــة والتع ــاون
م ــع الباحث ــة غ ــر أن هن ــاك بع ــض املستش ــفيات مل تس ــتجب للتع ــاون م ــع الباحث ــة ،وه ــي
(مستشــفى امللــك ســعود (الشمســي) ،مستشــفى امللــك فيصــل ،ومستشــفى امللــك خالــد)،
وق ــد يرج ــع الس ــبب يف ذل ــك إىل خش ــية املس ــؤولني هب ــذه املؤسس ــات م ــن أن يتس ــبب هل ــم
ضــرر مــا ابعتبــار أن احلديــث يف هــذه املوضــوع مــن املوضوعــات اجلريئــة واحلساســة واحملاطــة
ابلس ـرية التامــة ،واخلــوف مــن إفشــاء أس ـرار العمــاء وحــى ال يتعرض ـوا للمســاءلة.
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جدول رقم ( :)9يوضح توزيع عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعيني
وف ًقا للبياانت الدميوجرافية
التكرار النسبة ()%
البيان
النوع
املسمى الوظيفي
التخصص

الدرجة العلمية

سنوات اخلربة

ذكر

9

36.0

أنثى

16

64.0

أخصائي اجتماعي

25

100

خدمة اجتماعية

25

100

بكالوريوس

13

52.0

ماجستري

10

40.0

دكتوراه

2

8.0

من سنة إىل أقل من 3سنوات

1

4.0

من  3سنوات إىل أقل من  6سنوات

2

8.0

من  6سنوات إىل أقل من  9سنوات
من  9سنوات فأكثر

5

20.0

17

68.0

أشــارت بيــاانت اجلــدول رقــم ( )9والــذي يوضــح توزيــع عينــة الدراســة مــن األخصائيــن
االجتماعــن وف ًقــا للبيــاانت الدميوجرافيــة أن نســبة  %64مــن عينــة الدراســة مــن األخصائيــن
االجتماعــن مــن اإلانث بينمــا نســبة  %36مــن الذكــور ،وأن مجيــع األخصائيــن االجتماعيــن
عينــة الدراســة العاملــن يف هــذا اجملــال هبــذه املستشــفيات ختصــص خدمــة اجتماعيــة ،وجــاءت
الدرجــات العلميــة لعينــة الدراســة بتنــوع حيــث جــاءت الفئــة الغالبــة مــن حاملــي درجــة
ـرا حاملــي
البكالوريــوس بنســبة  ، %52بينمــا حاملــي درجــة املاجســتري بنســبة  ،%40وأخـ ً
درجــة الدكتــوراه بنســبة  ، %8ويشــر ذلــك إيل ارتفــاع املســتوى العلمــي لعينــة الدراســة ومــن مث
يكون آلراثهم ومقرتحاهتم دور مهم يف الوصول إيل جمموعة من اإلجراءات الوقائية للحد من
تنوعابــن خ ـرات
التحــرش اجلنســي ابألطفــال ،وأشــارت بيــاانت اجلــدول ً
أيضــا إىل أن هنــاك ً
عينــة الدراســة ،ولكــن غلبــت عليهــن أصحــاب اخل ـرات العاليــة أكثــر مــن  9ســنوات بنســبة
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 %68مــن عينــة الدراســة ،بينمــا جــاءت اخلــرة مــن  6ســنوات إىل أقــل مــن  9ســنوات بنســبة
 %20يليهــا أصحــاب اخلــرة مــن  3ســنوات إىل أقــل مــن  9ســنوات بنســبة  %8ممــا يكــون
ألرائهــم بعــد مهــم جــدًّا يف هــذه الدراســة.
جدول رقم ( :)10يوضح توزيع عينة الدراسة من املستشارين األسريني وف ًقا للبياانت الدميوجرافية
ك

البيان
ذكر
النوع

أنثى
خدمة
اجتماعية

%

من سنة إىل أقل من 3سنوات 24.8 26
52.4 55
من  3سنوات إىل أقل من 6
47.6 50
18.1 19
سنوات
سنوات
اخلربة من  6سنوات إىل أقل من 9
20.0 21
35.2 37
سنوات

التخصص علم اجتماع 23.8 25
علم نفس 19.0 20
أخرى

الدرجة
العلمية

بكالوريوس
ماجستري
أخرى

البيان

ك

%

21.9 23
59.0 62

من  9سنوات فأكثر
تبعية

 33.3 35املنطقة
9

7.6

أهلي
حكومي
الوسطى
الغربية
املنطقة الشرقية

37.1 39
62.9 66
37.1 39
33.3 35
39.1 41
27.6 29

يتضح من اجلدول رقم ( )10توزيع عينة الدراسة من املستشاريني األسريني وف ًقا للبياانت
تقارب بني نسبة الذكور واإلانث بعينة الدراسة حيث بلغت
الدميوجرافية ،وتبنت أن هناك ً
 %47.6من عينة الدراسة من املستشارين األسريني من اإلانث بينما بلغت نسبة الذكور
تنوعا بني التخصصات حيث جاءت
 ،%52.4وأشارت بياانت اجلدول ً
أيضا إىل أن هناك ً
نسبة ختصص اخلدمة االجتماعية  %35.2من عينة الدراسة تليه نسبة  %23.8ختصص علم
االجتماع وأن  %19ختصص علم نفس ،بينما جاءت النسبة الباقية بتخصصات أخرى
كاللغة العربية والتخصصات األدبية األخرى ،وجاءت الدرجات العلمية لعينة الدراسة بتنوع
حيث جاءت الفئة الغالبة من حاملي درجة البكالوريوس بنسبة  ، %59بينما حاملي درجة
			
المجلد الثاني عشر -العدد األول -محرم ١٤٤1ه /سبتمبر 2019م

31

للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
اإلجراءات الوقائية ّ

املاجستري بنسبة  ،%33.3وأن هناك درجات علمية أخرى كالدبلوم العليا بنسبة  %7.6من
تنوعا بني خربات عينة الدراسة ولكن غلبت عليهن
عينة الدراسة ،وأظهرت النتائج أن هناك ً
أصحاب اخلربات العالية أكثر من  9سنوات بنسبة  %37.1من عينة الدراسة بينما جاءت
اخلربة األقل من  3إىل أقل من  3سنوات بنسبة  %24.8من عينة الدراسة ،واخلربة من 6
سنوات إىل أقل من  9سنوات بنسبة  ،%20وأخرياً اخلربة من  3سنوات إىل أقل من 9
سنوات بنسبة .%18.1وتشري بياانت اجلدول رقم ( )10على هذا النحو إىل أن عينة الدراسة
من املستشاربنب األسريني ممن تتوافر لديهم املؤهالت العلمية املتنوعة ولديهم خربات طويلة
يف جمال االرشاد األسري مما يكون ألراثهم بعد مهم يف الوقوف علي أسباب ظاهرة التحرش
اجلنسي لدى األطفال واألاثر املرتتبة عليها واإلجراءات الوقائية الالزمة ملواجهتها واحلد منها
أيضا أن النسبة األعلى من عينة الدراسة يعم ْل َن أبحد املراكز
،وأوضحت بياانت اجلدول ً
األهلية بنسبة  ،%62.9بينما النسبة الباقية مبراكز حكومية بنسبة  ،%37.1وأن هذه املراكز
موزعة على مناطق اململكة وجاءت النسبة األعلى ابملنطقة الغربية بنسبة  %39.1تليها املنطقة
الوسطى بنسبة  %33.3وأخرياً املنطقة الشرقية بنسبة .%27.6
جدول رقم ( :)11آراء عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعيني واملستشارين األسريني
عن أكثر حاالت التحرش ابألطفال
البيان

