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ملخ�ص الدرا�سة:

�أن  �ل�سعودي،.ومبا  �ملجتمع  يف  �ل�سكاين  �لهرم  يف  وهامة  كبرية  �سريحة  ي�سكلون  �لأطفال  �إنَّ 
على  �لعمل  �أهد�فها  �أهم  من  و�لتي  �لن�سائية  �لوطنية  �لإد�ر�ت  من  �لجتماعية  �حلماية  جلان 
لديها  �حلماية  جلان  يف  �لعاملة  �مل��ر�أة  تكون  �أن  وجب  لذ�   ، �سنة   18 �سن  دون  �لأطفال  حماية 
�ملعلومات و�ملعرفة و�لإدر�ك حلقوق �لطفل وهو ما ميثل �لبعد و�ملكون �لعلمي و�ملعريف و بتميزها 
باجتاهات �إيجابية  نحو حقوق �لطفل فهذ� ما ميثل �لبعد و�ملكون �لنف�سي و�لجتماعي للوعي وبناًء 
على ذلك فاإن هذه �لدر��سة تهدف �إىل در��سة )وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل(  يف 
28(– �مل�ساركة  و�لتعليم مادة)  – �لنماء  �ل�سحية مادة)24(  �لرعاية  �لتالية )جمال  �ملجالت 
مادة)31( – �حلماية من كافه �أ�سكال �لعنف و�لإ�ساءة مادة)19(يف جلان �حلماية �لجتماعية. 
ن�سو�ص  عن  �سيئًا  يعرفن  ول  يطلعن  مل  �لدر��سة  جمتمع  من   %  60 �أن  �لنتائج  �أهم  من  وكانت 
�لتفاقية �ملتعلقة بحقوق �لطفل لعدة �أ�سباب و�أي�سًا 60،00 % من �ملبحوثات يرون عدم تفعيل مو�د 
ون�سو�ص �لتفاقية د�خل �ملوؤ�س�سة، لذ� تو�سي �لباحثة بالنظر بجدية لكيفية تفعيل مو�د ون�سو�ص 

�لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل .

وعي املراأة ال�سعودية العاملة 
بحقوق الطفل

)درا�سة ميدانية مطبقة على من�سوبي جلان احلماية االجتماعية(
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مقدمة :
و�لرتبية  بالرعاية  �لطفل  يحظى  ما  وبقدر  �لإن�سان  مر�حل  �أه��م  من  �لطفولة  مرحلة  تعد 
�حل�سنة بق��در ما تكون حياته �سعيدة ومثمرة  ،  لذ�  جتاوز �لهتمام بالأطفال �مل�سوؤولية �ملبا�سرة 
تبنت  فقد   ، �لطفولة  �لدويل مبرحلة  �لهتمام  لي�سمل  و�ملجتمع  و�لأ�سرة  �لو�لد�ن  بها  يقوم  �لتي 
�جلمعية �لعمومية للأمم �ملتحدة �تفاقًا دوليًا ، ومت �إ�سد�ر �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل يف عام 
1989م ، وحتتوي �لتفاقية على �حلقوق �لأ�سا�سية للأطفال و�لتي تعك�ص �حتياجاتهم يف �أي مكان 

�لثقافية و�لدينية لكل جمتمع، وقد �سادقت  �لأر�ص، مع مر�عاة �لظروف  يعي�سون فيه على وجه 
�ململكة �لعربية �ل�سعودية على �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل  عام 1416ه� �ملو�فق 1996م ، مع 
�لتحف����ظ على ما يتعار�ص مع �ل�سريعة �لإ�سلمية . ومن �أهد�ف �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل 
:�مل�ساركة - �لرعاية – �حلماية ، وبالرغم من كل �ملجهود�ت �لتي تهدف �إىل حماية حقوق �لأطفال 
�لأطفال  فئة  �أن  �إىل  ي�سري  �لو�قع  �أن  �إل  و�ملحلية  �لدولية  و�لتفاقيات  �ملو�ثيق  �إ�سد�ر  خلل  من 
ماز�لت يف حاجة �إىل رعاية و�هتمام من جانب كل �لعاملني يف جمال رعاية �لطفولة من خلل وعي 
�لعاملني يف هذ� �ملجال وتفعيل �آليات �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل مثل جلان �حلماية �لجتماعية 
بحاجة �إىل �لتعرف على وعي �لعاملت  بها  ونظر� للق�سور �لو��سح يف وعي �ملر�أة بحقوق �لطفل  
و�لذي �ت�سح من خلل �لتو�سيات �لتي خرجت بها بع�ص �لدر��سات لذ� لزم �لتعرف على مدى وعي 

