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 :الممخص
سعت الدراسة لمتعرؼ عمى أهميػة الػد ر الػتق ت ػـ  سػئ  سػعالؿ انعػجـ مػف أةػؿ مئعرسػة ةػراالـ الع ػؼ 

استخدمت الدراسة استمعرة تئميؿ المضم ف كأداة،  تلؾ مف أةؿ استخراج التكرارات ضد األطفعؿ،  قد
استخدـ السعئثعف الم هج ال صػفي   قد مم اد انعجمية المعر ضة في ق عة سكعق  ي ز ال سب المال ية ل
 ت صمت الدراسة إلى:  تئميمهع   لةمع السيع عت

 ثع يػػػػة 01-1األكثػػػػر اسػػػػتخدامع  أ ال فػػػػي فالػػػػة  قػػػػت العػػػػرض، زمػػػػف العػػػػرض 9109ةػػػػعنت سػػػػ ة  
ع ر العػػػػرض، فػػػػي فالػػػػة  مئػػػػ ر األمػػػػـ المتئػػػػدة مػػػػع عػػػػرض ال ضػػػػية عرسيػػػػع  ععلميػػػػع فػػػػي فالػػػػة مئػػػػ  ,

عػػػرض الظػػػعهرة   ةػػػراالـ الع ػػػؼ كػػػأكثر الكممػػػعت داللػػػة. الشػػػكؿ الف ػػػي ةػػػعن الخسػػػر فػػػي الم دمػػػة.
فػػػػػي م دمػػػػػة الم اضػػػػػيع المطر ئػػػػػة، ت ةػػػػػئ ال  ػػػػػعة فػػػػػي معظمػػػػػئ  اقعػػػػػي تةػػػػػع  الظػػػػػعهرة، أسػػػػػرز أ ػػػػػ اع 

 الع ؼ الم دمة عسر ال  عة الع ؼ الم زلي.
 .(، سكعق  ي ز العرسية ، الع ؼ ضد االطفعؿ التغطية االخسعرية) الكممات المفتاحية :
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Abstract: 

The study sought to identify the importance of the role played by the media 

in combating violent crimes against children. The study used a content 

analysis form as a tool, in order to extract the frequencies and percentages of 

the media materials shown on Sky News. The study found: 

 The year 2019 came first in the category of presentation time, the most used 

presentation time 0-30 seconds, and the United Nations axis with the 

presentation of the issue Arab and international in the category of 
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presentation axes, in the category of artistic form the news came to the fore. 

And violent crimes as the most significant words. Presentation of the 

phenomenon In the forefront of the topics raised, the channel's approach is 

mostly realistic towards the phenomenon, the most prominent types of 

violence presented through the channel are domestic violence. 

Keywords: (news coverage, Sky News Arabia, violence against children). 

 

 :المقدمة 
يعد الع ؼ ضد األطفعؿ أئد أسرز مظعهر إهمعؿ األطفعؿ،  يرى كثير مف الدارسػيف أف 
مفهػػـ  انهمػػعؿ يػػتـ تئديػػد  س ػػعن عمػػى الث عفػػة السػػعالدة،  الع امػػؿ االقتصػػعدية  السيعسػػية 

المةتمػػع المئمػػي الػػتق يئػػدث فيػػئ الع ػػؼ،  يعػػد  ال ػػيـ االةتمععيػػة  األخجقيػػة،  طسيعػػة 
الع ػػؼ فػػي المػػدارس أئػػد أكثػػر أشػػكعؿ الع ػػؼ ضػػد األطفػػعؿ  ضػػ ئع،  يمكػػف أف يتخػػت 
الع ؼ في المدارس أشكعال متعددة تترا ح مػف الع ػؼ السػد ي إلػى الع ػؼ ال فسػي،   علسػع 

 مع يتـ التعسير ع ئ مف خجؿ أعمعؿ الت مر  التخ يؼ  ال مع. 
 ػػػؼ ضػػػد األطفػػػعؿ فػػػي المؤسسػػػعت  المػػػدارس  الم ػػػزؿ، فػػػعلع ؼ سػػػيف األقػػػراف يئػػػدث الع

مصدر قمؽ،  كتلؾ تزايد الت مر عمى شسكة ان تر ت ئيث يعيش األطفعؿ المع ف ف فػي 
عزلة  خ ؼ ال يعرفػ ف أيػف يت ةهػ ف مػف أةػؿ المسػععدة، خعصػة ع ػدمع يكػ ف الةػع ي 

 خطيرة تةتعح كؿ المةتمععت. مف أقرسعن الطفؿ،  سعت الع ؼ ضد األطفعؿ ظعهرة 
يعتسػػر انعػػجـ الخػػط األ ؿ المػػدافع عػػف الطفػػؿ سم اةهػػة الع ػػؼ لػػد ر  الكسيػػر فػػي إثػػعرة 
االهتمػػعـ سػػعلع ؼ ضػػد األطفػػعؿ عسػػر السػػعي لتغطيػػة ال ضػػية، فعلمرسػػؿ لممعم مػػة عسػػر 
 سػػعالؿ انعػػجـ ي ةهػػ ف الػػرأق العػػعـ لمتعسعػػة ال ضػػعيع،  تسػػميط الضػػ ن عمػػى ا تهعكػػعت 

  ؽ الطفؿ،  يدع  الئك معت لسف ال  ا يف  التشريععت التي تئمي الطفؿ .ئ 
  ظػػرا لت ػػعمي مكع ػػة انعػػجـ  تػػأثير  فػػي ت ةيػػئ السيعسػػعت، فة ػػئ سم ػػد ر  كسػػمطة راسعػػة 
دعػػػ ة الئك مػػػعت ل شػػػر ث عفػػػة ئ ػػػ ؽ الطفػػػؿ سعلمضػػػم ف  األسػػػعليب الم عسػػػسة،  اعتسػػػعر 

متعم ػػة سػػعلع ؼ  انسػػعنة  االسػػتغجؿ مسػػعالؿ م ضػػ ع ا تهػػعؾ ئ ػػ ؽ األطفػػعؿ  ال ضػػعيع ال
 مهمة تستئؽ الت صي  التئ يؽ  الطرح لمم عقشة الععمة سععتسعرهع تهـ الشأف الععـ.
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إف أهـ الرسعالؿ التي يةب أف تئممهع السرامج التميفزي  يػة لمتصػدق لمع ػؼ ضػد األطفػعؿ 
ن المععممػة،  هػ  هي أف الطفؿ إ سعف لئ ئ  ؽ  لئ الئؽ في الئمعيػة مػف انسػعنة  سػ  

مػديف سػتلؾ لممةتمػع سأكممػئ، مػع التأكيػد أف الع ػؼ ضػد األطفػعؿ  يػر م سػ ؿ، أخجقيػػع، 
 يمػػس سكػػرامتهـ ان سػػع ية  يععقػػب عميػػئ ال ػػع  ف،  عمػػى أف الع ػػؼ ضػػد األطفػػعؿ ي ػػتج 

 مةتمعع ع يفع.
يع  مػػف هػػتا الم طمػػؽ فػػعف السػػرامج التميفزي  يػػة مػػف تئ ي ػػعت  ئػػ ارات   يرهػػع ئػػ ؿ قضػػع

األطفعؿ يةب أف تئكمهع أخجقيعت مه ية إعجمية سشػكؿ عػعـ،  أخجقيػعت انعػجـ فػي 
مةػػػػػعؿ الطف لػػػػػة سشػػػػػكؿ خػػػػػعص،  قػػػػػد تعرضػػػػػت العديػػػػػد مػػػػػف الم ظمػػػػػعت مثػػػػػؿ م ظمػػػػػة 

 الي  يسػػيؼ،  االتئػػعد الػػد لي لمصػػئفييف الػػى المسػػعالمة،  أصػػدرت ت ةيهػػعت إرشػػعدية،
ألطفػػػعؿ،  التػػػي يةػػػب أف يسػػػتأ س سهػػػع  مسػػػعدئ ت ةيهيػػػة لتغطيػػػة ال ضػػػعيع التػػػي تشػػػمؿ ا

 .الععمم ف في ال طعع انعجمي
 مشكمة الدراسة:

ا طجقع مف قيعـ  سعالؿ انعجـ سد رهع في  شر ال عي سئ ػ ؽ الطفػؿ،  تغييػر الع ميػعت 
 السم كيعت مف أةػؿ ال ضػعن عمػى الع ػؼ ضػد األطفػعؿ،  الئعةػة لرفػع قػدرات العػعمميف 

ـ  اكسػػعسهـ المعػػعرؼ  المهػػعرات الجزمػػة،  التػػزاـ ال  ػػ ات فػػي المةػػعؿ انعجمػػي  تػػدريسه
التمفزي  ية سة تعج سرامج تسهـ في تمكيف األطفعؿ مػف التمتػع سسدايػة طيسػة فػي الئيػعة فػي 
عػػعلـ ةػػدير سهػػـ، تػػأتي إشػػكعلية الدراسػػة الئعليػػة فػػي االطػػجع عمػػى أسػػم ب تععمػػؿ ق ػػعة 

مع قضية ةراالـ الع ؼ ضد األطفعؿ،  ية،اخسعرية  عط ة سعلمغة العرسية تات مكع ة إعجم
 األسػػم ب الػػتق تضػػين سػػئ هػػت  ال ضػػية،  كيفيػػة  ضػػع ئيثيػػعت الم ضػػ ع أمػػعـ الػػرأق 
العػػػعـ  مػػػدى االهتمػػػعـ الػػػتق ت ليػػػئ لهػػػت  المشػػػكمة االةتمععيػػػة المػػػؤثرة س ػػػ ة عمػػػى مكػػػ ف 

 المةتمع األسعسي المتمثؿ في الطف لة  أسعليب التععمؿ معهع.
 أهمية الدراسة:

 ت سع أهمية الدراسة مف خجؿ:
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اهتمعـ قطعع عريض مػف المتم ػيف س سػعالؿ انعػجـ،  اعتمػعدهـ عميهػع فػي تم ػي  -0
المعم مػػػعت  األخسػػػعر، ئيػػػث يمةػػػأ المهتمػػػ ف   يػػػرهـ مػػػف الةمهػػػ ر سمػػػع ت دمػػػئ 

  سعالؿ انعجـ مف تغطية لمع يعكر صف  المةتمع مف ةراالـ  أئداث ع ؼ
سعل ضعيع  الم ضػ ععت المتعم ػة سأئػداث  ةػراالـ  إظهعر اهتمعـ المةتمع المتزايد -9

 الع ؼ ضد األطفعؿ.
 ت ضيح الد ر التق ت ـ  سئ  سعالؿ انعجـ مف ةراالـ الع ؼ ضد األطفعؿ. -0
 الع ؼ  مع يترتب عميئ مف أتى لمطفؿ، يةدر انضعنة عميئ. -4
ائتيػػػعج المةتمػػػع لم سػػػعالؿ انعجميػػػة تات االتصػػػعؿ المسعشػػػر سعلةمػػػعهير  التػػػي  -5

 عمى كشؼ ةراالـ الع ؼ ضد األطفعؿ.تعمؿ 
يعمؿ عمى الت ةيئ االيةعسي لرفعة شأف  الم عداة سةلتزاـ  سعالؿ انعجـ ست ديـ مع -6

 المةتمع.
 :أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة لمتعرؼ عمى:
أهمية الػد ر الػتق ت ػ ـ سػئ  سػعالؿ انعػجـ مػف أةػؿ مئعرسػة ةػراالـ الع ػؼ ضػد  -0

 األطفعؿ.
 انعجـ عمى ةمه ر المتم يف سرسعالمهع انعجمية. إظهعر مدى تأثير  سعالؿ -9
التأكيد عمى أف مع ت دمئ  سػعالؿ انعػجـ هػ  م ظ مػة مةتمعيػة تمػ ح الةمهػ ر  -0

 المعرفة س ضعيع المةتمع الئسعسة  عمى رأسهع الةريمة  الع ؼ ضد الطف لة.
 تساؤالت الدراسة:

  ؽ الطفؿ؟كيؼ تسمط ق عة سكعق  ي ز العرسية الض ن عمى ا تهعكعت ئ  -0
 مع األشكعؿ الف ية المستخدمة في تغطيتهع لهت  ال ضية؟ -9
 مع المئع ر التي تعمؿ عمى إسرازهع ق عة سكعق  ي ز العرسية؟ -0
 هؿ تضع ال  عة ال ضية سعلشكؿ الصئيح أمعـ الرأق الععـ؟ -4
 مع استراتيةيعت ال  عة  ئ  قضية ةراالـ الع ؼ ضد األطفعؿ؟ -5
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 الدراسات السابقة:
عبةةةد الحميةةةد كامةةةل حربةةةوور بعاةةةوان: دور وسةةةا ل ا عةةة م  ةةة   دراسةةةة خالةةةد -0

 0مكا حة جرا م العاف. 
يعػػػػػػػػػ د ا تشػػػػػػػػػعر الع ػػػػػػػػػػؼ  تػػػػػػػػػأثير  عمػػػػػػػػػى أفػػػػػػػػػػراد المةتمػػػػػػػػػع إلػػػػػػػػػى المشػػػػػػػػػػكجت         