األخصائيون االجتماعيون اإلكلينيكيون

املستشارون األسريني

التكرار

النسبة ()%

التكرار

النسبة ()%

األقارب

12

48.0

85

81

الغرابء

13

52.0

20

19

اإلمجايل

25

%100

105

%100

مــن اجلــدول رقــم ( )11جنــد أن هنــاك اختالفًــا يف آراء عينــة الدراســة مــن األخصائيــن
االجتماعــن اإلكلينيكيــن عــن املستشــارين األسـريني حــول نســب حــاالت التحــرش ،يف حــن
يــرى األخصائيــون االجتماعيــون اإلكلينيكيــون تقــارب النســب بــن الغ ـرابء واألقــارب ،بينمــا
أف ــاد  %81م ــن عين ــة الدراس ــة م ــن املستش ــارين األسـ ـريني أن ح ــاالت التح ــرش األكث ــر م ــن
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األقــارب .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة "مــاك إيلفــاين وآخريــن" ()McElvaney, 2012

حي ــث تع ــرض ح ـوايل ( )11مش ــارًكا للتح ــرش اجلنس ــي داخ ــل األس ــرة فق ــط )9( ،مش ــاركني
تعرض ـوا للتحــرش اجلنســي خــارج األســرة فقــط.
جدول رقم ( :)12آراء عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعيني واملستشارين األسريني
عن أكثر القراابت حلاالت التحرش ابألطفال
البيان
أخ
أب

عم
خال
أخرى

اإلمجايل

األخصائيون االجتماعيون اإلكلينيكيون

املستشارون األسريني

التكرار

النسبة ()%

التكرار

النسبة ()%

2

%17

6

%7

0

%0

13

%16

1
3
6

12

%8
%25
%50

%100

23
24
23
83

%28
%29
%28

%100

أف ــادت بي ــاانت اجل ــدول رق ــم ( )12أن األخصائي ــن االجتماع ــن اإلكلينيكي ــن ي ــرون
أن أكث ــر ح ــاالت التح ــرش م ــن جه ــة األق ــارب متثل ــت يف اخل ــال واألخ ،يف ح ــن رأت عين ــة
الدراســة مــن املستشــارين األس ـريني أن أكثــر حــاالت التحــرش مــن جهــة األقــارب متثلــت يف
اخلــال والعــم ،ومل تؤيــد أي نســبة مــن عينــة الدراســة مــن األخصائيــن االجتماعــن اإلكلينيكيــن
أن حال ــة التح ــرش األق ــارب ميك ــن أن تك ــون م ــن األب ،بينم ــا رأت نس ــبة  %16م ــن عين ــة
الدراس ــة م ــن املستش ــارين األس ـريني ه ــذا التح ــرش م ــن جان ــب األب.
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جدول رقم ( :)13آراء عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعيني واملستشارين األسريني
حول فئات العمر لألطفال املعرضني للتحرش
فئة العمر

األخصائيون االجتماعيون
اإلكلينيكيون
التكرار النسبة ( )%التكرار

املستشارون األسريني
النسبة ()%

أقل من مخس سنوات

3

%12

20

%19

( )5سنوات إىل أقل من  10سنوات

12

%48.0

40

%38.1

اإلمجايل

25

 10سنوات ألقل من  15سنة

10

%40.0
%100

45

105

%42.9
%100

أوضح ــت بي ــاانت اجل ــدول رق ــم ( )13تن ــوع فئ ــات العم ــر حل ــاالت التح ــرش م ــن
وجه ــة نظ ــر عين ــي الدراس ــة ،حي ــث أف ــادت عين ــة الدراس ــة م ــن االخصائي ــن االجتماعي ــن
أن الفئ ــة العمري ــة األكث ــر عرض ــة للتح ــرش اجلنس ــي م ــن ( -5أق ــل م ــن 10س ــنوات) ،يف
ح ــن رأت عين ــة الدراس ــة م ــن املستش ــارين األس ـريني أن فئ ــة العم ــر م ــن ( - 10أق ــل م ــن
 15س ــنة) ه ــي الفئ ــة الغالب ــة ،وأك ــد كليهم ــا أن فئ ــة العم ــر (األق ــل م ــن مخ ــس س ــنوات)
ه ــي الفئ ــة األق ــل عرض ــة للتح ــرش اجلنس ــي.
إجابــة التســاؤل األول :مــا أســباب التحــرش اجلنســي ابألطفــال؟
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 .8التكتم على هذا اجلانب من قبل أولياء
األمور

 .7عدم قيام اإلعالم ابلدور املطلوب يف
التوعية مبوضوع التحرش ابألطفال

 .6نقص التوعية اجلنسية املطلوب توفريها
لألطفال يف خمتلف األعمار

 .5إغفال اآلابء واألمهات عن غرس احلياء
يف نفوس األطفال

 .4عدم معرفة اآلابء من هم أصحاب أبنائهم

 .3الصحبــة الســيئة

 .2انتشــار املشــاهد اجلنســية عــر وســائل
التكنولوجيــا احلديثــة.

 .1حــب االســتطالع الــذي يتميــز بــه بعــض
األطفــال ممــا جيعلهــم فريســة ســهلة

العبارات

ك 17 6
%68.0 %24.0 %
ك 2 22
%8.0 %88.0 %
ك 8 16
%32.0 %64.0 %
ك 4 21
%16.0 %84.0 %
ك 6 17
%24.0 %68.0 %
ك 3 22
%12.0 %88.0 %
ك 17 8
%68.0 %32.0 %
ك 4 21
%16.0 84 %
2
%8.0
1
%4.0
1
%4.0
0
%0.0
2
%8.0
0
%0.0
0
%0.0
0
%0.0
3 %94.7 0.374 2.84

14 %77.3 0.476 2.32

1 %96.0 0.332 2.88

10 %86.7 0.645 2.60

3 %94.7 0.374 2.84

10 %86.7 0.577 2.60

3 %94.7 0.473 2.84

15 %72.0 0.554 2.16

30 36 39
%28.6 %34.3 %37.1
7 29 69
%6.7 %27.6 %65.7
4 12 89
%3.8 %11.4 %84.8
4 12 89
%3.8 %11.4 %84.8
7 32 66
%6.7 %30.5 %62.9
0 19 86
%0.0 %18.1 %81.9
4 26 75
%3.8 %24.8 %71.4
0 16 89
%0.0 %15.2 %84.8

2.85

2.68

2.82

2.56

2.81

2.81

2.59

2.09

0.3611

0.5459

0.3868

0.6190

0.4823

0.4823

0.6154

0.8100

الرتتيب

2 %94.9

10 %89.2

4 %94.0

13 %85.4

6 %93.7

6 %93.7

12 %86.3

15 %69.5

إىل حد ال
الوزن
إىل حد ال
الوزن
املتوسط االحنراف
الرتتيب أوافق
املتوسط االحنراف
أوافق
ما أوافق
النسيب
ما أوافق
النسيب

األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني

املستشارين األسريني

جدول رقم ( :)14يوضح آراء عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعني واملستشارين األسريني عن أسباب تعرض الطفل للتحرش اجلنسي
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اإلمجايل

.15إمهال الوالدين.

.14مشاركة األبناء يف فراش اآلابء

.13التفكك األسرى

 .12اخلالقات األسرية

 .11وجــود حاجــز بــن األبنــاء والوالديــن

 .10الثقــة املفرطــة يف اآلخريــن

 .9غيــاب الرقابــة العامــة مــن الوالديــن

العبارات

ك 2 22
%8.0 %88.0 %
ك 3 22
%12.0 %88.0 %
ك 13 12
%52.0 %48.0 %
ك 7 17
%28.0 %68.0 %
ك 6 19
%24.0 %76.0 %
ك 12 11
%48.0 %44.0 %
ك 3 21
%12.0 %84.0 %
1
%4.0
0
%0.0
0
%0.0
1
%4.0
0
%0.0
2
%8.0
1
%4.0
%89 0.311 2.66

7 %93.3 0.500 2.80

13 %78.7 0.638 2.36

8 %92.0 0.436 2.76

9 %88.0 0.569 2.64

12 %82.7 0.510 2.48

1 %96.0 0.332 2.88

3 %94.7 0.473 2.84

0 12 93
%0.0 %11.4 %88.6
0 19 86
%0.0 %18.1 %81.9
0 40 65
%0.0 %38.1 %61.9
0 28 77
%0.0 %26.7 %73.3
0 16 89
%0.0 %15.2 %84.8
23 37 45
%21.9 %35.2 %42.9
0 22 83
%0.0 %21.0 %79.0