�ملر�أة �ل�سعودية بحقوق �لطفل .
م�سكلة الدرا�سة: 

�إن �لأطفال ي�سكلون �سريحة كبرية وهامة يف �لهرم �ل�سكاين يف �ملجتمع �ل�سعودي حيث بلغت 
ن�سبة �لأطفال يف �ل�سعودية ممن يبلغ عمرهم )14( عامًا و �أقل )49.23( يف �ملائة من �إجمايل 
عدد �ل�سكان �ل�سعوديني ح�سب �آخر تعد�د للعام 2010م )م�سلحة �لإح�ساء �لعامة و�ملعلومات( . 
لذ� ورد يف �لآونة �لأخرية �هتمام مكثف بالطفل �ل�سعودي ، حيث كانت هناك �آر�ء ودعو�ت تدعو 
�إىل �ملزيد من �لعناية بحقوق �لأطفال �إىل جانب ما يلم�سه �ملهتمون مبو�سوع �لطفولة من ق�سور 
�أو  �لأولياء عليهم،  �أو  ، كالو�لدين  �لأطفال  تتعامل مع  �لتي  �لفئات  �لطفل لدى  �لوعي بحقوق  يف 
على  �لتعرف  ف�سرورة  �لأطفال.  ب�سوؤون  تتعلق   �لتي  �ملوؤ�س�سات  يف  رجل  �أو  �م��ر�أة  من  �لعاملني 
م�ستوى �إدر�ك �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة ومعلوماتها وتف�سريها نحو حقوق �لطفل ميثل �لبعد و�ملكون 
�لعلمي و�ملعريف للوعي فاكت�ساب �ملعلومات و�إدر�ك معنى �ملعرفة بحقوق �لطفل ل يكفي، فمفهوم 
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�لوعي يقت�سر على �مل�ستوى �لأدنى للجانب �لوجد�ين، ومن ثم قد ل يوؤدى �إىل تعديل يف �ل�سلوك، 
فلي�ص من �ل�سروري �أن من يعي �سيئا يت�سرف وفق وعيه ،لذ� نرى من خلل �لدر��سات �ل�سابقة 
�مل�ستوى  على  فهو  وجد  و�ن  موجود  غري  �لعاملت  من  فئة  لدى  �لطفل  بحقوق  �لوعي  جمرد  �أن 
1416ه�( يف در��ستها  �إبر�هيم  �أكدته در��سة �لباحثة )�آمال  �لأدنى للجانب �لوجد�ين ، وهذ� ما 
�ملرحلة  يف  حتقيقه  وم��دى  �لإ�سلمية  �لرتبية  يف  �لطفل  حقوق  ببع�ص  �ملعلمات  وعي   ( بعنو�ن 
�لبتد�ئية( فكان من �أهم نتائج �لدر��سة عدم وجود وعي كاٍف للمعلمات يف مدينة جدة بحقوق 
45 % ،وكان �لوعي مقت�سرً� على �جلانب �ملعريف فقط  �لطفل �لرتبوية حيث كانت �ل�ستجابات 
،1421ه�( و�لتي كانت  بعنو�ن )حقوق  نتائج در��سة )�لقا�سي  �أهم  �لعمل به ،كما كان من  دون 
�لطفل �لتعليمية و�ل�سحية وحق �حلماية من �سوء �ملعاملة و�ل�ستغلل ( عدم وجود �آليات تنفيذية 
وقو�نني ملزمه حتفظ للطفل حقوقه و�سعف تطبيق �لتفاقيات �لدولية وعدم وجود جز�ء�ت لردع 
فهناك  موجود  غري  للوعي  و�لجتماعي  �لنف�سي  �لبعد  �أن  جند  ،كما  �لطفل  بحقوق  �ملتلعبني 
،2011(بعنو�ن  حكمي  )�سقر�ء  در��سة  من  �ت�سح  ما  مثلما  �لطفل  حقوق  نحو  �سلبية  �جتاهات 
�تفاقية  �سوء  يف  �ل�سعودية  �لأ�سرة  د�خل  �لبتد�ئية  �ملرحلة  لطفل  �لجتماعي  �ل�سبط  )�أ�ساليب 