 الصػػػػػػػػععب التػػػػػػػػي ي اةه  هػػػػػػػػع،   ظػػػػػػػػرا لضػػػػػػػػعؼ المسػػػػػػػػت ى الث ػػػػػػػػعفي  ضػػػػػػػػيؽ األفػػػػػػػػؽ 
 اةهػػػػػػة  التئػػػػػػدق، زاد  قمػػػػػػة الخسػػػػػػرات الئيعتيػػػػػػة،  عػػػػػػدـ ال ػػػػػػدرة عمػػػػػػى المالمعم مػػػػػػعتي، 

تػػػػػػأثير الع ػػػػػػؼ عمػػػػػػيهـ ممػػػػػػع أدى فػػػػػػي كثيػػػػػػر مػػػػػػف األئيػػػػػػعف إلػػػػػػى إصػػػػػػعستهـ سعنئسػػػػػػعط 
 اليػػػػػػأس ،  الشػػػػػػع ر سػػػػػػعلخ ؼ ممػػػػػػع هػػػػػػ  قػػػػػػعدـ،  خػػػػػػجؼ تلػػػػػػؾ لػػػػػػديهـ إئسػػػػػػعس سعػػػػػػدـ 
األمػػػػػػعف ، لػػػػػػتا فػػػػػػةف د ر  سػػػػػػعالؿ انعػػػػػػجـ هػػػػػػ   ػػػػػػرس  ا مػػػػػػعن الث ػػػػػػة لػػػػػػديهـ،  مػػػػػػدهـ 

التػػػػػػي تؤديهػػػػػػع أهػػػػػػـ المؤسسػػػػػػعت سعلػػػػػػد ؿ سعلسػػػػػػكي ة  الطمأ ي ػػػػػػة لهػػػػػػ  مػػػػػػف أهػػػػػػـ األد ار 
 ةميعػػػػػع، ئيػػػػػث أف  سػػػػػعالؿ انعػػػػػجـ يمك هػػػػػع إختػػػػػراؽ األةػػػػػ ان  عسػػػػػ ر المئيطػػػػػعت

 الةتيعز الةسعؿ،  تعمؿ سسه لة  يسر لكؿ أفراد المةتمع.
كػػػػؿ هػػػػت  األشػػػػيعن كػػػػعف يمكػػػػف السػػػػيطرة عميهػػػػع  االقػػػػجؿ مػػػػف اضػػػػرارهع إتا مػػػػع ع لةػػػػت 

 ؼ  المجسسػػػػػعت  تئديػػػػػد أسػػػػػسعسهع  د افعهػػػػػع سطري ػػػػػة إعجميػػػػػة إيةعسيػػػػػة، سدراسػػػػػة الظػػػػػر 
   زع فتيؿ استفئعلهع  العمؿ عمى التخفيؼ مف ئدتهع.

لػػػػتا ف ػػػػد اهػػػػتـ السئػػػػث ستعريػػػػؼ الع ػػػػؼ  السئػػػػث عػػػػف أكثػػػػر مػػػػف تعريػػػػؼ لت ضػػػػيئئ مػػػػف 
ةهػػػػػػعت اةتمععيػػػػػػة  عمميػػػػػػة   فسػػػػػػية  أم يػػػػػػة  شػػػػػػفعفية  ا ثػػػػػػعر المترتسػػػػػػة عمػػػػػػى شػػػػػػي ع 

 ةعسية ليس  رانهع خير.الع ؼ  هي سعلطسع آثعر سمسية ال إي
دراسةةةة ابتسةةةام سةةةالم خميفةةةةر بعاةةةوان: مظةةةاهر العاةةةف ا سةةةري ضةةةد ا طفةةةال  -2

 2وأثره عمى المجتمع واستراتيجيات الحد من هذه الظاهرةر.
يهػػػػػدؼ السئػػػػػث نيضػػػػػعح مظػػػػػعهر الع ػػػػػؼ األسػػػػػرق ضػػػػػد األطفػػػػػعؿ  أثػػػػػر  عمػػػػػى 

ئػػػػػػث المةتمػػػػػػع الميسػػػػػػي،  اسػػػػػػتراتيةيعت الئػػػػػػد مػػػػػػف هػػػػػػت  الظػػػػػػعهرة،  يهػػػػػػدؼ الس
                                                           

. انًجهت انعهًٛت نكهٛةت انخزبٛةت   ٔر ٔصائم اإلعالو فٙ يكافحت جزائى انعُفحزبٕط، خاند عبد انحًٛد كايم، د 1

 1:1، ج8112أكخٕبز  16انُٕعٛت، انعدد 
8
خهٛفت، ابخضاو صانى، يظاْز انعُف األصز٘ ضد األطفال ٔأرزِ عهٗ انًجخًع ٔاصخزاحٛجٛاث انحد يٍ ْذِ انظاْزة،  

 .8112َٕفًبز، 18ث انخزبٛت، انعدد كهٛت انخزبٛت انعجٛالٌ، جايعت انزأٚت، يجهت كهٛا
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التعريػػػػػؼ سظػػػػػعهرة الع ػػػػػؼ ضػػػػػد األطفػػػػػعؿ  أثػػػػػر  عمػػػػػى المةتمػػػػػع  اسػػػػػتراتيةيعت 
 الئد مف هت  الظعهرة.

 تسعؤالت الدراسة:
 مع الع امؿ التي تؤدق إلى ظعهرة الع ؼ. -
 مع أص عؼ  أشكعؿ الع ؼ. -
 مع أثر الع ؼ األسرق عمى المةتمع. -
 مع استراتيةيعت التئكـ في ظعهرة الع ؼ. -

  ت صمت الدراسة إلى:
ه ػػػػعؾ العديػػػػد مػػػػف الع امػػػػؿ التػػػػي تػػػػؤدق إلػػػػى ظػػػػعهرة الع ػػػػؼ األسػػػػرق ضػػػػد األطفػػػػعؿ  -

 أهمهػػػػػع الت شػػػػػالة االةتمععيػػػػػة أل هػػػػػع تكسػػػػػب الفػػػػػرد الخصػػػػػعالص األسعسػػػػػية لممةتمػػػػػع 
 التق تعيش فيئ.

يعػػػػد الع ػػػػؼ المفظػػػػي  الع ػػػػؼ المع ػػػػ ق مػػػػف أكثػػػػر أشػػػػكعؿ الع ػػػػؼ التػػػػي يتعػػػػرض لهػػػػع  -
 األطفعؿ سشكؿ ي مي داخؿ  خعرج األسرة.

ثر الع ػػػػػػؼ األسػػػػػػرق ضػػػػػػد األطفػػػػػػعؿ عمػػػػػػى المةتمػػػػػػع فػػػػػػي اععقتػػػػػػئ عػػػػػػف الت ميػػػػػػة يػػػػػػؤ  -
االةتمععيػػػػػػػػػة الشػػػػػػػػػعممة  يهػػػػػػػػػدد اسػػػػػػػػػت رار   يعيػػػػػػػػػؽ المةهػػػػػػػػػ دات المست لػػػػػػػػػة لت دمػػػػػػػػػئ 

  االستثمعر األمثؿ لمطعقعت التاتية لمئص ؿ عمى إ تعج ةديد.
تعظػػػػػيـ د ر األسػػػػػرة  تػػػػػ فير ال ػػػػػدرة الئسػػػػػ ة  االستعػػػػػعد عػػػػػف الع ػػػػػؼ ضػػػػػد األطفػػػػػعؿ  -

ة المهػػػػػعرات االةتمععيػػػػػة لػػػػػديهـ مػػػػػف خػػػػػجؿ الث ػػػػػة  تئمػػػػػؿ المسػػػػػؤ لية،  هػػػػػتا  ت ميػػػػػ
 يعد مف أهـ انستراتيةيعت لمئد مف ظعهرة الع ؼ.

دراسةةةةة سةةةةمية بةةةةونريرةر بعاةةةةوان: المعالجةةةةة ا ع ميةةةةة لظةةةةاهرة العاةةةةف ضةةةةد  -3
 3ا طفال    الجزا ر.

ةمػػػػع  دراسػػػػة تئميميػػػػة ل اقػػػػع الع ػػػػؼ الممػػػػعرس فػػػػي الةزاالػػػػر،  قػػػػد تػػػػـ المةػػػػ ن فػػػػي
السيع ػػػػػػػعت السػػػػػػػتمعرة تئميػػػػػػػؿ المضػػػػػػػم ف التػػػػػػػي تضػػػػػػػم ت مئػػػػػػػ ريف: األ ؿ خػػػػػػػعص 

                                                           
3
 .8112بٕغزٚزة، صًٛت. انًعانجت اإلعاليٛت نظاْزة انعُف ضد األطفال فٙ انجزائز،جايعت جٛجم، انجزائز،  
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سعلشػػػػػػػػكؿ،  الثػػػػػػػػع ي: سعلمضػػػػػػػػم ف،  تػػػػػػػػـ إةػػػػػػػػران الدراسػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى ةريػػػػػػػػدة الشػػػػػػػػر ؽ 
، سعالعتمػػػػعد عمػػػػػى العي ػػػػػة 9108اليػػػػ مي الصػػػػػعدرة خػػػػجؿ ثجثػػػػػة أشػػػػػهر مػػػػف عػػػػػعـ 
 ال صدية في عممية اختيعر األعداد الصعدرة م هع.

ؼ عػػػػػػػػف درةػػػػػػػػة اهتمػػػػػػػػعـ الصػػػػػػػػئعفة المكت سػػػػػػػػة سم اضػػػػػػػػيع تهػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػة لمكشػػػػػػػػ
 الع ؼ ضد األطفعؿ،  تمت صيع ة التسعؤؿ الراليسي عمى ال ئ  التعلي:

كيػػػػؼ ععلةػػػػت ةريػػػػدة الشػػػػر ؽ اليػػػػ مي ظػػػػعهرة الع ػػػػؼ ضػػػػد الطفػػػػؿ فػػػػي الةزاالػػػػر؟ 
  ي درج تئت هتا التسعؤؿ أسالمة فرعية كمع يمي:

ي لمععلةػػػػػة أخسػػػػػعر مػػػػػع هػػػػػي المسػػػػػعئة التػػػػػي خصصػػػػػتهع ةريػػػػػدة الشػػػػػر ؽ اليػػػػػ م -
 الع ؼ ضد األطفعؿ؟

 مع هي أ  اع الع ؼ ضد األطفعؿ األكثر مععلةة في الةريدة؟ -
مػػػػع هػػػػي الم ػػػػعطؽ التػػػػي تعػػػػرؼ شػػػػي عع  ا تشػػػػعرا لظػػػػعهرة الع ػػػػؼ ضػػػػد األطفػػػػعؿ  -

 في الةزاالر؟
  أسفرت الدراسة عف ال تعالج التعلية:

تخصػػػػػص ةريػػػػػدة الشػػػػػر ؽ اليػػػػػ مي مسػػػػػعئة صػػػػػغيرة فػػػػػي صػػػػػفئعتهع لم ضػػػػػ ع  -
عػػػػػػػدد فػػػػػػػي  09ع ػػػػػػػؼ ضػػػػػػػد األطفػػػػػػػعؿ، ئيػػػػػػػث سمغػػػػػػػت المسػػػػػػػعئة المععلةػػػػػػػة ؿال

 .9سـ0994.48الةريدة ب 
كشػػػػفت الدراسػػػػػة أف الع ػػػػػؼ الةسػػػػدق ضػػػػػد األطفػػػػػعؿ هػػػػ  األكثػػػػػر مععلةػػػػػة فػػػػػي  -

 %.45.90الصئيفة م عر ة سعأل  اع األخرى س سسة 
تعتسػػػػػػػر م ط ػػػػػػػة الشػػػػػػػرؽ الةزاالػػػػػػػرق أكثػػػػػػػر الم ػػػػػػػعطؽ ائتػػػػػػػ ان  ا تشػػػػػػػعرا لظػػػػػػػعهرة  -

 %.45.45فعؿ س سسة الع ؼ ضد األط
دراسةةةةةة إخةةةةة ص امةةةةةرر بعاةةةةةوان: التاةةةةةاول ا ع مةةةةة  لقضةةةةةايا العاةةةةةف ضةةةةةد  -4

 4ا طفال.