0.4089

0.7807

0.3611

0.4443

0.4880

0.3868

8 %93.0

14 %73.7

2 %94.9

9 %91.1

11 %87.3

4 %94.0

%89 2337 2.67

2.79

2.21

2.85

2.73

2.62

2.82

2.89

0.3197

الرتتيب

1 %96.2

إىل حد ال
الوزن
إىل حد ال
الوزن
املتوسط االحنراف
الرتتيب أوافق
املتوسط االحنراف
أوافق
ما أوافق
النسيب
ما أوافق
النسيب

األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني

املستشارين األسريني
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يتضح من اجلدول رقم ( )14أن وجهيت نظر عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعني
اإلكلينيكيني واملستشارين األسريني جاءت مبتوسط متقارب حول عبارات أسباب تعرض الطفل
للتحرش اجلنسي حيث جاء املتوسط العام هلذا احملور ابلنسبة لألخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني
 2.66بينما املتوسط العام ابلنسبة للمستشارين األسريني بقيمة .2.67
وجاء ترتيب أسباب التحرش من وجهة نظر عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعني
اإلكلينيكيني على النحو التايل :نقص التوعية اجلنسية املطلوب توفريها لألطفال يف خمتلف األعمار،
والثقة املفرطة يف اآلخرين ،وغياب الرقابة العامة من الوالدين ،والتكتم على هذا اجلانب من قبل أولياء
األمور ،وعدم معرفة اآلابء من هم أصحاب ،وأبنائهم وانتشار املشاهد اجلنسية عرب وسائل التكنولوجيا
احلديثة .إىل جانب إمهال الوالدين ،والتفكك األسري واخلالفات األسرية.
يف حني رأت عينة الدراسة من املستشارين األسريني أن أسباب التحرش من وجهة نظرهم
تتمثل يف :غياب الرقابة العامة من الوالدين ،والتفكك األسري  ،والتكتم على هذا اجلانب من قِبل
أولياء األمور ،و نقص التوعية اجلنسية املطلوب توفريها لألطفال يف خمتلف األعمار ،الثقة املفرطة
يف اآلخرين ،والصحبة السيئة ،.وعدم معرفة اآلابء من هم أصحاب أبنائهم ،وامهال الوالدين ،
واخلالفات األسرية  ،وعدم قيام اإلعالم ابلدور املطلوب يف التوعية مبوضوع التحرش ابألطفال ،و
انتشار املشاهد اجلنسية عرب وسائل التكنولوجيا احلديثة.
وجاء أقل سبب من وجهة نظر عينيت الدراسة وهو سبب حب االستطالع الذي يتميز به بعض
األطفال مما جيعلهم فريسة سهلة بوزن نسيب بلغ  %72ابلنسبة لألخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني،
و %70ابلنسبة للمستشارين األسريني وبقيمة احنراف معياري كبري نسبيًّا لكل منهما عن ابقي قيم
االحنراف املعياري لباقي العبارات ليدل اختالف آراء عينة الدراسة حول هذه العبارة واليت جاءات
مبتوسط يشري إىل املوافقة إىل حد ما من قبل عينيت الدراسة.
كما جاءت بعض آراء عينة الدراسة من الفريق املعاجل حول أسباب أخرى منها وجود متعاطي
كحول أو خمدرات حول الطفل ،أو االنشغال ،أو اإلقامة يف منزل األقرابء مده طويل يف اإلجازات ،أو ترك
األطفال دائمصا بصحبة اخلدم دون رقابة ،يف حني رأي فريق املستشارين أنه بسبب اإلدمان واملخدرات،
أو أنه قد ال يكون األهل مقصرين بشيء ال اهتمام وال رعاية ولكن أتيت حلظات ال حيمد عقباها.
إجابة السؤال الثاين :ما اآلاثر املرتتبة على التحرش ابألطفال؟
(أ) اآلاثر النفسية املرتتبة على التحرش ابألطفال
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للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
اإلجراءات الوقائية ّ

اإلمجايل

ك 2 23
 .1عدم الشــعور ابألمان
%8.0 %92.0 %
ك 3 22
 .2االكتئــاب
%12.0 %88.0 %
 .3شــعور الطفــل بعــدم االرتيــاح أو رفــض ك 7 18
العواطــف األبويــة التقليديــة
%28.0 %72.0 %
ك 10 15
.4ظهور ميول االنطوائية.
%40.0 %60.0 %
.5اضطراابت النوم مثل (التبول الالإرادي ك 4 21
والكوابيس واألحالم املزعجة والنوم الزائد أو األرق) %16.0 %84.0 %
.6ظهور التصرفات اليت تتم عن نكوص مثل ك 6 19
(مص األصبع ،والتبول الليلي)
%24.0 %76.0 %
ك 6 18
 .7العصبية الزائدة
%24.0 %72.0 %
ك 6 17
 .8البكاء اهلستريي
%24.0 %68.0 %

العبارات

0
%0.0
0
%0.0
0
%0.0
0
%0.0
0
%0.0
0
%0.0
1
%4.0
2
%8.0
%92 0.280 2.75

1 %86.7 0.645 2.60

6 %89.3 0.557 2.68

4 %92.0 0.436 2.76

3 %94.7 0.374 2.84

7 %86.7 0.500 2.60

5 %90.7 0.458 2.72

2 %96.0 0.332 2.88

1 %97.3 0.277 2.92

8 97
0
%0.0 %7.6 %92.4
2 38 65
%1.9 %36.2 %61.9
12 28 65
%11.4 %26.7 %61.9
12 25 68
%11.4 %23.8 %64.8
0 42 63
%0.0 %40.0 %60.0
3 22 80
%2.9 %21.0 %76.2
11 18 76
%10.5 %17.1 %72.4
3 28 74
%2.9 %26.7 %70.5

0.5280

0.6705

0.5051

0.4922

0.6943

0.6951

0.5299

1 %89.2

3 %87.3

2 %91.1

4 %86.7

6 %84.4

7 %83.5

4 %86.7

%88 0.3980 2.65

2.68

2.62

2.73

2.60

2.53

2.50

2.60

2.92

0.2666

الرتتيب

1 %97.5

الوزن
الوزن
أوافق إىل ال
أوافق إىل ال
املتوسط االحنراف
املتوسط االحنراف
الرتتيب أوافق
أوافق
النسيب
النسيب
حد ما أوافق
حد ما أوافق

األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني

املستشارين األسريني

جدول رقم ( :)15يوضح آراء عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعني واملستشاريني األسريني عن اآلاثر النفسية املرتتبة على التحرش ابألطفال
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يتض ــح م ــن اجل ــدول رق ــم ( )15أن وجه ــي نظ ــر عين ــة الدراس ــة م ــن األخصائي ــن
االجتماع ــن اإلكلينيكي ــن واملستش ــارين األس ـريني ج ــاءت مبتوس ــط متق ــارب ح ــول عب ــارات
اآلاثر النفس ــية املرتتب ــة عل ــى التح ــرش ابألطف ــال حي ــث ج ــاءت املتوس ــط الع ــام هل ــذا احمل ــور
ابلنس ــبة لألخصائي ــن االجتماع ــن اإلكلينيكي ــن  2.75بينم ــا املتوس ــط الع ــام ابلنس ــبة
للمستش ــارين األسـ ـريني بقيم ــة .2.65
وج ــاء ترتي ــب ه ــذه اآلاثر م ــن وجه ــة عين ــي الدراس ــة متش ــابه إىل ح ـ ٍّد م ــا ،حي ــث رأت
عينــي الدراســة مــن األخصائيــن االجتماعيــن واملستشــارين األس ـريني أن أهــم اآلاثر النفســية
املرتتب ــة عل ــي التح ــرش ابألطف ــال ه ــو ع ــدم الش ــعور ابألم ــان ،والب ــكاء اهلس ــتريي مبتوس ــط
حس ــايب بل ــغ  ،2.92يف ح ــن اختل ــف ترتي ــب ه ــذه اآلاثر ب ــن عين ــي الدراس ــة حي ــث ج ــاء
اآلس ــر النفس ــي "ظه ــور مي ــول انطوائي ــة ل ــدي الطف ــل" يف الرتتي ــب األخ ــر م ــن وجه ــة نظ ــر
عين ــة األخصائي ــن االجتماع ــن مبتوس ــط حس ــايب بل ــغ  ،2.6بينم ــا ج ــاء آث ــر "ش ــعور الطف ــل
بعــدم االرتيــاح أو رفــض العواطــف األبويــة التقليديــة "يف الرتتيــب األخــر مــن وجهــة نظــر عينــة
الدراس ــة م ــن املستش ــارين األس ـريني مبتوس ــط حس ــايب بل ــغ .2.5
(ب) اآلاثر االجتماعية املرتتبة على التحرش ابألطفال
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للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
اإلجراءات الوقائية ّ