حقوق �لطفل من منظور تربوي �إ�سلمي( فقد كان من �أهم �لنتائج تنوع �أ�ساليب �ل�سبط �لجتماعي 
من ��ستخد�م عقاب و�سخرية وتاأنيب و�سرب وهذه �لأ�ساليب تعد منافية حلقوق �لطفل من �ملنظور 
�لإ�سلمي وقد كان من �أهم �لتو�سيات �لتاأكيد على �ملوؤ�س�سات �لجتماعية بالقيام بدور�ت تدريبية 
�سن  بني  بالهتمام  �لباحثة  �أو�ست  كما  �لطفل  لتوعيتهم عن حقوق  �لأطفال  مع  �لعاملني  جلميع 
حقوق  حلماية  �لإن�سان  حقوق  وجمعيات  �لجتماعية  �ملوؤ�س�سات  خلل  من  و�لقو�نني  �لت�سريعات 
�لطفل.وقد بينت در��سة )�سابر2012( �أن ثقافة �لأ�سرة �لعربية لها علقة بحقوق �لطفل فقد تبني 
�جلانب �لإيجابي يف �أن �لأ�سرة بن�سبة 82 % توؤيد وتوؤكد حماوله تعليم �لطفل �لقر�ءة و�لكتابة �أما 
�جلانب �ل�سلبي ميثل من كانت ن�سبته 28 %  من قر�أت بالفعل من قبل عن حقوق �لطفل  و بن�سبة 
�لعاد�ت  ولكنها  �لطفل  حقوق  بقو�نني  �لعربية  �لأ�سرة  لدى  وعي  هناك  لي�ص  �أن  ترى   %  94،7
و�لتقاليد، ومن خلل ما �سبق نرى �أن عدم �لوعي ي�ستحق �لدر��سة وي�ستدعي تدخل �ملجتمع عن 
ط��ري��ق م�����س��اه��م��ه �خل��دم��ة �لج��ت��م��اع��ي��ة  ب��ال��ت��وع��ي��ة ب��ح��ق��وق �ل��ط��ف��ل خ�����س��و���س��ا �أن در����س��ة  
�إىل  تهدف  كانت  حيث  �لجتماعية(  و�خلدمة  �لطفل  )حقوق  بعنو�ن   )Emlgn،sarah2003(
�ملناطق  �أطفال  بحقوق  و�لرتويج  للتعرف  �لجتماعية  �خلدمة  به  تقوم  �لذي  �لدور  على  �لتعرف 
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�لع�سو�ئية فقد جاءت نتائجها �أن �خلدمة �لجتماعية تلعب دورَ� موؤثر� يف �لرتويج و�لتوعية بحقوق 
�أطفال �ملناطق �لع�سو�ئية وب�سفة خا�سة فيما يتعلق بتاأ�سيل وتعميق حقوق �لطفل بني �أبناء �لأقليات 
يف �ملناطق �لع�سو�ئية ،ومبا �أن جلان �حلماية �لجتماعية من �لإد�ر�ت �لوطنية �لن�سائية و�لتي من 
18 �سنة ، لذ� وجب �أن تكون �ملر�أة �لعاملة يف  �أهم �أهد�فها �لعمل على حماية �لأطفال دون �سن 
جلان �حلماية لديها �ملعلومات و�ملعرفة و�لإدر�ك حلقوق �لطفل وهو ما ميثل �لبعد و�ملكون �لعلمي 
و�ملعريف و بتميزها باجتاهات �إيجابية  نحو حقوق �لطفل فهو ميثل �لبعد و�ملكون �لنف�سي و�لجتماعي 
للوعي وبناًء على ذلك فاإن هذه �لدر��سة تهدف �إىل در��سة )وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة بحقوق 
�لطفل(  يف �ملجالت �لتالية) جمال �لرعاية �ل�سحية مادة)24( – �لنماء و�لتعليم مادة) 28(– 
�حلماية  جلان  يف  مادة)19(  و�لإ�ساءة  �لعنف  �أ�سكال  كافه  من  – �حلماية  مادة)31(  �مل�ساركة 