                                                           
4
 .8114ًَز، إخالص، انخُأل اإلعاليٙ نمضاٚا انعُف ضد األطفال ، ٔرشت بًجهش انطفٕنت ٔااليٕيت،  
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الةةةدور الخطيةةةر والذةةةام الةةةذي يقةةةوم بةةةا ا عةةة م  ةةة  المجتمعةةةات المعا ةةةرة بشةةةةكل 
عةةةامر و ةةة  تشةةةكيل ثقا ةةةة الطفةةةل وتحديةةةد مكااتةةةا  ةةة  المجتمةةةع عمةةةى وجةةةا خةةةاصر 

أةػػػػػؿ الطف لػػػػػة،  ت ظيػػػػػؼ األعمػػػػػعؿ  يةعػػػػػؿ العمػػػػػؿ عمػػػػػى ت ةيػػػػػئ انعػػػػػجـ لمعمػػػػػؿ مػػػػػف
انعجميػػػػػة لرفػػػػػع مسػػػػػت ى الػػػػػ عي العػػػػػعـ ل ضػػػػػعيع الطف لػػػػػة  ئ ػػػػػ قهـ،  ئمػػػػػعيتهـ مسػػػػػألة 

 أسعسية تتئمؿ المةتمععت  المؤسسعت الخدمية المسؤ لية تةعههع.
 انعجـ تة ب ت ع ؿ الع ؼ سشكؿ مف االثعرة  المسعلغة  التضخيـ:يجب عمى 

 اقات ا سرية.تعزيز ال ورة ا يجابية لمع 
 التركيز عمى الت  ير  الت عية.

 ت ع ؿ قضعيع الع ؼ يةب أف تئكمهع أخجقيعت مه ية إعجمية.
 ت  يـ  سعالؿ لكؿ مضعميف مصمئة الطفؿ الفضمى.

يمكػػػػػف التصػػػػػدق ل ضػػػػػعيع الع ػػػػػؼ  ت ع لهػػػػػع فػػػػػي انعػػػػػجـ سػػػػػةسراز د ر مسػػػػػتداـ لم سػػػػػيمة 
   ية الطفؿ مف الع ؼ.انعجمية  ئرصهع عمى سث رسعالؿ تعمؿ عمى مأم

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
قمػػػة فػػػي الدراسػػػعت العرسيػػػة  التػػػي  يػػػرى السعئثػػػعف فيمػػػع يتعمػػػؽ سعلدراسػػػعت السػػػعس ة

تعرضت لم ض ع إضعنة انعجـ عمى ةراالـ الع ؼ ضد األطفعؿ  تئديدا التي تطرقت 
 تا األثر.المدى التق تؤثر سئ ال   ات الفضعالية  ه  مع شةع لمتركيز عمى ه

عمػػػػى سػػػػعهمت الدراسػػػػعت السػػػػعس ة التػػػػي تػػػػـ مراةعتهػػػػع  كػػػػتلؾ يػػػػرى السعئثػػػػعف اف
صػػػػيع ة المشػػػػكمة السئثيػػػػة،  تئديػػػػد األداة السئثيػػػػة الم عسػػػػسة،  كيفيػػػػة س عالهػػػػع سمػػػػع يئ ػػػػؽ 
أهػػداؼ الدراسػػة،  يةيػػب عمػػى تسػػعؤالتهع،  كػػتلؾ ال قػػ ؼ عمػػى ال  ػػعط التػػي لػػـ تت ع لهػػع 

 الدراسعت السعس ة.
 طمحات الدراسة:تعريف م 

 التغطية ا خبارية:  -1
عمميػػة الئصػػ ؿ عمػػى سيع ػػعت  تفعصػػيؿ ئػػدث معػػيف،  المعم مػػعت المتعم ػػة سػػئ، 
 انئعطػػة سأسػػسعسئ،  مكػػعف  ق عػػئ،  أسػػمعن المشػػتركيف فيػػئ،  كيػػؼ  قػػع  متػػى 
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 قػع،   يػر تلػؾ مػف المعم مػعت التػػي تةعػؿ الئػدث معلكػع لمم  مػعت  الع عصػػر 
 5ر.التي تةعمئ صعلئع لم ش

 6سكاي ايوز العربية: -2
هػػػػػي ق ػػػػػعة فضػػػػػعالية اخسعريػػػػػة  عط ػػػػػة سعلمغػػػػػة العرسيػػػػػة، تسػػػػػث لمةمهػػػػػ ر فػػػػػي 
الػػػػ طف العرسػػػػي.  هػػػػي إسػػػػتثمعر مشػػػػترؾ سػػػػيف شػػػػركة أسػػػػ  ظسػػػػي السػػػػتثمعر 
انعجمػػػػػي  سػػػػػػيف مؤسسػػػػػػة سػػػػػػكعق السريطع يػػػػػة، م رهػػػػػػع الراليسػػػػػػي فػػػػػػي أسػػػػػػ  

 .9109معي   6ظسي انمعرات العرسية المتئدة، تأسست في 
 ف ضد ا طفال:العا -3

يشػػػػػػمؿ الع ػػػػػػؼ ضػػػػػػد األطفػػػػػػعؿ ةميػػػػػػع أشػػػػػػكعؿ الع ػػػػػػؼ ضػػػػػػد األشػػػػػػخعص 
د ف الثعم ػػػػػػة عشػػػػػػر مػػػػػػف العمػػػػػػر، سػػػػػػ ان كع ػػػػػػت ترتكػػػػػػب مػػػػػػف األسػػػػػػ يف أ  
 يرهمػػػػػػع مػػػػػػف م ػػػػػػدمي الرععيػػػػػػة، أ  األقػػػػػػراف  الشػػػػػػركعن العػػػػػػعطفييف،  عمػػػػػػى 

مميػػػػعر طفػػػػؿ فػػػػي المرئمػػػػة   الصػػػػعيد العػػػػعلمي تشػػػػير الت ػػػػديرات الػػػػى
عرضػػػػػػ ا لع ػػػػػػؼ سػػػػػػد ي أ  ة سػػػػػػي أ   ةػػػػػػدا ي أ  ععمػػػػػػع ت 07-9العمريػػػػػػة 

عػػػػػع  ا مػػػػػف انهمػػػػػعؿ، ئيػػػػػث يػػػػػؤثر التعػػػػػرض لمع ػػػػػؼ فػػػػػي مرئمػػػػػة الطف لػػػػػة 
 7عمى التمتع سعلصئة   الععفية ط اؿ العمر.

 8دور ا ع م    الحد من العاف ضد ا طفال: -4
يمكػػػػػف ل سػػػػػعالؿ انعػػػػػجـ أف تسػػػػػععد فػػػػػي تطسيػػػػػؽ ال ػػػػػ ا يف  السيعسػػػػػعت التػػػػػي تئمػػػػػي  -

 األطفعؿ.
ف ل سػػػػػػػػعالؿ انعػػػػػػػػجـ أف تسػػػػػػػععد عمػػػػػػػػى م اةهػػػػػػػػة المخػػػػػػػعطر  التئػػػػػػػػديعت مػػػػػػػػف يمكػػػػػػػ -

 خجؿ التر يج لممعرسعت آم ة.

                                                           
5
 .81، انكٕٚج، صانًظطهحاث اإلعاليٛت، دار انبٛاٌ 
6
 www.skynewsarabia.org  
7
 Global prevalence of pastor year violence against children and minimum estemates. Hills 

s, merayt,amobiA, Kress H, Pediatrics, 2016, 137(3):e2015pp75-89. 
2
 www.childrenof Jordan.org  

http://www.skynews/
http://www.children/
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ل سػػػػػػعالؿ انعػػػػػػجـ د ر هػػػػػػعـ فػػػػػػي تغييػػػػػػر العػػػػػػعدات االةتمععيػػػػػػة التػػػػػػي تشػػػػػػةع عمػػػػػػى  -
 الع ؼ  التمييز ضد األطفعؿ  ال سعن.

يمكػػػػػف ل سػػػػػعالؿ انعػػػػػجـ أف تسػػػػػععد فػػػػػي ئمعيػػػػػة ئ ػػػػػ ؽ الطفػػػػػؿ مػػػػػف خػػػػػجؿ تعزيػػػػػز  -
علم اضػػػػػػيع السػػػػػػعالدة،  ضػػػػػػمعف مئعسػػػػػػسة المسػػػػػػؤ ليف لم ػػػػػػع  مععلةػػػػػػة آثػػػػػػعر الػػػػػػ عي س

 الع ؼ ضد األطفعؿ.
يمكػػػػف ل سػػػػعالؿ انعػػػػجـ أيضػػػػع أف تكػػػػ ف دافعػػػػع لمتغييػػػػر  المسػػػػععدة فػػػػي ت  يػػػػة سيالػػػػة  -

 الئمعية لألطفعؿ.
تسػػػػععد فػػػػي التركيػػػػز عمػػػػى األسػػػػسعب  الئمػػػػ ؿ ع ػػػػد تغطيػػػػة قضػػػػعيع الع ػػػػؼ  انسػػػػعنة  -

  استغجؿ األطفعؿ.
انعػػػػػػػػجـ قػػػػػػػػعدرة عمػػػػػػػػى تفعيػػػػػػػػؿ ئركػػػػػػػػة اةتمععيػػػػػػػػة مػػػػػػػػف خػػػػػػػػجؿ اسػػػػػػػػتخداـ   سػػػػػػػػعالؿ -

ا سػػػػعطهع سئيػػػػػث يصػػػػسح كػػػػػؿ األطفػػػػػعؿ سغػػػػض ال ظػػػػػر عػػػػف ئػػػػػعلتهـ أ  ع يػػػػػدتهـ أ  
 دي هـ آم يف مف الع ؼ  انسعنة  االستغجؿ.

 9أاواع العاف ضد ا طفال:
 هػػػػػػ  أئػػػػػػد أشػػػػػػكعؿ الع ػػػػػػؼ ال عتةػػػػػػة عػػػػػػف سػػػػػػم ؾ متعمػػػػػػد ا يةةةةةةذان البةةةةةةدا :  -0

سػػػػػ يف داخػػػػػؿ األسػػػػػرة أ  كجهمػػػػػع، أ  أئػػػػػد األفػػػػػراد المئيطػػػػػيف سعلطفػػػػػؿ يمعرسػػػػػئ أئػػػػػد األ
داخػػػػؿ ال سػػػػط األسػػػػرق،  ي ػػػػتج عػػػػف هػػػػتا السػػػػم ؾ عػػػػعدة إلئػػػػعؽ الضػػػػرر الةسػػػػدق، أ  
األتى السػػػػػد ي سعلطفػػػػػؿ سصػػػػػ رة مسعشػػػػػرة كعلضػػػػػرب، أ  التسػػػػػميـ أ  الئػػػػػرؽ، أ  الػػػػػرسط، 

سعشػػػػػػرة كم ػػػػػػع أ  التسػػػػػػسب سػػػػػػعأللـ،  قػػػػػػد يئػػػػػػدث األتى السػػػػػػد ي لمطفػػػػػػؿ سصػػػػػػ رة  يػػػػػػر م
العػػػػػػجج عػػػػػػف الطفػػػػػػؿ، أ  عػػػػػػدـ تأمي ػػػػػػئ لػػػػػػئ، أ  م ػػػػػػع الطعػػػػػػعـ ع ػػػػػػئ، أ  عػػػػػػدـ إعطعالػػػػػػئ 

 كفعيتئ م ئ، أ  التهع ف في م ع األتى مف ال ص ؿ إليئ.
 يتضػػػػػػػمف األتى ال فسػػػػػػػي الم ةػػػػػػػئ  ئػػػػػػػ  الطفػػػػػػػؿ ةميػػػػػػػع ا يةةةةةةةذان الافسةةةةةةة :  -9

ئيطػػػػػػػيف ا ػػػػػػػ اع السػػػػػػػم كيعت المتعمػػػػػػػدة التػػػػػػػي يمعرسػػػػػػػهع ا سػػػػػػػعن أ  أفػػػػػػػراد األسػػػػػػػرة أ  الم
فيهػػػػػػع عمػػػػػػى األطفػػػػػػعؿ فػػػػػػي األسػػػػػػرة أ  أئػػػػػػدهـ فتسػػػػػػسب األلػػػػػػـ ال فسػػػػػػي أ  الضػػػػػػرر فػػػػػػي 

                                                           
9
 .2-4أبٕ انضعٕد، طارق، ٔصائم يٕاجٓت انعُف ضد األطفال، أكادًٚٛت صعد انعبد اهلل نهعهٕو األيُٛت، ص ص  
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صػػػػػػػئة الطفػػػػػػػؿ ال فسػػػػػػػية،  تتعػػػػػػػدد ا مػػػػػػػعط األتى ال فسػػػػػػػي التػػػػػػػي قػػػػػػػد ي اةههػػػػػػػع الطفػػػػػػػؿ 
داخػػػػػػػؿ أسػػػػػػػرتئ، كعلتهديػػػػػػػد  التخ يػػػػػػػؼ  التئ يػػػػػػػر  ال سػػػػػػػت،  انيػػػػػػػتان المفظػػػػػػػي  السػػػػػػػخرية 

تفضػػػػػيؿ سػػػػيف األطفػػػػػعؿ داخػػػػؿ األسػػػػػرة  انهمػػػػعؿ،  تمثػػػػػؿ سػػػػم كيعت التمييػػػػػز  التفرقػػػػة  ال
إئػػػػػدى صػػػػػ ر انيػػػػػتان ال فسػػػػػي، إضػػػػػعفة إلػػػػػى الئرمػػػػػعف مػػػػػف العطػػػػػؼ أ  عػػػػػدـ إظهػػػػػعر 
المئسػػػػػػة  الئ ػػػػػػعف، أ  المطعلسػػػػػػة سمهػػػػػػعـ  يػػػػػػر  اقعيػػػػػػة أ  يصػػػػػػعب عمػػػػػػى الطفػػػػػػؿ ال يػػػػػػعـ 