اإلمجايل

ك 4 21
 .1تدهــور يف التحصيــل الدراســي
%16.0 %84.0 %
 .2مواجهة املشاكل الدراسية املفاجئة ك 2 23
(السرحان ،تغري يف سلوكياته)
%8.0 %92.0 %
ك
4 21
 .3عــدم الرغبــة يف اجللــوس مــع األســرة
%16.0 %84.0 %
ك 5 20
 .4ضعف العالقات االجتماعية
%20.0 %80.0 %
 .5عدم الرغبة يف الذهاب الماكن كان ك 7 18
حيب الذهاب هلا
%28.0 %72.0 %
ك 5 19
 .6البعد عن هوايت كان يفضلها
%20.0 %76.0 %

العبارات

0
%0.0
0
%0.0
0
%0.0
0
%0.0
0
%0.0
1
%4.0

%94 0.291 2.81

4 %90.7 0.542 2.72

4 %90.7 0.458 2.72

3 %93.3 0.408 2.80

2 %94.7 0.374 2.84

1 %97.3 0.277 2.92

2 %94.7 0.374 2.84

26 79
%24.8 %75.2
15 90
%14.3 %85.7
35 67
%33.3 %63.8
34 68
%32.4 %64.8
33 69
%31.4 %65.7
37 61
%35.2 %58.1

0
%0.0
0
%0.0
3
%2.9
3
%2.9
3
%2.9
7
%6.7

الوزن
أوافق إىل ال
أوافق إىل ال
أوافق
املتوسط االحنراف
الرتتيب أوافق
النسيب
حد ما أوافق
حد ما أوافق

األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني

0.6219

0.5417

0.5439

0.5459

0.3516

0.40561 2.66

2.51

2.63

2.62

2.61

2.86

2.75

0.4337

املتوسط االحنراف

املستشارين األسريني

الرتتيب

%89

6 %83.8

3 %87.6

4 %87.3

5 %87.0

1 %95.2

2 %91.7

الوزن
النسيب

جدول رقم ( :)16يوضح آراء عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعني واملستشاريني األسريني عن اآلاثر االجتماعية املرتتبة على التحرش ابألطفال
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يتض ــح م ــن اجل ــدول رق ــم ( )16أن وجه ــي نظ ــر عين ــة الدراس ــة م ــن األخصائي ــن
االجتماع ــن واملستش ــارين األسـ ـريني ج ــاءت مبتوس ــط متق ــارب ح ــول عب ــارات اآلاثر
االجتماعي ــة املرتتب ــة عل ــى التح ــرش ابألطف ــال حي ــث ج ــاءت املتوس ــط الع ــام هل ــذا احمل ــور
ابلنس ــبة لألخصائي ــن االجتماع ــن اإلكلينيكي ــن  2.81بينم ــا املتوس ــط الع ــام ابلنس ــبة
للمستش ــارين األسـ ـريني بقيم ــة .2.66
وج ــاء ترتي ــب ه ــذه اآلاثر م ــن وجه ــي نظ ــر عين ــي الدراس ــة متش ــابه إىل حـ ـ ٍّد م ــا،
حي ــث رأت عين ــي الدراس ــة م ــن األخصائي ــن االجتماعي ــن واملستش ــارين األسـ ـريني أن
أهــم اآلاثر االجتماعيــة املرتتبــة علــي التحــرش ابألطفــال هــو :مواجهــة املشــاكل الدراســية
املفاجئ ــة (الس ــرحان ،وتغ ــر يف س ــلوكياته) مبتوس ــط حس ــايب بل ــغ  2.92ابلنس ــبة لعين ــة
الدراســة مــن األخصائيــن االجتماعيــن اإلكلينيكيــن و 2.86ابلنســبة لعينــة الدراســة مــن
أيض ــا عل ــى أن البع ــد ع ــن اهل ــوايت ال ــي
املستش ــارين األسـ ـريني ،واتفق ــت عينت ــا الدراس ــة ً
كان يفضله ــا الطف ــل أق ــل ه ــذه اآلاثر االجتماعي ــة مبتوس ــط حس ــايب بل ــغ  2.72ابلنس ــبة
لألخصائي ــن االجتماع ــن اإلكلينيكي ــن و 2.51ابلنس ــبة للمستش ــارين األسـ ـريني ،يف
ح ــن اختل ــف ترتي ــب ابق ــي اآلاثر ب ــن عين ــي الدراس ــة.
(ج) اآلاثر الصحيــة املرتتبــة علــى التحــرش ابألطفــال
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للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
اإلجراءات الوقائية ّ

اإلمجايل

 .1إصابــة الطفــل بفقــدان ك 11 13
1
الشهية
%4.0 %44.0 %52.0 %
.2وجــود صعوبــة لــدى الطفــل ك 19
4
2
يف اجللــوس واحلركــة
%8.0 %16.0 %76.0 %
 .3االصابة ببعض األمراض ك 20
3
2
(اجلنسية)
%8.0 %12.0 %80.0 %
ك 18
6
1
 .4نقص الوزن بشكل واضح
%4.0 %24.0 %72.0 %
ك 6
15
4
 .5ارتفاع يف درجة احلرارة
%16.0 %60.0 %24.0 %
ك 14
8
3
 .6طفح جلدي
%12.0 32 %56.0 %

العبارات

%84 0.469 2.51

4 %81.3 0.712 2.44

5 %69.3 0.640 2.08

2 %89.3 0.557 2.68

1 %90.7 0.614 2.72

2 %89.3 0.627 2.68

3 %82.7 0.586 2.48

44 61
0
%0.0 %41.9 %58.1
15 34 56
%14.3 %32.4 %53.3
46 55
4
%3.8 %43.8 %52.4
60 39
6
%57.1 %57.1 %37.1
8
37 60
%35.2 %57.1 %7.6
18 67 20
%17.1 %63.8 %19.0

0.6042

0.5964

0.5770

0.5737

0.7272

5 %67.3

6 %57.5

4 %77.1

2 %82.9

3 %79.7

%75 0.3875 2.25

2.02

1.72

2.31

2.49

2.39

2.58

0.4958

الرتتيب

1 %86.0

أوافق إىل ال
الوزن
أوافق إىل ال
الوزن
أوافق
املتوسط االحنراف
الرتتيب أوافق
املتوسط االحنراف
حد ما أ وافق
النسيب
حد ما أ وافق
النسيب

األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني

املستشارين األسريني

جدول رقم ( :)17يوضح آراء عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعني واملستشاريني األسريني عن اآلاثر الصحية املرتتبة على التحرش ابألطفال
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يتض ــح م ــن اجل ــدول رق ــم ( )17أن عين ــي الدراس ــة م ــن األخصائي ــن االجتماع ــن
اإلكلينيكي ــن واملستش ــارين األسـ ـريني ج ــاءا ابخت ــاف يف املتوس ــطات ح ــول عب ــارات
اآلاثر الصحيــة املرتتبــة علــى التحــرش ابألطفــال حيــث جــاءت املتوســط العــام هلــذا احملــور
ابلنس ــبة لألخصائي ــن االجتماعي ــن اإلكلينيكي ــن  2.51أي املوافق ــة ،بينم ــا املتوس ــط
العــام ابلنســبة للمستشــارين األسـريني بقيمــة  2.25أي املوافقــة إىل حــد مــا علــى عبــارات
اآلاثر الصحي ــة املرتتب ــة عل ــى التح ــرش ابألطف ــال.
وجــاء ترتيــب هــذه اآلاثر مــن وجهــة عينــي الدراســة خمتلــف إىل حــد مــا ،حيــث رأت
عين ــة الدراس ــة م ــن األخصائي ــن االجتماعي ــن اإلكلينيكي ــن أن أه ــم ه ــذه اآلاثر الصحي ــة
ه ــو اإلصاب ــة ببع ــض األمـ ـراض اجلنس ــية مبتوس ــط حس ــايب بل ــغ  2.72أي املوافق ــة ،بينم ــا
رأت عينــة الدراســة مــن املستشــارين األس ـريني أن إصابــة الطفــل بفقــدان الشــهية هــو أهــم
ه ــذه األس ــباب مبتوس ــط حس ــايب بل ــغ  2.58أي املوافق ــة ،وتن ــوع ترتي ــب ه ــذه اآلراء ب ــن
عينــي الدراســة ،ولكنهمــا اتفقــا علــى أن آثــري الطفــح اجللــدي وارتفــاع يف درجــة احل ـرارة
أق ــل ه ــذه اآلاثر ومبتوس ــطات قليل ــة.
(د) اآلاثر اجلســدية املرتتبــة علــى التحــرش ابألطفــال
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للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
اإلجراءات الوقائية ّ

اإلمجايل

. 4جروح يف أماكن خمتلفة من
جسم الطفل

 .3رضوض يف أماكن خمتلفة من
جسم الطفل

 .2كد مــات يف أماكــن متفرقــة
مــن جســم الطفــل

 .1حــروق يف جســم الطفــل

العبارات

ك 4
16
5
%20.0 %64.0 %16.0 %
ك 10 15
0
1 %86.7 0.500 2.60
%0.0 %40.0 %60.0 %
ك 10 15
0
1 %86.7 0.500 2.60
%0.0 %40.0 %60.0 %
ك 16
8
1
1 %86.7 0.577 2.60
%4.0 %32.0 %64.0 %

%84 0.469 2.51

2 %65.3 0.611 1.96

الرتتيب

%75 0.3875 2.25

4 %51.1 0.6514 1.53

9
58 38
%55.2 %36.2 %8.6
19 57 29
1 %69.8 0.6726 2.10
%18.1 %54.3 %27.6
29 51 25
3 %65.4 0.7196 1.96
%27.6 %48.6 %23.8
18 62 25
2 %68.9 0.6395 2.07
%17.1 %59.0 %23.8

الوزن
أوافق إىل ال
الوزن
أوافق إىل ال
أوافق
املتوسط االحنراف
الرتتيب أوافق
املتوسط االحنراف
النسيب
حد ما أ وافق
النسيب
حد ما أ وافق

األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني

املستشارين األسريني

جدول رقم ( :)18يوضح آراء عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعني واملستشاريني األسريني عن عبارات اآلاثر اجلسدية املرتتبة على التحرش ابألطفال
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يتض ــح م ــن اجل ــدول رق ــم ( )18أن عين ــة الدراس ــة م ــن األخصائي ــن االجتماع ــن
واملستش ــارين األسـ ـريني ج ــاءا ابخت ــاف يف املتوس ــطات ح ــول عب ــارات اآلاثر اجلس ــدية
املرتتب ــة عل ــى التح ــرش ابألطف ــال حي ــث ج ــاءت املتوس ــط الع ــام هل ــذا احمل ــور ابلنس ــبة
لألخصائي ــن االجتماعي ــن اإلكلينيكي ــن  2.44أي أانملوافق ــة بينم ــا املتوس ــط الع ــام
ابلنس ــبة للمستش ــارين األسـ ـريني بقيم ــة  1.91أي املوافق ــة إىل ح ــد م ــا عل ــى عب ــارات
اآلاثر اجلس ــدية املرتتب ــة عل ــى التح ــرش ابألطف ــال.
وجــاء ترتيــب هــذه اآلاثر مــن وجهــة نظــر عينــي الدراســة خمتلــف إىل حــد مــا ،حيــث
رأت عين ــة الدراس ــة م ــن األخصائي ــن االجتماعي ــن أن أه ــم ه ــذه اآلاثر اجلس ــدية ه ــي
الكدم ــات يف أماك ــن متفرق ــة م ــن جس ــم الطف ــل  ،ورض ــوض يف أماك ــن خمتلف ــة م ــن جس ــم
الطف ــل  ،وج ــروح يف أماك ــن خمتلف ــة م ــن جس ــم الطف ــل  ،مبتوس ــط حس ــايب بل ــغ  2.6أي
املوافقــة  ،بينمــا رأت عينــة الدراســة مــن املستشــارين األسـريني أن كدمــات يف أماكــن متفرقــة
مــن جســم الطفــل هــي أهــم هــذه األاثر مبتوســط حســايب بلــغ  2.1أي املوافقــة إىل حــد مــا،
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة (مرســي )2007،والــي أشــارت إيل أن أهــم آاثر التحــرش
اجلنس ــي اجلس ــدية ل ــدى األطف ــال ه ــي اخل ــدوش واجل ــروح والكس ــور.
كما اتفقن عينتا الدراسة على أن أثر حروق يف جسم الطفل هي أقل هذه اآلاثر
مبتوسط بلغ  1.96أي املوافقة إىل حد ما من قبل عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعيني
اإلكلينيكيني ،ومتوسط بلغ  1.53أي الرفض من قبل عينة الدراسة من املستشارين األسريني.
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للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
اإلجراءات الوقائية ّ

جدول رقم ( :)19املتوسط احلسايب واالحنراف النسيب والوزن النسيب آلراء عينة الدراسة من األخصائيني
االجتماعيني األكلينيكيني واملستشارين األسريني عن عبارات اآلاثر املرتتبة على التحرش ابألطفال
املستشارين األسريني

األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني

اآلاثر املرتتبة على
االحنراف الوزن
االحنراف الوزن
التحرش ابألطفال
املتوسط املعياري النسيب الرتتيب املتوسط املعياري النسيب الرتتيب
%92 0.279 2.75

2

2.65

%88

2

اآلاثر االجتماعية %94 0.291 2.8067

1

%89 0.405 2.66

1

اآلاثر الصحية

%84 0.468 2.5133

3

%75 0.387 2.25

3

اآلاثر اجلسدية

%81 0.429 2.44

4

%64

4

اآلاثر النفسية

اإلمجايل

0.29 2.65

%88

1.91

0.39

0.56

%81 0.34 2.43

من اجلدول رقم ( )19مت عرض املتوسط احلسايب لآلاثر املرتتبة على التحرش ابألطفال
من وجهة نظر عينيت الدراسة حيث تطابق ترتيب هذه اآلاثر بني العينتني ،حيث جاءت أهم
هذه اآلاثر االجتماعية مث النفسية مث الصحية مث اجلسدية ،وجاء املتوسط العام هلذه اآلراء
بقيمة  2.65أي املوافقة ابلنسبة لعينة الدراسة من األخصائيني االجتماعيني اإلكلينيكيني،
وبقيمة  2.43أي املوافقة لعينة الدراسة من املستشارين األسريني.
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0

%0.0

6 %97.3 0.277 2.92

1 %98.7 0.200 2.96

%0.0 %9.5 %90.5

95

10

0

%1.9 %11.4 %86.7

91

12

2

4 %96.8 0.2950 2.90

10 %94.9 0.4109 2.85

الرتتيب

9 %95.2 0.3516 2.86

0
%0.0
3
11 %91.4 0.5005 2.74
%2.9
0
8 %95.6 0.3416 2.87
%0.0

0
15 90
9 %96.0 0.332 2.88
%0.0
%14.3 %85.7
0
21 81
6 %97.3 0.277 2.92
%0.0
%20.0 %77.1
5
 .5اقامة الدورات املتخصصة للتوعية بكيفية ك 2 18
14 91
الوقاية من التحرش تقدم لألطفال واألمهات
12 %84.0 0.823 2.52
%20.0 %8.0 %72.0 %
%13.3 %86.7
كالً على حده
0
0 13 92
 .6اقامة الربامج التلفزيونية لتوعية بكيفية ك 2 23
7 %95.9 0.3309 2.88
6 %97.3 0.277 2.92
الوقاية من التحرش
%0.0 %8.0 %92.0 %
%0.0 %12.4 %87.6
0
14 16 75
 .7وضع برامج للرتبية اجلنسية ضمن مراحل ك 3 22
12 %86.0 0.7176 2.58
9 %96.0 0.332 2.88
التعليم املختلفة من الروضة إىل اجلامعة %0.0 %12.0 %88.0 %
%13.3 %15.2 %71.4