�لجتماعية .
اأهمية الدرا�سة :

بيان مدى وعي �ملر�أة �ل�سعودية بحقوق �لطفل  1 .
ن�سر �لوعي بحقوق �لطفل و�لتي �أر�ستها �لأديان �ل�سماوية و�لقيم �لأخلقية و�لجتماعية  2 .

وما ن�ست علية �لتفاقات و�ملو�ثيق �لعربية و�لدولية.
�إن �لهتمام بحقوق �لطفل هو �هتمام بالقاعدة و�لركيزة �لتي يبني عليها �ملجتمع �آماله  3 .

وغاياته يف جمال �لتقدم و�لنه�سة .
ت�سهم يف �لتعرف على �تفاقية حقوق �لطفل �ل�سادرة عن �لأمم �ملتحدة و�لتعرف على �أهم  4 .

بنودها وموقف �لإ�سلم منها.
�لطفولة  قطاع  باأو�ساع  �لنهو�ص  �إىل  �لهادفة  و�مل�سروعات  و�لرب�مج  �خلطط  م�ساندة  5 .

و�لعرت�ف بحقوقهم عن طريق م�ساهمة تخ�س�ص �خلدمة �لجتماعية .
اأهداف الدرا�سة:

�لجتماعية يف جمال حقوق  للخدمة  �ملهنية  باملمار�سة  �ملرتبطة  �لنظرية  • �إثر�ء �جلو�نب 
�لإن�سان ب�سفه عامة.

• �إثر�ء �جلو�نب �لتطبيقية �ملرتبطة باأدو�ر �لأخ�سائية �لجتماعية يف جمال رعاية �ملر�أة 
عامة وحت�سني وعيها بحقوق �لطفل خا�سة .

• �لو�سول �إىل �أد�ة علمية لقيا�ص م�ستوى وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل.
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ت�سا�ؤالت الدرا�سة:
الت�سا�ؤل االأ�ل:

ما م�ستوى وعي �ملر�أه �ل�سعودية �لعاملة يف جلان �حلماية �لجتماعية  بحقوق �لطفل ؟
وميكن �لإجابة على هذ� �لت�ساوؤل من خلل �لإجابة على �لت�ساوؤلت �لفرعية �لتالية :

�حلماية  �لعاملة يف جلان  �ل�سعودية  �ملر�أة  معلومات  م�ستوى  ما   : �لأول  �لفرعي  • �لت�ساوؤل 
�لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل يف جمال �لرعاية �ل�سحية مادة )24( ؟

• �لت�ساوؤل �لفرعي �لثاين : ما م�ستوى معلومات �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة يف جلان �حلماية 
�لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل يف �لنماء و�لتعليم مادة )28( ؟

�لعاملة يف جلان �حلماية  �ل�سعودية  �ملر�أة  ما م�ستوى معلومات  �لثالث:  �لفرعي  • �لت�ساوؤل 
�لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل يف �مل�ساركة مادة )31( ؟

�حلماية  جلان  يف  �لعاملة  �ل�سعودية  �مل��ر�أة  معلومات  م�ستوى  ما   : �لر�بع  �لفرعي  • �لت�ساوؤل 
�لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل يف �حلماية من كافة �أ�سكال �لعنف و�لإ�ساءة مادة )19(؟