 سهع.
 يتمثػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي اسػػػػػػػػتغجؿ الطفػػػػػػػػؿ الة سػػػػػػػػي الفعمػػػػػػػػي أ  ا يةةةةةةةةذان الجاسةةةةةةةة :  -0

األسػػػػػػرة، سغػػػػػػرض تئ يػػػػػػؽ االشػػػػػػسعععت الة سػػػػػػية  المئتمػػػػػؿ مػػػػػػف قسػػػػػػؿ أئػػػػػػد األفػػػػػػراد فػػػػػػي
مػػػػف خػػػػجؿ الطفػػػػؿ، يكػػػػ ف تلػػػػؾ سعنتصػػػػعؿ الة سػػػػي ال سػػػػرق، أ  مػػػػف خػػػػجؿ التئعيػػػػػؿ 

 عميئ مف قسؿ أشخعص يكسر  ئ س ع.
 10آثار العاف عمى ا طفال:

تظهػػػػػػػػر ا ثػػػػػػػػعر ال فسػػػػػػػػية  السد يػػػػػػػػة  االةتمععيػػػػػػػػة  اال فععليػػػػػػػػة سصػػػػػػػػ رة  اضػػػػػػػػئة فػػػػػػػػي 
 سػػػػب  درةػػػػعت متفع تػػػػة تعتمػػػػد عمػػػػى المرئمػػػػة العمريػػػػة مسػػػػت سؿ األطفػػػػعؿ المع فػػػػيف،  س

التػػػػػػي تعػػػػػػرض الطفػػػػػػؿ لمع ػػػػػػؼ خجلهػػػػػػع،  عمػػػػػػى طسيعػػػػػػة الع ػػػػػػؼ الػػػػػػتق  اةهػػػػػػئ الطفػػػػػػؿ 
   عػػػػػػئ،  قػػػػػػد رصػػػػػػد السػػػػػػعئث ف آثػػػػػػعرا عديػػػػػػدة  عتةػػػػػػة عػػػػػػف الع ػػػػػػؼ الػػػػػػتق يتعػػػػػػرض لػػػػػػئ 

 00األطفعؿ م هع:
يسػػػػػسب الع ػػػػػػؼ ف ػػػػػداف الث ػػػػػػة سػػػػػػعل فس لػػػػػدى الطفػػػػػػؿ،  سعلتػػػػػػعلي يتكػػػػػ ف لديػػػػػػئ شػػػػػػع ر  -

 علخ ؼ  التردد في ال يعـ سأق عمؿ.س
يػػػػػػػػػ عكس الع ػػػػػػػػػؼ الػػػػػػػػػتق يتعػػػػػػػػػرض لػػػػػػػػػئ الطفػػػػػػػػػؿ داخػػػػػػػػػؿ الم ػػػػػػػػػزؿ عمػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػم كيعتئ  -

 تصػػػػرفعتئ خػػػػعرج الم ػػػػزؿ  خص صػػػػع فػػػػي المدرسػػػػة أ  الشػػػػعرع،  ي ػػػػـ  ستفريػػػػ  هػػػػتا 
 الع ؼ مف خجؿ سم كيعت سيالة  اطسعع  ير مر  سة.

                                                           
11
 

11
 35، ص8112عباس طادق، اإلعالو انجدٚد، انًفاْٛى ٔانٕصائم ٔانخطبٛماث، عًاٌ، دار انشزٔق،  

11
، انًجهد 1انًٕجّ َحٕ األطفال، ٔعاللخّ بانٕحدة انُفضٛت، يجهت جايعت ديشك، انعدد  كاحبٙ، يحًد، انعُف األصز٘ 

 21-79، د ص 8118، 82
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كػػػػػػأ ؿ ئػػػػػػؿ  يػػػػػؤدق الع ػػػػػػؼ الػػػػػػتق يتعػػػػػػرض لػػػػػػئ الطفػػػػػػؿ إلػػػػػى تشػػػػػػسعئ فيػػػػػػئ،  تدا لػػػػػػئ -
لممشػػػػػػػكجت التػػػػػػػي تػػػػػػػ اةههـ فػػػػػػػي ئيػػػػػػػعتهـ العمميػػػػػػػة، كمػػػػػػػع يعػػػػػػػزز   سػػػػػػػعت الغضػػػػػػػب 

 لديهـ.
يػػػػػػػؤدق الع ػػػػػػػؼ إلػػػػػػػى زيػػػػػػػعدة شػػػػػػػع ر الطفػػػػػػػؿ سعنئسػػػػػػػعط،  ضػػػػػػػعؼ فػػػػػػػي شخصػػػػػػػيتئ  -

  سعلتعلي يؤثر سمسع في إ ةعزاتئ  ئيعتئ المست سمية في كؿ م عئي الئيعة.
تمثػػػػػؿ رفضػػػػػئ قػػػػػد يسػػػػػسب الع ػػػػػؼ فػػػػػي صػػػػػ ععة الشخصػػػػػية المتمػػػػػردة لمطفػػػػػؿ، التػػػػػي  -

 يػػػػػػػر المسػػػػػػػرر ألق قػػػػػػػرار أ  رأق د ف إسػػػػػػػدان األسػػػػػػػسعب أ  الئمػػػػػػػ ؿ السديمػػػػػػػة،  قػػػػػػػد 
 ت عكس هت  الشخصية عمى  اقعئ الئيعتي ع د ت دمئ في العمر.

 طرق الحد من العاف ضد ا طفال:
 09يمكف الت ميؿ مف الع ؼ ضد األطفعؿ مف خجؿ:

ئ  أ  اعػػػػػئ،  ت عيػػػػػة  شػػػػػر أضػػػػػرار  مخػػػػػعطر الع ػػػػػؼ الم ةػػػػػئ تةػػػػػع  األطفػػػػػعؿ  أشػػػػػكعل -
األسػػػػػػػػػػرة مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػجؿ  سػػػػػػػػػػعالؿ انعػػػػػػػػػػجـ  المؤسسػػػػػػػػػػعت المةتمعيػػػػػػػػػػة كعلمؤسسػػػػػػػػػػعت 

 التعميمية  المسعةد  د ر الشسعب.
تشػػػػػػػػػريع ال ػػػػػػػػػ ا يف  األئكػػػػػػػػػعـ الخعصػػػػػػػػػة سعألطفػػػػػػػػػعؿ المتعرضػػػػػػػػػيف لمع ػػػػػػػػػؼ سأشػػػػػػػػػكعلئ  -

  ضمعف ئ  قهـ.
المتعسعػػػػػة المسػػػػػتمرة لألطفػػػػػعؿ الػػػػػتيف تعرضػػػػػ ا لمع ػػػػػؼ،  ت ػػػػػديـ الػػػػػدعـ ال فسػػػػػي مػػػػػف  -

خػػػػػػػػػجؿ سػػػػػػػػػرامج انرشػػػػػػػػػعد ال فسػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػػػعت التعميميػػػػػػػػػة،  خػػػػػػػػػجؿ ةميػػػػػػػػػع 
 المرائؿ.

ت ظػػػػػػيـ الةمسػػػػػػعت الت ع يػػػػػػة،  الػػػػػػد رات التأهيميػػػػػػة لألسػػػػػػرة  أ ليػػػػػػعن األمػػػػػػ ر، لشػػػػػػرح  -
مخػػػػعطر ممعرسػػػػة الع ػػػػؼ تةػػػػع  األطفػػػػعؿ  أشػػػػكعلئ، سعنضػػػػعفة إلػػػػى تكػػػػر أهػػػػـ طػػػػرؽ 

  أسعليب الت شالة األسرية السميمة.
ؿ لألطفػػػػػعؿ د ف سػػػػػف العمػػػػػؿ ال ػػػػػع   ي  اسػػػػػتغجلهـ مػػػػػف قسػػػػػؿ مةعسهػػػػػة ظػػػػػعهرة العمػػػػػ -

 ةميع المؤسسعت المةتمعية  األهعلي  أصئعب العمؿ.
                                                           

18
، ص 8113بٕطبال، صعد اندٍٚ، يعٕشت، عبد انحفٛظ، انعُف األصز٘ انًٕجّ ضد انطفم، جايعت لاطد٘ يزباح،  

 .16-13ص
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ت ػػػػػػػديـ الػػػػػػػػدعـ  المسػػػػػػػػع دة االةتمععيػػػػػػػة سةميػػػػػػػػع أشػػػػػػػػكعلهع سأقصػػػػػػػى درةعتهػػػػػػػػع تةػػػػػػػػع   -
األطفػػػػػػػعؿ المتعرضػػػػػػػيف لجعتػػػػػػػدان  الع ػػػػػػػؼ الة سػػػػػػػي  ظػػػػػػػرا لشػػػػػػػدة تػػػػػػػأثير االضػػػػػػػرار 

 عتئ  مست سمئ.التي تصيب  فسية الطفؿ  اتةعه
 13اظرية االعتماد عمى وسا ل ا ع م:

مػػػػػػػػف األهػػػػػػػػداؼ الراليسػػػػػػػػية ل ظريػػػػػػػػة االعتمػػػػػػػػعد عمػػػػػػػػى  سػػػػػػػػعالؿ انعػػػػػػػػجـ لمكشػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػف 
األسػػػػػػسعب التػػػػػػي تةعػػػػػػؿ ل سػػػػػػعالؿ انعػػػػػػجـ أئيع ػػػػػػع آثػػػػػػعر ق يػػػػػػة  مسعشػػػػػػرة،  فػػػػػػي أئيػػػػػػعف 

 كثيرة تك ف لهع تأثيرات  ير مسعشرة  ضعيفة   عع مع.
عتمػػػػػػػعد عمػػػػػػػى  سػػػػػػػعالؿ انعػػػػػػػجـ هػػػػػػػي  ظريػػػػػػػة سياليػػػػػػػة،  يمكػػػػػػػف ال ػػػػػػػ ؿ سػػػػػػػأف  ظريػػػػػػػة اال

 ال ظريػػػػػػة السياليػػػػػػة ت ظػػػػػػر إلػػػػػػى المةتمػػػػػػع سععتسػػػػػػعر  تركيسػػػػػػع عضػػػػػػ يع،  هػػػػػػي تسئػػػػػػث فػػػػػػي 
كيفيػػػػػػػة ارتسػػػػػػػعط أةػػػػػػػزان مػػػػػػػف الػػػػػػػ ظـ االةتمععيػػػػػػػة صػػػػػػػغيرة  كسيػػػػػػػرة يػػػػػػػرتسط كػػػػػػػؿ م هػػػػػػػع 
سػػػػػع خر، ثػػػػػـ تئػػػػػع ؿ تفسػػػػػير سػػػػػم ؾ األةػػػػػزان فيمػػػػػع يتعمػػػػػؽ سهػػػػػت  العجقػػػػػعت.  المفتػػػػػرض 

عـ  سػػػػػػػعالؿ انعػػػػػػػجـ ةػػػػػػػزنا هعمػػػػػػػع مػػػػػػػف ال سػػػػػػػيج االةتمػػػػػػػععي لممةتمػػػػػػػع أف يكػػػػػػػ ف  ظػػػػػػػ
الئػػػػػػػػػػديث،  هػػػػػػػػػػتا ال ظػػػػػػػػػػعـ لػػػػػػػػػػئ عجقػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػعألفراد  الةمععػػػػػػػػػػعت  الم ظمػػػػػػػػػػعت  الػػػػػػػػػػ ظـ 
االةتمععيػػػػػػة األخػػػػػػرى،  قػػػػػػد تتسػػػػػػـ هػػػػػػت  العجقػػػػػػعت سعلتعػػػػػػع ف أ  الصػػػػػػراع،  قػػػػػػد تكػػػػػػ ف 

شػػػػػػػرة دي عميكيػػػػػػػة متغيػػػػػػػرة، أ  سػػػػػػػعك ة ثعستػػػػػػػة،  قػػػػػػػد تكػػػػػػػ ف مسعشػػػػػػػرة  ق يػػػػػػػة أ   يػػػػػػػر مسع
  ضعيفة.