2

0

%0.0 %4.0 %96.0 %

ك 24

1

 .2تفعيل دور اإلعالم للتوعية بضرورة مواجهة ك 23
التحرش ابألطفال ووضع خطة إعالمية
%8.0 %92.0 %
متكاملة ملواجهة هذه الظاهرة
ك 3 22
 .3وضــع كامـرات مراقبــة يف األماكــن العامــة
%12.0 %88.0 %
 .4وضع الفتات حتث على االلتزام ابلقيم ك 2 23
األخالقية يف األماكن العامة
%8.0 %92.0 %

 .1إصدار أنظمة وقوانني ذات إجراءات
واضحة وحمددة ورادعة تساهم
يف احلد من هذه املشكلة

العبارات

أوافق إىل ال
أوافق إىل ال
الوزن
الوزن
املتوسط االحنراف
املتوسط االحنراف
أوافق
الرتتيب أوافق
حد ما أوافق
حد ما أوافق
النسيب
النسيب

األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني

املستشارين األسريني

جدول رقم ( :)20يوضح آراء عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعني واملستشارين األسريني عن االجراءات الوقائية للحد من التحرش ابألطفال

			
المجلد الثاني عشر -العدد األول -محرم ١٤٤1ه /سبتمبر 2019م

47

للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
اإلجراءات الوقائية ّ

%0.0 %4.0 %96.0 %

ك 24

1

0

0

1 %98.7 0.200 2.96

1 %98.7 0.200 2.96

1 %98.7 0.200 2.96

اإلمجايل

%96 0.206 2.89

0

99

6

%0.0

0
%0.0
0

%0.0 %5.7 %94.3

0

%0.0 %4.8 %95.2

100

5

0

%0.0 %11.4 %88.6

93

12

%0.0 %4.0 %96.0 %
 .11وضع برامج للرتبية اجلنسية ضمن مراحل ك 1 24
0
8 97
1 %98.7 0.200 2.96
التعليم املختلفة من الروضة إىل اجلامعة %0.0 %4.0 %96.0 %
%7.6 %92.4
1
1 23
12 93
. 12وضع خطة إسرتاتيجية على مستوى الدولة ك
تكون علىكافة املستوايت للحد من التحرش
9 %96.0 0.440 2.88
ابألطفال (اإلعالمي ،الشرعي ،القانوين ،الرتبوي%4.0 %4.0 %92.0 ،
%11.4 %88.6
%
التعليمي ،ومؤسسات اجملتمع احمللي)

 .10تزويــد املعلمــن ابألســاليب الرتبويــة
للتعامل مع الطفل املتعرض للتحرش

ك 24

1

1

0

 .9تبصري أولياء األمور ابألساليب الرتبوية ك 24
للتعامل مع الطفل املتعرض للتحرش
%0.0 %4.0 %96.0 %

 .8عمــل نــدوات لنشــر الوعــي بكيفيــة
مواجهــة التحــرش

العبارات

الرتتيب

%97 0.1065 2.92

5 %96.2 0.3197 2.89

3 %97.5 0.2666 2.92

2 %98.1 0.2332 2.94

1 %98.4 0.2140 2.95

5 %96.2 0.3197 2.89

الوزن
الوزن
أوافق إىل ال
أوافق إىل ال
املتوسط االحنراف
املتوسط االحنراف
أوافق
الرتتيب أوافق
النسيب
النسيب
حد ما أوافق
حد ما أوافق

األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني

املستشارين األسريني
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أوضحــت بيــاانت اجلــدول رقــم ( )20أن عينــي الدراســة مــن األخصائيــن االجتماعيــن
واملستشــارين األسـريني جــاءات مبتوســط متقــارب حــول عبــارات اإلجـراءات الوقائيــة للحــد مــن
التحــرش ابألطفــال حيــث جــاء املتوســط العــام هلــذا احملــور ابلنســبة لألخصائيــن االجتماعيــن
اإلكلينيكيــن  2.89أي املوافقــة العاليــة ،بينمــا املتوســط العــام ابلنســبة للمستشــارين األسـريني
أيضــا الــي تــكاد تكــون اتمــة علــى هــذه اإلجـراءات الوقائيــة.
بقيمــة  2.92أي املوافقــة العاليــة ً
ـارب إيل حــد بعيــد حيــث رأت عينــة
وجــاء ترتيــب هــذه العبــارات وف ًقــا لعينــي الدراســة متقـ ً
الدراس ــة م ــن األخصائي ــن االجتماعي ــن اإلكلينيكي ــن أن إج ـراءات (إص ــدار أنظم ــة وقوان ــن
ذات إجـ ـراءات واضح ــة وحم ــددة ورادع ــة تس ــاهم يف احل ــد م ــن ه ــذه املش ــكلة) ،و (تبص ــر
أوليــاء األمــور ابألســاليب الرتبويــة للتعامــل مــع الطفــل املتعــرض للتحــرش) ،و(تزويــد املعلمــن
ابألســاليب الرتبويــة للتعامــل مــع الطفــل املتعــرض للتحــرش) ،و (وضــع برامــج للرتبيــة اجلنســية
ضم ــن مراح ــل التعلي ــم املختلف ــة م ــن الروض ــة إىل اجلامع ــة) ،و (عم ــل ن ــدوات لنش ــر الوع ــي
بكيفيــة مواجهــة التحــرش) ،،أتيت يف الرتتيــب األول مبتوســط حســايب بلــغ  ، 2.96رأت عينــة
الدراس ــة م ــن املستش ــارين األسـ ـريني أن إجـ ـراء و(تبص ــر أولي ــاء األم ــور ابألس ــاليب الرتبوي ــة
للتعامــل مــع الطفــل املتعــرض للتحــرش) ،وإجـراء (تزويــد املعلمــن ابألســاليب الرتبويــة للتعامــل
م ــع الطف ــل) أييت يف الرتتي ــب األول مبتوس ــط حس ــايب بل ــغ .2.95
جدول رقم ( :)21يوضح آراء عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعيني واملستشارين األسريني حول
وجود خطة عالجية (برتوكول) موحد للتعامل مع احلاالت املتعرضة للتحرش
البيان

األخصائيون االجتماعيون اإلكلينيكيون

املستشارون األسريون

التكرار

النسبة ()%

التكرار

النسبة ()%

نعم

15

60.0

81

77.1

ال

10

40.0

24

22.9

اإلمجايل

25

%100

105

%100

يوضح اجلدول رقم ( )21رأي عينة الدراسة حول وجود خطة عالجية موحدة للتعامل مع
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احلاالت املتعرضة للتحرش ،فنجد أن نسبة  %60من األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني
هم من أجابوا فقط بنعم ،بينما  %77.1من املستشارين األسريني أجابوا بنعم ،مما يدل على
متييزا يف وجود خطط عالجية موحدة للتعامل مع احلاالت املتعرضة للتحرش مبراكز
أن هناك ً
اإلرشاد األسري أكثر من املوجود يف مستشفيات األطفال اليت متت عليها الدراسة.
وقد ذكر عينة الدراسة من الفريقني مما أجابوا بنعم أبنه يتم إتباع جمموعة من اخلطوات وهي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

الكشف الطيب فريق خمتص للتعامل مع احلاالت تقرير طيب تبليغ الشرطة
مقابلة األخصائية للحالة.
تبليغ الشرطة.
اخذ املعلومات من املتحرش عن مكان التحرش ،مدة التحرش ،من املتحرش.
الفحص أبخذ العينات من املتحرش.
طلب املالبس وعدم غسلها لفحصها.
كل هذا حيول إىل مستشفى الشميسي لوجود الطب الشرعي.
كما أجاب البعض أبنه يوجد منوذج خاص يتم تعبئته وإرساله للجنة احلماية.