الت�سا�ؤل الثاين :
• توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني م�ستوى معلومات �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة يف جلان 
�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل وفقا ملتغري�ت �لدر��سة:) �ملجال �جلغر�يف ، 

�مل�ستوى �لتعليمي ، �لفئه �لعمرية (
وميكن حتديد معنوية هذه �لفروق بني �ملتغري�ت كما يلي :

جلان  يف  �لعاملة  �ل�سعودية  �مل��ر�أة  معلومات  م�ستوى  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  )توجد  �أ- 
و�مل�ستوى  �جلغر�يف  �ملجال   : ملتغريي  وفقا  �لطفل  بحقوق  �ملرتبطة  �لجتماعية   �حلماية 

�لتعليمي (
�لعاملة يف جلان  �ل�سعودية  �مل��ر�أة  معلومات  م�ستوى  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  )توجد  ب- 
�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل وفقا ملتغريي : �ملجال �جلغر�يف و�لفئة �لعمرية(

جلان  يف  �لعاملة  �ل�سعودية  �مل��ر�أة  معلومات  م�ستوى  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  )توجد  ج- 
�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل وفقا ملتغريي : �ملجال �لتعليمي و�لفئة �لعمرية (

الت�سا�ؤل الثالث :
�لعاملة يف جلان  �ل�سعودية  �ملر�أة  رفع م�ستوى وعي  �لجتماعية يف  دور مهنة �خلدمة  • ما 
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�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل ؟
املفاهيم االإجرائية للدرا�سة :  ومن �أهم مفاهيم �لدر��سة ما يلي:

�حلماية  جل��ان   - �لعاملة  �ل�سعودية  �مل���ر�أة   – �لطفل  حقوق  مفهوم   - �لوعي  مفهوم   
�لجتماعية

اأ�اًل: مفهوم الوعي :
كلمة وعي يف �للغة �أي وعي �ل�سيء تعني حفظه و فهمه و �لأمر باإدر�كه على حقيقته ،)�أوعي( 
�ل�سيء وعاه و حفظه ، و �لوعي هو �حلفظ و �لتقدير ،  �لفهم و �سلمة �لإدر�ك و يف علم �لنف�ص 

�لوعي يعني �سعور �لكائن �حلي مبا يف نف�سه و ما يحيط به )معجم �للغة (
 تعددت �لتعاريف �لتي تناولت �لوعي و �سوف تعر�ص �لباحثة بع�ص هذه �لتعاريف و منها : 

�ملا�سية  �لأح��د�ث  و  بالأ�سياء  �ملعرفة   ( باأنه  john A،stevens�لوعي  �ستيفن   جون  يعرف 
 .)Stevens،1971، 5- 6( ) و�حلا�سرة

�خلربة  �أنه  على  عرفه  و  �ل�سعور  مياثل   ( باأنه  �لوعي   James dreverدريفر جيم�ص  يعرف  و 
)Drever ، 1957،25() لعقلية و �لإدر�ك للأ�سياء و �ملو�سوعات �ملختلفة�

يف  �لأ�سياء  معرفة  بها  �لفرد  ي�ستطيع  تنظيمية   ، معرفية  عقلية  عملية  �أنه  على  يعرف  كما  و 
هويتها �مللئمة ) مدكور ، 1975، 547( 

كما يعرف �أنه )�إدر�ك �ملرء لذ�ته و ملا يحيط به �إدر�كا مبا�سر� و هو �أ�سا�ص كل معرفة و ميكن 
�إرجاع مظاهر �ل�سعور �إىل ثلثة : 

�لإدر�ك و �ملعرفة. 1
. 2 �لوجد�ن

�لنزوع و �لإر�دة 3 .
و هذه �ملظاهر �لثلثة مت�سلة ببع�سها كل �لت�سال  و لل�سعور مر�تب خمتلفة و هي:

�ل�سعور �لظاهر 1 .
.) �لل�سعور و يت�سمن �مليول و �لرغبات �ملكبوتة  )بدوي ، 1986 ، 81. 2