 كمػػػػع يػػػػ ئي اسػػػػـ ال ظريػػػػة فػػػػةف العجقػػػػة الراليسػػػػية التػػػػي تئكمهػػػػع هػػػػي عجقػػػػة االعتمػػػػعد 
سػػػػيف  سػػػػعالؿ انعػػػػجـ  ال ظػػػػعـ االةتمػػػػععي  الةمهػػػػ ر،  قػػػػد تكػػػػ ف هػػػػت  العجقػػػػعت مػػػػع 
 ظػػػػػػـ  سػػػػػػعالؿ انعػػػػػػجـ ةميعهػػػػػػع، أ  مػػػػػػع أئػػػػػػد اةزاالهػػػػػػع مثػػػػػػؿ: الصػػػػػػئؼ، المةػػػػػػجت، 

 الرادي ، التمفزي ف، السي مع.
 04عجقعت االعتمعد عمى  سعالؿ انعجـ عمى ركيزتيف أسعسيتيف همع: ت ـ  

 األهداؼ. -0
                                                           

13
 52 -54، ص ص8111الو جايعت ديشك،انحاج، كًال بدٚع، يُاْج انبحذ اإلعاليٛت، كهٛت اإلع 
14
شٓاب، عبد اهلل، خدٚجت، انضُأ٘، يحًد أيٍٛ، دٔر اإلعالو انًزئٙ ٔيٕالع انخٕاطم االجخًاعٙ فٙ انعًهٛت  

 57 -56، ع ص 8119انخعهًٛٛت. يجهت أٔراق رمافٛت، بٛزٔث، نبُاٌ، 
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 المصعدر. -9
  تتئكـ  سعالؿ انعجـ في ثجثة أ  اع مف مصعدر المعم معت هي:

 المصدر األ ؿ: ه  ةمع المعم معت -0
 المصدر الثع ي: ه  ت سيؽ المعم معت. -9
 المصدر الثعلث: ه   شر المعم معت -0

 15ن وسا ل ا ع م والاظام االجتماع :االعتماد المتبادل بي
تكمػػػػػػف قػػػػػػ ة  سػػػػػػعالؿ انعػػػػػػجـ فػػػػػػي سػػػػػػيطرتهع عمػػػػػػى مصػػػػػػعدر معم مػػػػػػعت يعتمػػػػػػد عميهػػػػػػع 
األفػػػػػػػراد  المةم عػػػػػػػعت  الم ظمػػػػػػػعت  الػػػػػػػ ظـ االةتمععيػػػػػػػة لتئ يػػػػػػػؽ أهػػػػػػػدافهـ،  عجقػػػػػػػة 
االعتمػػػػػعد هػػػػػت  ليسػػػػػت تات إتةػػػػػع   ائػػػػػد،  اض مػػػػػع تعتمػػػػػد  سػػػػػعالؿ انعػػػػػجـ أيضػػػػػع عمػػػػػى 

 ر عميهع ا خر ف.المصعدر التي يسيط
 مػػػف  عئيػػػة أخػػػرى فػػػةف  سػػػعالؿ انعػػػجـ ليسػػػػت ق يػػػة تمعمػػػع، فهػػػي أيضػػػع تعتمػػػد عمػػػػى 
مػػػػ ارد تػػػػتئكـ فيهػػػػع الػػػػ ظـ السيعسػػػػية  االقتصػػػػعدية  االةتمععيػػػػة األخػػػػرى لكػػػػي تمػػػػعرس 
عممهػػػػػػع سكفػػػػػػعنة أيضػػػػػػع،  يمكػػػػػػف  صػػػػػػؼ تلػػػػػػؾ سمفهػػػػػػـ  االعتمػػػػػػعد المتسػػػػػػعدؿ، ف سػػػػػػعالؿ 

ةتمػػػػػػػػػع ال تسػػػػػػػػػتطيع العمػػػػػػػػػؿ سكفػػػػػػػػػعنة سػػػػػػػػػد ف انعػػػػػػػػجـ  الم ظمػػػػػػػػػعت األخػػػػػػػػػرى فػػػػػػػػػي الم
 االعتمعد عمى سعضهع سعضع.

 16االعتماد المتبادل بين ا  راد واظم وسا ل ا ع م:
إف األفػػػػػػػػػراد مثػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػ ظـ االةتمععيػػػػػػػػػة، ي يمػػػػػػػػػ ف عجقػػػػػػػػػعت اعتمػػػػػػػػػعد عمػػػػػػػػػى  سػػػػػػػػػعالؿ 
انعػػػػػػجـ، ألف األفػػػػػػراد تػػػػػػ ةههـ األهػػػػػػداؼ،  سعػػػػػػض أهػػػػػػدافهـ تتطمػػػػػػب ال صػػػػػػ ؿ إلػػػػػػى 

ع  سػػػػػػػعالؿ انعػػػػػػػجـ،  يعتمػػػػػػػد األفػػػػػػػراد عمػػػػػػػى  سػػػػػػػعالؿ انعػػػػػػػجـ مصػػػػػػػعدر تسػػػػػػػيطر عميهػػػػػػػ
 لتئ يؽ األهداؼ التعلية:

 التسمية -0الت ةيئ -9 الفهـ. -0

                                                           
15
خهفزَٕٚٛت انًدبهجت ٔحأرٛزِ عهٗ نغت طفم يا لبم يحًد، يحًد،  عهٙ. انًضًٌٕ انهفظٙ انًمدو فٙ بزايج األطفال ان - 

 34، ص8112انًدرصت، كهٛت اإلعالو ، جايعت ديشك ، 
16
 31، ص8181حعزٚفاث ٔخظائض، يجهت رؤٖ انحٛاة،  - 
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تكمػػػػػف قػػػػػ ة  سػػػػػعالؿ انعػػػػػجـ فػػػػػي سػػػػػيطرتهع عمػػػػػى مصػػػػػعدر معم مػػػػػعت معي ػػػػػة 
تمػػػػػػـز األفػػػػػػراد سمػػػػػػ غ أهػػػػػػدافهـ الشخصػػػػػػية،  تلػػػػػػؾ عػػػػػػج ة عمػػػػػػى أ ػػػػػػئ كممػػػػػػع زاد 

هػػػػػػػػداؼ الشخصػػػػػػػػية التػػػػػػػػي تتطمػػػػػػػػب المةتمػػػػػػػػع تع يػػػػػػػػدا، زاد اتسػػػػػػػػعع مةػػػػػػػػعؿ األ
 ال ص ؿ إلى مصعدر معم معت  سعالؿ انعجـ.

إف  ظريػػػػػػة االعتمػػػػػػعد الفػػػػػػردق عمػػػػػػى  سػػػػػػعالؿ انعػػػػػػجـ تتصػػػػػػ ر عمميػػػػػػة  فسػػػػػػية 
ادراكيػػػػػة تزيػػػػػد مػػػػػف ائتمػػػػػعالت أف يتػػػػػأثر المػػػػػرن سمئت يػػػػػعت معي ػػػػػة فػػػػػي  سػػػػػعالؿ 

 انعجـ.
 17آثار االعتماد عمى وسا ل ا ع م:

 اآلثار المعر ية:
 غم ض.كشؼ ال -0
 تك يف االتةعهعت. -9
 ترتيب األ ل يعت. -0
 اتسعع المعت دات. -4
 ال يـ. -5

 اآلثار الوجدااية:
 الفت ر الععطفي. -0
 الخ ؼ  ال مؽ. -9
 الدعـ المع  ق  اال تراب. -0

 اآلثار السموكية:
 الت شيط. -1
 الخمول. -2

يمكةةةن تمخةةةيص الع اقةةةات  ةةة  اظريةةةة االعتمةةةاد عمةةةى وسةةةا ل ا عةةة م كمةةةا 
 18يم :

                                                           
-
17

 Taugal,bilha dauidson-arad child rights  
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ف المةتمػػػػػػع الػػػػػػتق يضػػػػػػـ مةم عػػػػػػة مػػػػػػف الػػػػػػ ظـ ي شػػػػػػأ تػػػػػػدفؽ األئػػػػػػداث مػػػػػػ -1
 االةتمععية التي يئكمهع ال ظيفة الس عالية.

تػػػػػؤثر ع عصػػػػػر الث عفػػػػػة  الس ػػػػػعن االةتمػػػػػععي عمػػػػػى  سػػػػػعالؿ انعػػػػػجـ إيةعسػػػػػع  -9
  سمسع.

ت ػػػػػػػػـ   سػػػػػػػػعالؿ انعػػػػػػػػػجـ ستغطيػػػػػػػػة األئػػػػػػػػػداث التػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػػع داخػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػ ظـ  -0
 االةتمععية المختمفة.

الع صػػػػر األسعسػػػػي فػػػػي هػػػػتا انطػػػػعر المتكعمػػػػؿ هػػػػ  األفػػػػراد كأعضػػػػعن فػػػػي  -4
 .الةمه ر المتم ي ل سعالؿ انعجـ

ئػػػػػػػػػيف يكػػػػػػػػػ ف ال اقػػػػػػػػػع االةتمػػػػػػػػػععي مةػػػػػػػػػددا  مفه مػػػػػػػػػع لألفػػػػػػػػػراد،  يمسػػػػػػػػػي  -5
ئعةػػػػػػػػعتهـ  تطمعػػػػػػػػعتهـ قسػػػػػػػػؿ  أث ػػػػػػػػعن اسػػػػػػػػت سعؿ الرسػػػػػػػػعالؿ انعجميػػػػػػػػة، لػػػػػػػػف 

 ال ػػػػػػػيـ يكػػػػػػػ ف ل سػػػػػػػعالؿ انعػػػػػػػجـ تػػػػػػػأثير يػػػػػػػتكر سػػػػػػػ ى تػػػػػػػدعيـ المعت ػػػػػػػدات 
  أ معط السم ؾ الم ة دة سعلفعؿ.

تتػػػػػدفؽ المعم مػػػػػعت مػػػػػف  سػػػػػعالؿ انعػػػػػجـ لكػػػػػي تػػػػػؤثر فػػػػػي األفػػػػػراد،  فػػػػػػي  -6
سعػػػػػض الئػػػػػعالت تتػػػػػدفؽ المعم مػػػػػعت أيضػػػػػع مػػػػػف األفػػػػػراد لكػػػػػي تػػػػػؤثر فػػػػػي 

  سعالؿ انعجـ،  في المةتمع ككؿ.
 القسم العمم  لمدراسة:

 حدود الدراسة المكااية والزمااية:
 اسػة مػف ةميػع المػ اد المعر ضػة عمػى ق ػعة سػكعق  يػ ز  يتكػ ف مةتمػع الدر  

الخعصة سعلةراالـ المتعم ة سعلع ؼ ضد األطفػعؿ ،  تػـ اختيػعر عي ػة قصػدية مػف 
مةمؿ هػت  المػ اد، عسػعرة عػف األخسػعر  الت ػعرير التمفزي  يػة التػي ت ع لػت قضػعيع 
عر الةريمػػػة ضػػػد األطفػػػعؿ فيمػػػع يتعمػػػؽ سػػػعلع ؼ المرتكػػػب ضػػػد الطف لػػػة،   ا ثػػػ

  ال تعالج المتئصمة عف هت  الةراالـ،  كيفية مععلةتهع اةتمععيع

                                                                                                                                                      
-
12

 75انًدَٔت انًدرصٛت نهًظطهحاث انخزبٕٚت، انًٍٛ، ص 
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ستئميػػػؿ ةميػػػع المػػػ اد انعجميػػػة) الخسػػػر، الصػػػ رة،   قػػػعـ السعئثػػػعف
الم ػػػػعؿ....إلو(،  الم شػػػػ رة عمػػػػى ق ػػػػعة سػػػػكعق  يػػػػ ز العرسيػػػػة عي ػػػػة 

 .09/9/9199 ئتى 0/5/9100الدراسة خجؿ الفترة الممتدة سيف 
 ماذجية الدراسة:

الم هج ال صفي التق يعتمد عمى انطػجع عمػى الدراسػعت المرتسطػة  خدـ السعئثعفست   
سم ضػػ ع الدراسػػة،  ةمػػع السيع ػػعت  تئميمهػػع،  الدراسػػعت ال صػػفية هػػي سئػػ ث تسػػتهدؼ 
التعرؼ عمى األ صعؼ الدقي ة لمظعهرة أ  مةم عة الظ اهر، ئيث يرتسط معهػـ السئػث 

  الم اقؼ  ا ران  تئميمهع  تفسيرهع.ال صفي سدراسة  اقع األئداث  الظ اهر 
 أداة الدراسة:

،  تلػػػػػؾ مػػػػػف أةػػػػػؿ *اسػػػػتخدمت الدراسػػػػػة اسػػػػػتمعرة تئميػػػػؿ المضػػػػػم ف أداة لهػػػػػت  الدراسػػػػة
اسػػتخراج التكػػرارات  ال سػػب المال يػػة لممػػ اد انعجميػػة المعر ضػػة فػػي ق ػػعة سػػكعق  يػػ ز  

 العت التئميؿ التعلية:ال عط ة سعلمغة العرسية عي ة الدراسة،  قد تضم ت االستمعرة ف
 واقت العرض:  -1

 أق فترة عرض ال ضية المرتسطة سعلةراالـ المتعم ة سعلع ؼ ضد األطفعؿ.       
 زمن العرض: -9

 مع هي مدة عرض ال ضية المرتسطة سعلةراالـ المتعم ة سعلع ؼ ضد األطفعؿ.
 الشكل الفا : -0

 انطعر التق قدمت فيئ ال ضية المتعم ة سعلع ؼ ضد األطفعؿ.
 ر العرض:محاو  -4

المتعم ػة سػعلع ؼ ضػد األطفػعؿ إف كػعف  المةعؿ الم ةػ د فيػئ ال ضػية المرتسطػة سػعلةراالـ
 عرسيع أ  ععلميع.