يف حني أجاب بعض الذين ليس لديهم برتوكول عمل أبهنم يتبعوا بعض هذه اخلطوات:
 .1جلس ــات عالجي ــة فردي ــة إلخـ ـراج املري ــض م ــن الصدم ــة وجتاوزه ــا وجلس ــات
عالجيــة أسـرية ملنــع تكـرار اإليــذاء والتحويــل إىل جلنــة العنــف يف حالــة رغبــة املريــض
أو ع ــدم تع ــاون األس ــرة.
 .2منوذج التدخل يف األزمات والتحليل النفسي.
 .3تبليغ الفريق املعاجل واالجتماع مع األهل بعد التأكد من حالة التحرش تبليغ الشرطة.
 .4عمل الكشف الطيب واإلرشاد االجتماعي.
 .5العمل على منع التعرض للتحرش.
 .6احلوار.
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 .7تعبئ ــة من ــوذج االعت ــداء وتس ــجيله ابإلحصائي ــة مث يت ــم حتويل ــه ملستش ــفى الشميس ــي
لتوف ــر نقط ــه أمني ــة وط ــب ش ــرعي.
 .8جلسات عالجية فردية إلخراج املريض من الصدمة وجتاوزها وجلسات عالجية أسرية
ملنع تكرار اإليذاء والتحويل إىل جلنة العنف يف حالة رغبة املريض أو عدم تعاون األسرة.

النتائج العامة للدراسة:
 .1أشارت نتائج الدراسة إىل أن أكثر فئة عمرية تتعرض للتحرش من وجهة نظر
األخصائيني االجتماعيني هم الفئة من 5سنوات إىل إقل من  10سنوات بنسبة  ،%48ومن
وجهة نظر املستشارين األسريني الفئة هي من 10إىل أقل من  15حيث بلغت النسبة .%42.9
 .2كش ــفت نتائ ــج الدراس ــة أن أكث ــر نس ــب التح ــرش ل ــدى األق ــارب ج ــاء ابخت ــاف
يف اآلراء حي ــث ج ــاءت نس ــبة  %50م ــن األخصائي ــن االجتماعي ــن اإلكلينيكي ــن أن بع ــض
األقــارب (اخلــال ،واألخ) هــم أكثــر حــاالت التحــرش مــن جهــة األقــارب ،يف حــن رأت نســبة
 %28مــن عينــة الدراســة مــن املستشــارين األسـريني بعــض األقــارب (اخلــال ،والعــم) هــم أكثــر
حــاالت التحــرش مــن جهــة األقــارب.
 .3أوضح ــت نتائ ــج الدراس ــة أن أس ــباب التح ــرش اجلنس ــي لألطف ــال م ــن وجه ــة نظ ــر
عين ــة الدراس ــة م ــن األخصائي ــن االجتماعي ــن متثل ــت يف نق ــص التوعي ــة اجلنس ــية املطل ــوب
توفريهــا لألطفــال يف خمتلــف األعمــار ،والثقــة املفرطــة يف اآلخريــن ،والتكتــم علــى هــذا اجلانــب
م ــن قب ــل أولي ــاء األم ــور ،وغي ــاب الرقاب ــة العام ــة م ــن الوالدي ــن ،إىل جان ــب إمه ــال الوالدي ــن،
والتف ــكك األس ــري واخلالف ــات األسـ ـرية .يف ح ــن رأت عين ــة الدراس ــة م ــن املستش ــارين
األسـريني أن الســبب األول مــن وجهــة نظرهــم يتمثــل يف غيــاب الرقابــة العامــة مــن الوالديــن،
والتف ــكك األس ــري ،والتكت ــم عل ــى ه ــذا اجلان ــب م ــن قب ــل أولي ــاء األم ــور ،ونق ــص التوعي ــة
اجلنس ــية املطل ــوب توفريه ــا لألطف ــال يف خمتل ــف األعم ــار ،الثق ــة املفرط ــة يف اآلخري ــن ،وج ــاء
أق ــل س ــبب م ــن وجه ــة نظ ــر عين ــي الدراس ــة ه ــو س ــبب ح ــب االس ــتطالع ال ــذي يتمي ــز ب ــه
بع ــض األطف ــال مم ــا جيعله ــم فريس ــة س ــهلة.
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 .4وفيم ــا يرتب ــط ابآلاثر النفس ــية املرتتب ــة عل ــي التح ــرش اجلنس ــي ل ــدى األطف ــال
أش ــارت النتائ ــج أن عين ــة الدراس ــة م ــن االخصائي ــن االجتماعي ــن واملستش ــارين األس ـريني
ي ــرون أن أه ــم األاثر النفس ــية تتمث ــل يف ع ــدم الش ــعور ابألم ــان ،والب ــكاء اهلس ــتريي  ،يف
ح ــن اختل ــف ترتي ــب ه ــذه اآلاثر ب ــن عين ــي الدراس ــة  ،حي ــث ج ــاء األث ــر النفس ــي "
ظهــور ميــول انطوائيــة لــدي الطفــل "يف الرتتيــب األخــر مــن وجهــة نظــر عينــة األخصائيــن
االجتماعــن مبتوســط حســايب بلــغ  ،2.6بينمــا جــاء أثــر "شــعور الطفــل بعــدم االرتيــاح أو
رفــض العواطــف األبويــة التقليديــة" يف الرتتيــب األخــر مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة مــن
املستش ــارين األسـ ـريني مبتوس ــط حس ــايب بل ــغ .2.5
 .5وفيم ــا يرتب ــط ابآلاثر االجتماعي ــة املرتتب ــة عل ــى التح ــرش اجلنس ــي ل ــدى األطف ــال
أشــارت نتائــج الدراســة إىل تقــارب وجهــي نظــر عينــة الدراســة مــن األخصائيــن االجتماعيــن
واملستش ــارين األس ـريني ،وي ــرون أن أه ــم اآلاثر االجتماعي ــة املرتتب ــة عل ــى التح ــرش ابألطف ــال:
مواجه ــة املش ــاكل الدراس ــية املفاجئ ــة( ،والس ــرحان ،والتغ ــر يف س ــلوكيات األطف ــال) مبتوس ــط
حســايب بلغ  2.92ابلنســبة لعينة الدراســة من األخصائيني االجتماعني اإلكلينيكيني و2.86
ابلنس ــبة لعين ــة الدراس ــة م ــن املستش ــارين األس ـريني.
 .6أوضح ــت نتائ ــج الدراس ــة أن أه ــم ه ــذه اآلاثر الصحي ــة املرتتب ــة عل ــى التح ــرش
اجلنس ــي م ــن وجه ــة نظ ــر عين ــة الدراس ــة م ــن األخصائي ــن االجتماعي ــن متثل ــت يف اإلصاب ــة
ببعــض األمـراض اجلنســية مبتوســط حســايب  ،2.72بينمــا رأت عينــة الدراســة مــن املستشــارين
األس ـريني أن إصاب ــة الطف ــل بفق ــدان الش ــهية ه ــو أه ــم األاثر الصحي ــة املرتتب ــة عل ــى التح ــرش
اجلنس ــي لألطف ــال مبتوس ــط حس ــايب بل ــغ .2.58
 .7أوضحت نتائج الدراسة أن أهم هذه اآلاثر الصحية املرتتبة على التحرش اجلنسي
من وجهة نظر عينة الدراسة من األخصائيني االجتماعني واملستشارين األسريني متثلت يف:
الكدمات يف أماكن متفرقة من جسم الطفل ،ورضوض يف أماكن خمتلفة من جسم الطفل،
وجروح يف أماكن خمتلفة من جسم الطفل.
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 .8فيمــا يرتبــط ابإلج ـراءات الوقائيــة للحــد مــن التحــرش اجلنســي ابألطفــال ،أشــارت
نتائج الدراســة أيل تقارب وجهة نظر عينة الدراســة من األخصائيني االجتماعني واملستشــارين
األس ـريني حــول جمموعــة مــن اإلج ـراءات الوقائيــة للحــد مــن التحــرش ابألطفــال متثلــت يف:
إصــدار أنظمــة وقوانــن ذات إج ـراءات واضحــة وحمــددة ورادعــة تســاهم يف احلــد مــن هــذه
املشــكلة ،وتبصــر أوليــاء األمــور ابألســاليب الرتبويــة للتعامــل مــع الطفــل املتعــرض للتحــرش،
وتزويــد املعلمــن ابألســاليب الرتبويــة للتعامــل مــع الطفــل املتعــرض للتحــرش ،ووضــع برامــج
للرتبيــة اجلنســية ضمــن مراحــل التعليــم املختلفــة مــن الروضــة إىل اجلامعــة ،وتنظيــم نــدوات لنشــر
الوعــي بكيفيــة مواجهــة التحــرش ضــد األطفــال.
 .9فيما يرتبط ابإلجابة عن وجود خطة عالجية موحدة للتعامل مع احلاالت املتعرضة
للتحـرش أفـادت نتائـج الدراسـة أن نسـبة  %60مـن األخصائيين االجتماعيين أجابـوا بنعـم،
بينمـا  %77.1مـن املستشـارين األسـريني أجابـوا بنعـم ،ممـا يـدل علـى أن هنـاك متيي ًـزا يف وجـود
اخلطـط العالجيـة املوحـدة للتعامـل مـع احلـاالت املتعرضـة للتحـرش مبراكـز اإلرشـاد األسـري
أكثـر مـن املوجـود يف مستشـفيات األطفـال التي متـت عليهـا الدراسـة .ولكـن رغـم االجابـة
بنعـم الحظـت الباحثـة عـدم توحيـد االجابـة خبطـوات الربتوكـول فـكل أخصائـي او مستشـار
أسـرى كتـب خطـوات بـدون وجـود وثيقـة يسـتند عليهـا للتعامـل مـع احلـاالت املتعرضـة للتحـرش
خبطوات عالجية ،موحدة واثبته تطبق من مجيع املختصني على السواء( .والبعض كان خيلط
بين تقريـر احلالـة املعتـدى عليهـا األمني وبين اخلطـوات العالجيـة).