ثانيًا: تعريف حقوق الطفل :
�أ�سار �ل�سنهوري 2007 باأن كلمة �حلق ت�سري لغويا �إىل �ل�سيء �لذي له �أ�سا�ص منطقي �أو �أدبي 
�دعاء موؤ�س�ص �أو معرتف به �سرعيا يدعى من قبل �سخ�سية ذ�ت �سرعية مثل �لدولة �أو �سخ�سيه 
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قانونية �أو جمعيه �أهلية ويرى علماء �لجتماع باأن �حلق هو تربير قانوين يتيح للفرد �لقيام ب�سلوك 
معني �أو مطالبه �لآخرين باإتباع �سلوك حمدد يت�سل به )�ل�سنهوري ، 2007(.

و�لأطفال هم فئة عمرية لها خ�سائ�سها و�حتياجاتها، وهوؤلء �لأطفال لهم �حلق يف �أن ينمو� 
يف بيئة حتميهم فاحلماية �لناجحة تزيد فر�ص �لأطفال يف �لنمو و�لتن�سئة �أ�سحاء ج�سديا وعقليا 
لأنف�سهم  �أو  للآخرين  بالإ�ساءة  قيامهم  �حتمالت  وتقلل  ذ�تهم  حمرتمني  �أنف�سهم  من  و�ثقني 

)�ل�سنهوري ،2006، 192(.
تعريف حقوق الطفل يف �سوء اتفاقية االأمم املتحدة :

ولدتهم  قبل  �سرعيًا  وحمايتهم  ورعايتهم  �لأطفال  وقاية  باأ�سباب  �ملتعلقة  �حلقوق  تلك  هي 
وبعدها ت�ستند �ىل �إعلن جنيف �ل�سادر عام 1994م �لذى �أقره �لإعلن �لعاملي بحقوق �لإن�سان ، 
ويف �لنظم �لأ�سا�سية للوكالت �ملتخ�س�سة و�لهيئات �لدولية �لتي تعنى برعاية �لأطفال ، وت�ستند 
�إىل �أنه لز�مًا على �جلن�ص �لب�سري �أن مينح �لطفل خري ما عنده ، وذلك بهدف جعل �لطفل ينعم 
�ملجتمع )حكمي،  �لإعلن خلريه وم�سلحة  �لو�ردة يف  باحلقوق و�حلريات  ويتمتع  بطفولة هنيئة 

.)10، 2011

ثالثَا: املراأة ال�سعودية  العاملة : 
يرى وحيد �أن عمل �ملر�أة هو �جلهد )قوة �لعمل(�لذي تبذله �ملر�أة ، يف خارج بيتها يف خدمة �ملجتمع ، 

مقابل �أجر مادي �سو�ء كان هذ� �لعمل ذهنيًا �أو يدويًا حكوميًا �أو �أهليًا �أو ع�سكريًا )وحيد ، 1978 ، 16 (.
مادي  �أجر  على  حت�سل  و  �ملنزل  خارج  تعمل  �لتي   ( هي  �أنها  على  �لعاملة  �مل��ر�أة  عرفت  كم 
دوره��ا  �إىل  وبالإ�سافة  �أم  و  كزوجة  �لأخ��رى  ب��اأدو�ره��ا  �لوقت  نف�ص  يف  تقوم  و   ، عملها  مقابل 

كموظفة() �آدم ، 1982 ، 39(.
رابعًا: جلان احلماية االجتماعية :

هي �إد�رة وطنية تابعة وت�سرف عليها وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية لوكالة �لوز�رة للرعاية و�لتنمية 
رقم  �ل���وز�ري  �ل��ق��ر�ر  مبوجب  �لجتماعية  للحماية  �لعامة  �لإد�رة  �أن�سئت  فقد  �لجتماعية 

10771/1/ �ص بتاريخ 3/1/ 1425ه� من �أهم �أهد�ف �لإد�رة :

�لعمل على حماية �لأطفال دون �سن 18•  و�ملر�أة �أّيًا كان عمرها وبع�ص �لفئات �مل�ست�سعفة 
من �لتعر�ص للإيذ�ء ب�ستى �أنو�عه .