 الكممات الدليمية: -5
أهـ الكممعت الداللية التي تـ االعتمعد عميهػع فػي تغطيػة الةػراالـ المرتسطػة سػعلع ؼ ضػد 

 األطفعؿ.
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 المواضيع المطروحة: -6
ليهػػػع ال  ػػػعة فػػػي تغطيػػػة الةػػػراالـ المرتسطػػػة سػػػعلع ؼ ضػػػد أسػػػرز االتةعهػػػعت التػػػي  ئػػػت إ

 األطفعؿ.
 توجا القااة    تغطية القضية:  -7

 كيؼ ت ةهت الم اد التي يتـ فيهع تغطية الةراالـ المرتسطة سعلع ؼ ضد األطفعؿ.
 إبراز أاواع العاف: -8

 كيؼ قسمت الم اد الع ؼ في تغطيتهع لمةراالـ المرتسطة سعلع ؼ ضد األطفعؿ.
 الجة المشكمة:كيفية مع -9

مػع هػػ  األسػػم ب لمععلةػػة ال ضػػية عسػػر المػػ اد المرتسطػػة سػػعلةراالـ المتعم ػػة سػػعلع ؼ ضػػد 
 األطفعؿ.

  (1استمارة تحميل المضمون )ممحق 
 ال دق الظاهري الستمارة التحميل  :

 عفاألسم ب المستخدـ في قيعس الفالعت التي يسعى السعئث دراسة مدى مجالمةيق د با: 
،  تلؾ عسر عرض قدرة هتا األسم ب عمى ت فير المعم معت المطم سة لتئميمهع،  مدى

 عف طريؽ مةعالت انعجـ  الترسية استمعرات التئميؿ الكمية عمى عدد مف المختصيف في
 الم عسمة الشخصية مع شرح  ت ضيح فكرة الدراسة  الغرض م هع.

- ( 2اسمان االساتذة المحكمين )الممحق 
 انئصعن التعلي: سيف المئكميف  فؽ مععمؿ تـ ئسعب  سسة االتفعؽ
 مت سط اتفعؽ المئكميف(× 0-)ف+0مت سط اتفعؽ المئكميف/ ×ف سسة اتفعؽ المئكميف= 

صجئية   هي  سسة ععلية تدؿ عمى، 1.95يةة كع ت ال ت ف : عدد المئكميف،  عميئ ئيث
 الم يعس.

 ثبات استمارة التحميل :  
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خجؿ فترة اسس عيف،  سم   عفالسعئث ائد العي ة مف قسؿعمى  فس  عف طريؽ إععدة التئميؿ
، تعتسر  سسة كسيرة تدؿ %94السعئث مع  فسئ، سعستخداـ مععمؿ سيرس ف  مت سط اتفعؽ

 عمى صجئية الم يعس.
مععمؿ ه لستي، تئميؿ السعئث مع سعئثيف آخريف  ئسعب درةة الثسعت سعستخداـ  سم عر ة 

فئ سعد أف تـ تز يدهـ سأهداؼ السئث،  شرح فالعت خج سمرمزيف عفف د استععف السعئث
مععمؿ التراسط  ،  كعف تئميؿ كؿ م هـ م فصج عف االخر، ثـ تـ االعتمعد عمىالتئميؿ

 ه لستي الستخراج مععمجت الثسعت،  كع ت ال تعالج كمع يمي:
 %.99مععمؿ التراسط سيف تئميؿ السعئث  تئميؿ المرمز اال ؿ 

 %.91ثع ي: سيف السعئث  المرمز ال
 %.91سيف السعئث  المرمز الثعلث: 
 %88سيف المرمزيف األ ؿ  الثع ي: 

 %89األ ؿ  الثعلث:  سيف المرمزيف
 99، 91، 91،91 ،89، 88، اق: %91سيف المرمزيف الثع ي  الثعلث:

 0.5=0/9+6=0/9ف+ لي تج ستطسيؽ قع  ف ئسعب ال سيط:
 91=91/9+91مععمؿ الثسعت:   سعلتعلي
 مة ععلية ممع يدؿ عمى صجئية الم يعس.يشير ل ي

 عياة الدراسة:
الرةػػػػػ ع ألرشػػػػػيؼ ق ػػػػػعة سػػػػػكعق  يػػػػػ ز العرسيػػػػػة الم ةػػػػػ د عمػػػػػى م قعهػػػػػع انلكتر  ػػػػػي  تةةةةةم

لئصػػػػر عي ػػػػػة الدراسػػػػة فػػػػػي المػػػػ اد التػػػػػي قػػػػدمت فػػػػػي ال  ػػػػعة،  المتعم ػػػػػة سةػػػػراالـ الع ػػػػػؼ 
ع يتعمػػػػػؽ ضػػػػػد األطفػػػػػعؿ،  أظهػػػػػرت  تػػػػػعالج السئػػػػػث االرشػػػػػيفي  ةػػػػػ د المػػػػػ اد التعليػػػػػة فيمػػػػػ

 سهت  الدراسة:
 عاوان المادة: تاريخ تقديم المادة:

 العراؽ: مطم ب قع  ف لئمعية ال سعن  األطفعؿ. 09/9/9199
سعتػػػػػػػػػت شػػػػػػػػػسئ ي ميػػػػػػػػػة ةػػػػػػػػػراالـ الع ػػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػػد األطفػػػػػػػػػعؿ فػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػراؽ  95/0/9199



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 
 

 

 
 

88 

 تتصععد.
 ا جقعت ك ر  ع األطفعؿ يدفع ف الثمف. 95/0/9190
  ر  ع، تئتير مف أرقعـ مزعةة.الع ؼ الم زلي سزمف ك 7/5/9190
الي  يسػػػػػػػػؼ: الصػػػػػػػػراععت تتسػػػػػػػػسب س ػػػػػػػػز ح مجيػػػػػػػػيف األطفػػػػػػػػعؿ داخػػػػػػػػؿ  5/5/9191

 أ طع هـ.
 ال يعسة السع دية تئرؾ دع ى ضد أب ع ؼ طفمئ. 0/00/9109
 فيدي  طفؿ ةرش يفةر  ضسع في األردف،  السمطعت تتئرؾ. 06/6/9109
 الطعسؽ العم ق.كر اتي يم ي أطفعلئ األرسعة مف  98/9/9109
 دراسة تكشؼ مخعطر الع عب الةسدق عمى الطفؿ. 0/9/9109
 األردف: ئممة لم اةهة الع ؼ ضد األطفعؿ. 90/0/9109
 مسعدرة لألزهر  الك يسة لئمعية األطفعؿ. 00/5/9106
 الع ؼ ضد األطفعؿ، أزمة يعع يهع ا الؼ في لس عف. 06/00/9105
 يع يتعرض ف لمع ؼ.% مف أطفعؿ  يةير 61 07/9/9105
 سعف: مع يرتكب ضد األطفعؿ إهع ة ال سع يت ع. 09/6/9105
 األمـ المتئدة: تة يد األطفعؿ سة  ب الس داف. 90/8/9104
 اكتشعؼ أ ؿ ضئية ع ؼ ضد األطفعؿ في مصر. 01/5/9100

 معدة 06 :المةم ع
مػػػػػؽ سةػػػػػػراالـ تسعي ػػػػػت الم اضػػػػػيع المطر ئػػػػػة فػػػػػي ق ػػػػػعة سػػػػػػكعق  يػػػػػ ز العرسيػػػػػة، فيمػػػػػع يتع

الع ػػػػػػؼ ضػػػػػػد األطفػػػػػػعؿ مػػػػػػف شػػػػػػرح لهػػػػػػت  الظػػػػػػعهرة،  م قعهػػػػػػع،  ت ػػػػػػ ع فػػػػػػي المةػػػػػػعالت 
المطر ئػػػػػة،  سػػػػػيف مطعلسػػػػػة س ػػػػػع  ف لئمعيػػػػػة األطفػػػػػعؿ،  مسػػػػػعدرات مػػػػػف ةهػػػػػعت دي يػػػػػة   
اةتمععيػػػػػة،  الئ  قيػػػػػة المتمثمػػػػػة سػػػػػعألمـ المتئػػػػػدة  عمػػػػػى رأسػػػػػهع األمػػػػػيف العػػػػػعـ، أ  مػػػػػف 

عتيػػػػػػة مػػػػػػف د ؿ مختمفػػػػػػة،  اثػػػػػػر  سػػػػػػعن خػػػػػػجؿ م ظمػػػػػػة الي  يسػػػػػػيؼ،  عػػػػػػرض ل قػػػػػػعالع ئي
الك ر  ػػػػػػع عمػػػػػػى هػػػػػػت  ال ضػػػػػػية،  سػػػػػػيتـ التئميػػػػػػؿ المفصػػػػػػؿ كميػػػػػػع لممفػػػػػػردات السػػػػػػعس ة، 
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 كػػػػػػػتلؾ مػػػػػػػف خػػػػػػػجؿ متعسعػػػػػػػة المػػػػػػػ اد سشػػػػػػػكؿ مفصػػػػػػػؿ السػػػػػػػتخجص الةزاليػػػػػػػعت التػػػػػػػي 
 سيس ى عميهع السئث،  كع ت ال تعالج كمع يمي:

 دراسة   ات التحميل:
 واقت العرض: -1
السةةةةاة

: 
المجمةةةةةةةةو  2013 2014 2015 2016 2019 2020 2021 2022

 ع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 
 

 البرامج
2 12.5 2 12.5 1 6.25 5 31.25 1 6.25 3 18.75 1 6.25 1 6.25 16 100 

1- 2019  :31.25.% 
2- 2015 :18.75.% 
3- 2021- 2022 :12.5% 
4- 2013-2014-2016 :6.25.% 

الدراسػػػػػػة التػػػػػػي عرضػػػػػػت  أكثػػػػػػر األعػػػػػػ اـ الثمع يػػػػػػة عي ػػػػػػة 9109كع ػػػػػػت سػػػػػػ ة 
فيهػػػػػػع مػػػػػػ اد خعصػػػػػػة سػػػػػػعلةراالـ المتعم ػػػػػػة سػػػػػػعلع ؼ ضػػػػػػد األطفػػػػػػعؿ، تمتهػػػػػػع سػػػػػػ ة 

،  أخيػػػػػػػػرا ةػػػػػػػػعنت سػػػػػػػػ  ات 9199-9190 م عصػػػػػػػػفة أتػػػػػػػػت سػػػػػػػػ تي ، 9105
، يسػػػػػػػػػػػػد  أف اهتمػػػػػػػػػػػػعـ ال  ػػػػػػػػػػػػعة تركػػػػػػػػػػػػز اكثػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػي 9106 -9104 -9100

م تصػػػػػػػػؼ العشػػػػػػػػرية الثع يػػػػػػػػة مػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػرف الئػػػػػػػػعدق  العشػػػػػػػػريف، ليعػػػػػػػػ د إلػػػػػػػػى 
أقػػػػػػؿ  سػػػػػػسيع فػػػػػػي سدايػػػػػػة العشػػػػػػرية الثعلثػػػػػػة مػػػػػػف ال ػػػػػػرف الئػػػػػػعدق  ال اةهػػػػػػة  لكػػػػػػف

 العشػػػػريف، مػػػػع يػػػػدلؿ عمػػػػى إيػػػػجن سػػػػكعق  يػػػػ ز العرسيػػػػة فػػػػي م ادهػػػػع السرامةيػػػػة 
اهتمعمػػػػػػػع س ضػػػػػػػية الةػػػػػػػراالـ المرتسطػػػػػػػة سػػػػػػػعلع ؼ ضػػػػػػػد األطفػػػػػػػعؿ،  لػػػػػػػ  سشػػػػػػػكؿ 
متفػػػػػػػع ت سػػػػػػػيف عػػػػػػػعـ  آخػػػػػػػر، امػػػػػػػع س ػػػػػػػعن هػػػػػػػت  ال ضػػػػػػػية عمػػػػػػػى أة ػػػػػػػدة ال  ػػػػػػػعة 

أئػػػػػداث د ليػػػػػة متعػػػػػددة تفػػػػػ ؽ هػػػػػت  المسػػػػػألة مػػػػػف  سػػػػػعن انخسعريػػػػػة  الم شػػػػػغمة س
الك ر  ػػػػػػػػػع، إلػػػػػػػػػى اال سػػػػػػػػػئعب األمريكػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػف أفغع سػػػػػػػػػتعف،  ئعليػػػػػػػػػع الئػػػػػػػػػرب 
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الر سػػػػػية األ كرا يػػػػػة، سمػػػػػع تئممػػػػػئ هػػػػػت  المسػػػػػعالؿ مػػػػػف أهميػػػػػة قػػػػػد تطغػػػػػى عمػػػػػى 
مػػػػع سػػػػ اهع، إال أ ػػػػئ ال تػػػػزاؿ قضػػػػية الع ػػػػؼ ضػػػػد الطفػػػػؿ تأخػػػػت م قعػػػػع لهػػػػع فػػػػي 