توصيات الدراسة:
يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة اقرتحت الباحثة جمموعة من اإلجراءات
الوقائية للحد من ظاهرة التحرش ابألطفال كما يلي:
 -1تفعي ــل دور اإلع ــام للتوعي ــة بض ــرورة مواجه ــة التح ــرش ابألطف ــال ووض ــع خط ــة
إعالمي ــة متكامل ــة ملواجه ــة ه ــذه الظاه ــرة.
 -2وضع الفتات حتث على االلتزام ابلقيم األخالقية يف األماكن العامة.
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 -3إقام ــة ال ــدورات املتخصص ــة للتوعي ــة بكيفي ــة الوقاي ــة م ــن التح ــرش تق ــدم لألطف ــال
واألمه ــات كالً عل ــى ح ــده.
 -4إقامة الربامج التلفزيونية لتوعية بكيفية الوقاية من التحرش.
 -5وضع برامج للرتبية اجلنسية ضمن مراحل التعليم املختلفة من الروضة إىل اجلامعة.
 -6عمل ندوات لنشر الوعي بكيفية مواجهة التحرش.
 -7تبصري أولياء األمور ابألساليب الرتبوية للتعامل مع الطفل املتعرض للتحرش.
 -10تزويد املعلمني ابألساليب الرتبوية للتعامل مع الطفل املتعرض للتحرش.
 -11وضع برامج للرتبية اجلنسية ضمن مراحل التعليم املختلفة من الروضة إىل اجلامعة.
-12وض ــع خط ــة إسـ ـراتيجية للح ــد م ــن التح ــرش ابألطف ــال تس ــاهم فيه ــا كل م ــن
األس ــرة واملؤسس ــات التعليمي ــة واإلعالمي ــة واألمني ــة واملتخصص ــن يف املؤسس ــات
العالجي ــة عل ــى النح ــو الت ــايل:

(أ) األسرة:
االهتمام ابألبناء من عدة نواحي" :التعرف على أصدقاء األبناء ،عدم بقاء األبناء
لفرتات طويلة خارج املنزل .احلرص على عدم بقاء االبناء مع الغرابء (السائق ،اخلادمة )...
فرتة طويلة ،عدم بيات االبناء خارج املنزل حىت وان كان يف منزل اقرابء ،ووضع كامريات أمنية
يف األماكن اليت حيتمل ان يكون فيها خطر على األبناء".

(ب) التعليم:
.1
.2
.3
.4
.5
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تزويد املعلمني ابألساليب الرتبوية للتعامل مع الطفل املتعرض للتحرش.
تبصري أولياء األمور ابألساليب الرتبوية للتعامل مع الطفل املتعرض للتحرش.
وضع برامج للرتبية اجلنسية ضمن مراحل التعليم املختلفة من الروضة إىل اجلامعة.
عمل ندوات ودورات لنشر الوعي بكيفية مواجهة التحرش.
إعالانت تثقيفية توعوية مطبوعة ومرئية للتعريف ابلظاهرة وكيف يواجه الطفل املتحرش.
مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .الجوهرة عبد العزيز الزامل

 .6تفعي ــل دور اجلامع ــات م ــن خ ــال تش ــجيع مث ــل ه ــذه البح ــوث ودعمه ــا حبي ــث
تك ــون ممثل ــة م ــن ف ــرق حبثي ــة حبي ــث ت ــدرس القضي ــة م ــن كاف ــة اجلوان ــب (القانوني ــة،
األمنيــة ،االجتماعيــة ،والصحيــة) ،ويشــرك أســاتذة يف تنفيذهــا مــن مجيــع التخصصــات
العلمي ــة للمس ــامهة يف إخـ ـراج خط ــة إسـ ـراتيجية وبرام ــج تطبيقي ــة للعم ــل عل ــى الوقاي ــة
واحل ــد م ــن ه ــذه القضي ــة.

(ج) االعالم:
 .1االهتمام ابلربامج املوجهة لتوعية ابلظاهرة على ثالثة حماور:
أ) برامج موجهة لألسرة.
ب) برامج موجهة للمعلمني.
ج) برامج موجهة لألبناء.
 .2إعالانت تثقيفية لتوعية ابلظاهرة تكون بني الربامج مع الفواصل اإلعالنية.
 .3نشر ثقافة التبليغ عن مثل هذه احلاالت وأن األمر حق من حقوق الطفل املعتدى
عليه وال جيب الصمت.
 .4نشر العقوابت املرتتبة على من اعتدى على الطفل.

(د) أمنيًّا:
 .1إص ــدار أنظم ــة وقوان ــن ذات إج ـراءات واضح ــة وحم ــددة ورادع ــة تس ــاهم يف احل ــد
م ــن ه ــذه املش ــكلة
 .2سن قوانني وتشريعات جترم املذنب وال يكتفى بسجنه فقط .ويف حال كان املتحرش
من جنسية غري سعودية يتم رفع امسة يف قائمة منع الدخول للمملكة مره أخرى ،وتوحيد
قائمة ابملمنوعني من السفر بني كافة دول اخلليج والعامل أن أمكن.
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للحد من التحرش الجنسي لدى األطفال
اإلجراءات الوقائية ّ

 .3وضــع اســم املتحرشــن ابألطفــال يف قائمــة يرتتــب عليهــا عــدة عقــوابت ورقابــة أمنيــة
مثــل :منــع الســفر ،القــروض ،التوظيــف ،وضــع الكامـرات األمنيــة يف األماكــن العامــة الــي
حيتمــل أن يتعــرض فيهــا الطفــل للخطــر (مــدارس ،أسـواق ،مطــارات ،ومستشــفيات)....

(ه) املختصون( :يف املستشفيات أو مراكز االرشاد)
أن يكــون هنــاك بروتكــول موحــد الســتقبال احلــاالت املتعرضــة للتحــرش يتكــون مــن عــدة
جوانــب :جانــب أمــى ،جانــب نفســي ،جانــب اجتماعــي ،ويكــون لــكل جانــب مــن اجلوانــب
خطـوات اجرائيــة واضحــة وموحــدة (برتوكــول).
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