 ق عة سكعق  ي ز العرسية.
 زمن العرض: -2

 المجموع: داقيقة10-5 داقيقة5-1 ثااية60-30 ثااية30-0 الزمن:
 % ك % ك % ك % ك % ك 

 100 16 6.25 1 12.5 2 12.5 2 68.75 11 البرامج:

 %.68.75ثع ية: 1-01 -0
 %.09.5دقي ة: 5-0ثع ية، 01-61 -9
 %.6.95دقي ة:  5-01 -0

الفتػػػػػػرة  كع ػػػػػػت الفتػػػػػػرة الزم يػػػػػػة ئتػػػػػػى  صػػػػػػؼ دقي ػػػػػػة هػػػػػػي الطع يػػػػػػة، تميهػػػػػػع
 01دقػػػػػػعالؽ سعػػػػػػدهع،  األقػػػػػػؿ المػػػػػػدة ئتػػػػػػى5الممتػػػػػػدة لدقي ػػػػػػة. الفتػػػػػػرة ئتػػػػػػى 

دقػػػػعالؽ.،  هػػػػتا يػػػػدلؿ عمػػػػى طسيعػػػػة ال  ػػػػعة انخسعريػػػػة فػػػػي   ػػػػؿ الئػػػػدث سأقػػػػؿ 
 قػػػػػػت ممكػػػػػػػف تسعػػػػػػػع لسػػػػػػرعة ال  ػػػػػػػؿ  ئعةػػػػػػػة الةمهػػػػػػ ر ألخػػػػػػػت المعم مػػػػػػػعت 
سأقػػػػػؿ األزم ػػػػػة تسعػػػػػع ال شػػػػػغعالت الئيػػػػػعة،   عصػػػػػر السػػػػػرعة الػػػػػتق تتميػػػػػز 

الئعليػػػػػػػػة، إال أ ػػػػػػػػئ ألهميػػػػػػػػة الم ضػػػػػػػػ ع  تػػػػػػػػأثير  عمػػػػػػػػى أفػػػػػػػػراد سػػػػػػػػئ أيعم ػػػػػػػػع 
المةتمػػػػػػع سشػػػػػػكؿ كسيػػػػػػر فػػػػػػةف ق ػػػػػػعة سػػػػػػكعق  يػػػػػػ ز العرسيػػػػػػة أفػػػػػػردت فتػػػػػػرات 
زم يػػػػػػػة أ سػػػػػػػع لطػػػػػػػرح ةػػػػػػػراالـ الع ػػػػػػػؼ ضػػػػػػػد األطفػػػػػػػعؿ أمػػػػػػػعـ الػػػػػػػرأق العػػػػػػػعـ 
 مئع لػػػػة م عقشػػػػة كعفػػػػة ة ا سػػػػئ  مسػػػػع الئ سشػػػػكؿ م سػػػػع قػػػػدر انمكػػػػعف ال 

ال يمغػػػػػي متعسعػػػػػة ال  ػػػػػعة  يطغػػػػػى عمػػػػػى مػػػػػع سػػػػػ اهع مػػػػػف م اضػػػػػيع  سئيػػػػػث
المخصصػػػػػػة سعألسػػػػػػعس  ئػػػػػػ  األخسػػػػػػعر،  األئػػػػػػداث الد ليػػػػػػة الهعمػػػػػػة ،مػػػػػػع 

 مراععة المسؤ لية  ئ  المةتمع  افراد .
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 محاور العرض: -3
 المجموع: عالميا: عربيا: المحور:

 % ك % ك % ك 
 100 16 50 8 50 8 البرامج:

عؿ م عصػػػػػػفة سػػػػػػيف األخسػػػػػػعر تػػػػػػـ اسػػػػػػت عن المػػػػػػ اد المتعم ػػػػػػة سةػػػػػػراالـ الع ػػػػػػؼ ضػػػػػػد األطفػػػػػػ
الد ليػػػػػة،  األخسػػػػػعر الععلميػػػػػة فػػػػػي عي ػػػػػة الدراسػػػػػة، مػػػػػع يػػػػػدلؿ عمػػػػػى م ػػػػػدار  ةػػػػػ د هػػػػػت  
المشػػػػػكمة لػػػػػيس ف ػػػػػط فػػػػػي د ؿ العػػػػػعلـ الثعلػػػػػث  م هػػػػػع الػػػػػد ؿ العرسيػػػػػة،  اض مػػػػػع أيضػػػػػأ فػػػػػي 
د ؿ الغػػػػرب األكثػػػػر ئضػػػػعرة  ت ػػػػدـ عممػػػػي،  عميػػػػئ تػػػػـ عػػػػرض ال ضػػػػية م عصػػػػفة سػػػػيف 

 %.51م اد عرسية  ععلمية:

ت
وزيع المحاور:
ا مةةةةةةةةةةةةةم  ا ردن العراق 

 المتحدة
السةةةةةةةعود

 ية
المجمةةةةةةةةو  دراسات كورواا ايجيريا لباان م ر كرواتيا

 ع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

البرامج:
 2 12.5

 
2 12.5

 
3 

18.75
 

1 6.25
 

1 6.25
 

2 12.5
 

1 6.25
 

1 6.25
 

2 12.5
 

1 6.25
 

16
 100
 

 %.08.75األمـ المتئدة:  -0
 %.09.5العراؽ، األردف، مصر،ك ر  ع:  -9
 %.6.95السع دية، كر اتيع، لس عف،  يةيريع، دراسعت ععلمية:  -0

ةػػػػعنت األمػػػػـ المتئػػػػدة ا ال،  مػػػػف ك  هػػػػع الم ظمػػػػة الد ليػػػػة المع يػػػػة سمثػػػػؿ هػػػػت  
 س سػػػػػػب متفع تػػػػػػة تسعػػػػػػع لمكػػػػػػعف  ال ضػػػػػػعيع، تمتهػػػػػػع سػػػػػػعقي الكممػػػػػػعت الدالليػػػػػػة

  أسم ب ئد ث الخسر.
 :الشكؿ الف ي -4

 المةم ع: تئ يؽ: ت رير: خسر: الشكؿ الف ي:
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 

 011 06 6.95 0 95 4 68.75 00 السرامج:
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 %.68.75الخسر:  -0
 %.95الت رير:  -9
 %.6.95التئ يؽ:  -0

ةػػػػػعن الخسػػػػػر فػػػػػي م دمػػػػػة األشػػػػػكعؿ الف يػػػػػة المسػػػػػتخدمة فػػػػػي تغطيػػػػػة الةػػػػػراالـ المرتسطػػػػػة 
لتئ يػػػػػؽ،  تلػػػػػؾ مػػػػػف كػػػػػ ف الخسػػػػػر سػػػػػعلع ؼ ضػػػػػد األطفػػػػػعؿ، تػػػػػج  الت ريػػػػػر،  مػػػػػف ثػػػػػـ ا

االكثػػػػػر رشػػػػػعقة فػػػػػي عػػػػػرض ال ضػػػػػية،  لك  ػػػػػئ أسػػػػػعس عمػػػػػؿ ق ػػػػػعة اخسعريػػػػػة ؾ سػػػػػكعق 
 يػػػػػػػ ز العرسيػػػػػػػة،  مػػػػػػػف ر ح الخسػػػػػػػر يمكػػػػػػػف الت سػػػػػػػع عسػػػػػػػر الت ريػػػػػػػر الػػػػػػػتق  ػػػػػػػعؿ رسػػػػػػػع 
انسػػػػػػتخداـ فػػػػػػي هػػػػػػت  ال  ػػػػػػعة،  مػػػػػػف كػػػػػػ ف التئ يػػػػػػؽ يتطمػػػػػػب إمكع ػػػػػػعت  ةهػػػػػػ د كسيػػػػػػرة، 

ف س سػػػسة م س لػػػة سشػػػكؿ مجالػػػـ فػػػي انضػػػعنة  مػػػدى زم ػػػي  اسػػػع أتػػػى فػػػي ال هعيػػػة  لكػػػ
عمػػػػى قضػػػػية مةتمعيػػػػة  عيػػػػة فػػػػي األهميػػػػة تخػػػػص األطفػػػػعؿ عمػػػػعد المةتمػػػػع،  أسػػػػعس 

 س يع ئ.
 الكممات الداللية:-5

الكممػػػػػػػػػػػػػع
 ت

الع ػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ 
 الم زلي

ئمعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الع عب
 األطفعؿ

ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراالـ  صراععت سف قع  ف
 الع ؼ

 المةم ع

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 
.09 9 السرامج

5 
0 6.9

5 
9 09.

5 
0 08.7

5 
0 08.7

5 
5 00.9

5 
0
6 

01
1 

 %.00.95ةراالـ الع ؼ:  -0
 %.08.75سف قع  ف، الصراععت:  -9
 %.09.5الع ؼ الم زلي، ئمعية األطفعؿ:  -0
 %6.95الع عب:  -4

ئػػػػػػػعزت عسػػػػػػػعرة ةػػػػػػػراالـ الع ػػػػػػػؼ قصػػػػػػػب السػػػػػػػسؽ فػػػػػػػي الكممػػػػػػػعت الدالليػػػػػػػة الدالػػػػػػػة عمػػػػػػػى 
ت سػػػػػف قػػػػػع  ف،  الصػػػػػراععت، ال ضػػػػػية المتعم ػػػػػة سػػػػػعلع ؼ ضػػػػػد األطفػػػػػعؿ ، تمتهػػػػػع عسػػػػػعرا

مػػػػػف  عئيػػػػػة أهميػػػػػة ال يػػػػػعـ ستةػػػػػرسـ هػػػػػت  الةػػػػػراالـ لمػػػػػع تئممػػػػػئ مػػػػػف أتى لمطفػػػػػؿ،  أهػػػػػـ 
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المسػػػػػػػسسعت لمثػػػػػػػؿ هػػػػػػػت  الةػػػػػػػراالـ الصػػػػػػػراععت  مػػػػػػػع تئمػػػػػػػؿ مػػػػػػػف أتى  فسػػػػػػػي  مع ػػػػػػػ ق 
 ةسػػػػػدق عمػػػػػى الطف لػػػػػة السريالػػػػػة، مف ثػػػػػـ  عػػػػػ د لسمسػػػػػمة عسػػػػػعرة الع ػػػػػؼ الم زلػػػػػي،  مػػػػػع 

  عب سعلضر رة ك تيةة ئتمية لهت  الظعهرة.ي عسمهع مف ئمعية األطفعؿ،  الع
 الم اضيع المطر ئة:  -6

مطعلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  الم اضيع
 س ع  ف:

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرض 
 الظعهرة:

تةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريـ  آثعر الع ؼ:
 المعتدق:

خطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 الك ر  ع:

 المةم ع

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 
00.9 5 95 4 السرامج:

5 
0 08.7

5 
9 09.

5 
9 09.

5 
06 011 

 %.00.95عرض الظعهرة:  -0
 %.95س ع  ف:  مطعلسة -9
 %.08.75آثعر الع ؼ:  -0
 %.09.5تةريـ المعتدق، خطر الك ر  ع:  -4

تػػػػػػػـ عػػػػػػػرض الم اضػػػػػػػيع ستسمسػػػػػػػؿ م ط ػػػػػػػي سػػػػػػػدأ سعػػػػػػػرض الظػػػػػػػعهرة سشػػػػػػػكؿ أكثػػػػػػػر مػػػػػػػف 
المطعلسػػػػة سعل ػػػػع  ف، كػػػػ ف اق مسػػػػألة تئتػػػػعج لشػػػػرح  مػػػػف ثػػػػـ إيةػػػػعد الئمػػػػ ؿ الم عسػػػػسة 

المعتػػػػػػدق،  خطػػػػػػر لهػػػػػػع،  سعػػػػػػدهع تػػػػػػـ التطػػػػػػرؽ الػػػػػػى آثػػػػػػعر الع ػػػػػػؼ،  المطعلسػػػػػػة ستةػػػػػػريـ 
 الك ر  ع هتا ال سعن التق قيد السشرية  اضرهع س  ة.

 ت ةئ ال  عة في تغطية ال ضية: -7
 المةم ع:  اقعي: قع   ي: ععطفي: الت ةئ:

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 
.09 9 السرامج:

5 
4 95 01 69.

5 
06 011 

 
 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 
 

 

 
 

94 

 %.69.5 اقعي: -0
 %.95قع   ي:  -9
 %.09.5ععطفي:  -0

ة الظػػػػػعهرة المتعم ػػػػػة سػػػػػعلع ؼ ضػػػػػد األطفػػػػػعؿ أسػػػػػرزت ق ػػػػػعة سػػػػػكعق  يػػػػػ ز العرسيػػػػػ
سشػػػػػكؿ  اقعػػػػػي اكثػػػػػر مػػػػػف  يرهػػػػػع  سفػػػػػعرؽ كسيػػػػػر مػػػػػف كػػػػػ ف هػػػػػتا انطػػػػػعر هػػػػػ  
األ سػػػػػػب لعمػػػػػػؿ ق ػػػػػػعة هيكمهػػػػػػع السرامةػػػػػػي هػػػػػػ  الخسػػػػػػر  متطمسعتػػػػػػئ مػػػػػػف ت ريػػػػػػر 
 تئ يػػػػػػػػؽ، اال أف طسيعػػػػػػػػة التغطيػػػػػػػػة ال تخمػػػػػػػػ  مػػػػػػػػف ةع ػػػػػػػػب قػػػػػػػػع   ي يطعلػػػػػػػػب 

تسعػػػػػػػػع لسػػػػػػػػرانة سعلئفػػػػػػػػعظ عمػػػػػػػػى ئػػػػػػػػؽ الطفػػػػػػػػؿ  مصػػػػػػػػمئتئ،  ةع ػػػػػػػػب عػػػػػػػػعطفي 
 الطف لة  قس ة مف ي ـ  سعلتعدق عمى هت  المرئمة العمرية الئسعسة.

 إسراز أ  اع الع ؼ: -8
عمػػػػػػػػى ال سػػػػػػػػعن  ال  ع:

  األطفعؿ:
 تيةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  م زلي:

 الئر ب:
 تيةػػػػػة األزمػػػػػعت 

  األمراض:
 المةم ع:

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 
.07 6 95 4 السرامج:

5 
0 08.7

5 
0 08.7

5 
06 011 

 %.07.5م زلي: الع ؼ ال -0
 %.95الع ؼ ضد األطفعؿ  ال سعن:  -9
 %.08.75الئر ب، األزمعت  األمراض:  -0

 ظػػػػرا لت ػػػػػ ع أشػػػػػكعؿ الع ػػػػػؼ ضػػػػػد األطفػػػػػعؿ ةػػػػعنت تغطيػػػػػة ق ػػػػػعة سػػػػػكعق  يػػػػػ ز العرسيػػػػػة 
مت  عػػػػػة سػػػػػدنا مػػػػػف الع ػػػػػؼ األسػػػػػرق فػػػػػي الم ػػػػػزؿ ك  ػػػػػئ األكثػػػػػر  ةػػػػػ دا الرتسػػػػػعط ئيػػػػػعة 

ؼ الممػػػػعرس ضػػػػد األطفػػػػعؿ سعلضػػػػر رة الطفػػػػؿ سأسػػػػرتئ أكثػػػػر مػػػػف  يرهػػػػع،  اقتػػػػراف الع ػػػػ
مػػػػػػع الع ػػػػػػؼ الممػػػػػػعرس ضػػػػػػد ال سػػػػػػعن أتػػػػػػت تعليػػػػػػع،  أخيػػػػػػرا ةػػػػػػعن الع ػػػػػػؼ ال ػػػػػػعتج عػػػػػػف 
الئػػػػػػػر ب  األزمػػػػػػػعت  األمػػػػػػػراض ك  هػػػػػػػع ا سالػػػػػػػة ععرضػػػػػػػة لك هػػػػػػػع مػػػػػػػؤثرة س سػػػػػػػ ة عمػػػػػػػى 

 األطفعؿ.
 كيفية مععلةة المشكمة: -9
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التئػػػػػػػػػػػػػتير مػػػػػػػػػػػػػف  إصدار تشريع: الكيفية:
 الظعهرة:

مطعلسػػػػػػػػػػػػة د ليػػػػػػػػػػػػة 
 :لمئمعية

تسػػػػػػػػػػميط الضػػػػػػػػػػ ن 
 عمى الظعهرة:

 المةم ع:

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ 
08.7 0 09.5 9 09.5 9 السرامج

5 
9 56.9

5 
06 011 

 %.56.95تسميط الض ن عمى الظعهرة:  -0
 %.08.75مطعلسة د لية لمئمعية:  -9
 %.09.5إصدار تشريع، التئتير مف الظعهرة:  -0

ؿ عسػػػػر تسػػػػميط الضػػػػ ن ععلةػػػػت ق ػػػػعة سػػػػكعق  يػػػػ ز العرسيػػػػة قضػػػػية الع ػػػػؼ ضػػػػد الطفػػػػ
عمػػػػػػػى الظػػػػػػػعهرة ا ال،  المطعلسػػػػػػػة الد ليػػػػػػػة لئمعيػػػػػػػة األطفػػػػػػػعؿ ثع يػػػػػػػع،  سعلتػػػػػػػعلي إصػػػػػػػدار 
تشػػػػػريع لم ضػػػػػعن عمػػػػػى هػػػػػت  ال ضػػػػػية المسػػػػػيالة، مػػػػػع التئػػػػػتير م هػػػػػع اخيػػػػػرا،  تلػػػػػؾ تسعػػػػػع 
لمكيفيػػػػػػػػة األمثػػػػػػػػؿ لمععلةػػػػػػػػة األزمػػػػػػػػة ضػػػػػػػػد الطف لػػػػػػػػة  المتمثمػػػػػػػػة سةػػػػػػػػراالـ الع ػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػد 

 األطفعؿ.
 ت صؿ السعئثعف الى ال تعالج تعلية .ل د   تعالج الدراسة:

 أ ال في فالة  قت العرض. 9109ةعنت س ة  -0
 ثع ية. 01-1األكثر استخدامع  زمف العرض -9
 مئػػػػ ر األمػػػػـ المتئػػػػدة مػػػػع عػػػػرض ال ضػػػػية عرسيػػػػع  ععلميػػػػع فػػػػي فالػػػػة مئػػػػع ر  -0

 العرض.
 في فالة الشكؿ الف ي ةعن الخسر في الم دمة. -4
  ةراالـ الع ؼ كأكثر الكممعت داللة. -5
 الظعهرة في م دمة الم اضيع المطر ئة.عرض  -6
  ت ةئ ال  عة في معظمئ  اقعي تةع  الظعهرة. -7
 أسرز أ  اع الع ؼ الم دمة عسر ال  عة الع ؼ الم زلي. -8
  ستسميط الض ن عمى الظعهرة كعف معظـ المععلةة لهع. -9
 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالدراسات المستدامة . السنة المجلة 

 
 

 

 
 

96 

 تو يات الدراسة:
االهتمػػػػػػػعـ سدراسػػػػػػػة كػػػػػػػؿ مػػػػػػػع يتعمػػػػػػػؽ سئمعيػػػػػػػة الطف لػػػػػػػة مػػػػػػػف مخػػػػػػػعطر الةػػػػػػػراالـ  -0

 مرتسطة سعلع ؼ ضد األطفعؿ.ال
دراسػػػػة تغطيػػػػػة  سػػػػػعالؿ الت اصػػػػػؿ االةتمػػػػػععي لمةػػػػػراالـ المرتسطػػػػػة سػػػػػعلع ؼ ضػػػػػد  -9

 األطفعؿ.
 ت ديـ األطر األ سب لمععلةة ال ضية عسر انعجـ. -0
دراسػػػػػػػة تئميميػػػػػػػػة لمػػػػػػػع ي ػػػػػػػػدـ فػػػػػػػػي المسمسػػػػػػػجت العرسيػػػػػػػػة ئػػػػػػػ ؿ الع ػػػػػػػػؼ ضػػػػػػػػد  -4

 األطفعؿ.
 الم ادر والمراجع:

م اةهة الع ؼ ضد األطفعؿ، أكعديمية سعد العسد اهلل أس  السع د، طعرؽ،  سعالؿ -0
 االم ية . لمعم ـ

س طسعؿ، سعد الديف، مع شة، عسد الئفيظ، الع ؼ األسرق الم ةئ ضد الطفؿ،  -9
 .9100ةعمعة قعصدق مرسعح، 

س  ريرة، سمية. المععلةة انعجمية لظعهرة الع ؼ ضد األطفعؿ في الةزاالر،ةعمعة  -0
 .9108ةيةؿ، الةزاالر، 

 .9191عريفعت  خصعالص، مةمة رؤى الئيعة، ت -4
 9100الئعج، كمعؿ سديع، م عهج السئث انعجمية، كمية انعجـ ةعمعة دمشؽ، -5
ئرس ش، خعلد عسد الئميد كعمؿ، د ر  سعالؿ انعجـ في مكعفئة ةراالـ الع ؼ.  -6

 .0، ج9108أكت سر  06المةمة العممية لكمية الترسية ال  عية، العدد 
سعلـ، مظعهر الع ؼ األسرق ضد األطفعؿ  أثر  عمى المةتمع خميفة، استسعـ  -7

كمية الترسية العةيجف، ةعمعة الزا ية، مةمة  استراتيةيعت الئد مف هت  الظعهرة، 
 .9108  فمسر، 09كميعت الترسية، العدد 

شهعب، عسد اهلل، خديةة، الض ع ق، مئمد أميف، د ر انعجـ المرالي  م اقع  -8
 9109ي العممية التعميمية. مةمة أ راؽ ث عفية، سير ت ,الت اصؿ االةتمععي ف
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عسعس صعدؽ، انعجـ الةديد، المفعهيـ  ال سعالؿ  التطسي عت، عمعف، دار  -9
 9118الشر ؽ، 

كعتسي، مئمد، الع ؼ األسرق الم ةئ  ئ  األطفعؿ،  عجقتئ سعل ئدة ال فسية،  -01
 9109، 98، المةمد 0مةمة ةعمعة دمشؽ، العدد 

عمي. المضم ف المفظي الم دـ في سرامج األطفعؿ التمفزي  ية   مئمد، مئمد، -00
المدسمةة  تأثير  عمى لغة طفؿ مع قسؿ المدرسة، كمية انعجـ ، ةعمعة دمشؽ ، 

9108 
 الم د  ة المدرسية لممصطمئعت الترس ية، اليمف. -09
 .90مصطمئعت انعجمية، دار السيعف، الك يت، ص -00
ضعيع الع ؼ ضد األطفعؿ ،  رشة سمةمس  مر، إخجص، الت ع ؿ انعجمي ل  -04

 .9104الطف لة  االم مة، 
Reference 

www.skynewsarabia.org  -1 
  2-Global prevalence of pastor year violence against children 
and minimum estemates. Hills merayt,amobiA, Kress H, 
Pediatrics, 2016, 137(3):e20154079. 

www.children -of Jordan.org  11 -3  
Taugal,bilha dauidson-arad child rights 4- 
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 المجئؽ:
 (0استمعرة تئميؿ المضم ف لمدراسة)ممئؽ  - أ

  قت العرض: -0
 

 9100 9104 9105 9106 9109 9191 9190 9199 السر عمج التعريو

          
          
          
         المةم ع 

 
 زمف العرض: -9
 دقي ة01-5 دقي ة5-0 ثع ية61-01 ثع ية01-1 السر عمج التعريو

      
      
     المةم ع 

 
 مئع ر العرض: -0
 ععلميع عرسيع السر عمج التعريو

    
    
   المةم ع 
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أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ  ألردفا العراؽ السر عمج التعريو
 متئدة

السػػػػػػػػػػػع د
 ية

 دراسعت ك ر  ع  يةيريع لس عف مصر كر اتيع

            
            
           المةم ع 

 
 الشكؿ الف ي: -4
 تئ يؽ ت رير خسر السر عمج التعريو

     
     
    المةم ع 
 

 الكممعت الدليمية: -5
ةػػػػػػػػػػػػػػػراالـ  السر عمج التعريو

 الع ؼ
الع ػػػػػػػػػػػػػؼ 
 الم زلي

عيػػػػػػػػػػػػػػة ئم الع عب
 األطفعؿ

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 قع  ف

 الصراع

        
        
       المةم ع 
 

 المواضيع المطروحة: -6
مطالبةةةةةةةةةةة  البراامج التاريخ

 بقااون
عةةةةةةةةةةةةرض 

 الظاهرة
آثةةةةةةةةةةةةةةةةةار 

 العاف
تجةةةةةةةةةةةةةريم 
 المعتدي

خطةةةةةةةةةةةةةةةةر 
 الكورواا
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      المجموع 

 
 توجا القااة    تغطية القضية: -7
 وااقع  اقااوا  عاطف  البراامج التاريخ

     
     
    المجموع 
 

 إبراز أاواع العاف: -8
عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى  البراامج التاريخ

الاسةةةةةةةةةةةةةةةةةان 
 وا طفال

عاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 
 مازل 

عاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 
اتيجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الحروب

اتيجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ا زمةةةةةةةةةةةةةةات 

 وا مراض
      
      
     المجموع 

 كيفية معالجة المشكمة: -9
تحةةةةةةةةذير مةةةةةةةةن  إ دار تشريع البراامج التاريخ

 الظاهرة
مطالبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 دولية
الضةةةون  تسةةةميط

 عمى الظاهرة
      
      
     المجموع 
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اسةةةةةةةةةتمارة تحميةةةةةةةةةل المضةةةةةةةةةمون  نمحكمةةةةةةةةةي أسةةةةةةةةةمان االسةةةةةةةةةاتذة - ب
 ( 2)ممحق لمدراسة

 يوسف حسن محمود.ا. د 
 أ. د سذامة حسن الشجيري.

 أ. د  فد حسام.
 ا. د سعد سممان المشذداا .
 .أ. م. د عامر مذدي  الح

 
 
 
 