• ن�سر �لوعي بني �أفر�د �ملجتمع حول �سرورة حماية �أفر�د �لأ�سرة من �لإيذ�ء و�لعنف .
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�لعلقة  ذ�ت  �جلهات  مع  بالتعاون  �لظاهرة  هذه  عن  و�لدر��سات  �لبحوث  • �إج��ر�ء 
. )www.hemayah.org(

 التعاريف االإجرائية لهذه الدرا�سة هي :
�إدر�ك ومعرفة  �لدر��سة �حلالية م�ستوى  بالوعي يف  : فيق�سد  للوعي  �لإجر�ئي  • �لتعريف 

�ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة بلجان �حلماية �لجتماعية للمعلومات �ملرتبطة بحقوق �لطفل .
• بالن�سبة للمفهوم �لإجر�ئي حلقوق �لطفل: فيق�سد به يف �لدر��سة �حلالية  حقوق �لطفل 

�لو�ردة يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة و�ملتمثلة يف �ملو�د ذ�ت �لأرقام ) 24 ، 28 ،31 ، 19(.
• �أما �لتعريف �لإجر�ئي للمر�أة �ل�سعودية �لعاملة بلجان �حلماية �لجتماعية: ويق�سد باملر�أة 
�ل�سعودية يف هذه �لدر��سة هي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة بلجان �حلماية �لجتماعية �لتابعة 

لوز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية يف �ملناطق �لرئي�سة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية .
الدرا�سات ال�سابقة:

قامت  فقد  �لدر��سة  م�سكلة  لتحديد  وو�سوًل  �لطفل  بحقوق  �هتمت  �لتي  �لدر��سات  تعددت 
�لباحثة بالطلع على �لدر��سات �ل�سابقة �ملرتبطة باملو�سوع �رتباطًا مبا�سرً� �أو غري مبا�سر.

در��سة )عثمان 1975( بعنو�ن )نحو و�سع خطة خلدمات رعاية �لأمومة و�لطفولة (وتهدف �إىل 
حتديد �حتياجات �لطفولة يف مر�حلها �ملختلفة ودر��سة �خلطط و�لرب�مج و�لتنظيمات و�لهيئات 
يف جمال رعاية �لطفولة جاءت نتائجها �أن هناك قلة بني �لتخ�س�سات �ملختلفة يف خمتلف جمالت 
وكذلك  �ملدربة  �لب�سرية  �لإمكانيات  كفاية  عدم  مع  �لطفل  بحقوق  �لوعي  لديهم  �لطفولة  رعاية 

�لإمكانيات �ملادية لرعاية وحماية �لطفولة .
كما �أ�سارت در��سة )�لقا�سي 1999م( بعنو�ن )حقوق �لطفل �لتعليمية و�ل�سحية وحق �حلماية 
من �سوء �ملعاملة و�ل�ستغلل( حيث ت�سمنت �أهد�ف �لدر��سة �لتعرف على حقوق �لطفل وتاأ�سيلها 
وو�قع  للطفل  و�لتعليمي  �ل�سحي  �لو�سع  على  �لتعرف  مع  �إ�سلميا  تاأ�سيل  �لدولية  �ملو�ثيق  يف 
�ملعاملة �لتي يتعر�ص لها �لطفل و��ستغلله . فقد كانت من �أهم �لنتائج �لتي تو�سلت لها �لدر��سة 
حيوية و�أهمية مو�سوع حقوق �لطفل �إل �أن �لطفل ماز�ل يعاين من �نتهاكات حلقوقه على م�ستويات 
عدة و�ت�سح عدم وجود �آليات تنفيذية وقو�نني ملزمة حتفظ للطفل حقوقه كما تبني �سعف تطبيق 

�لتفاقيات �لدولية وعدم وجود جز�ء�ت لردع �لتلعب بحقوق �لطفل .
كما يف در��سة Molinari،Luisa 2002   حول حقوق �لطفل وعلقته بالتعليم وكانت تهدف �إىل 



وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل

17

  العدد 125، خريف 2015 ال�سنة 32 | �سوؤون اجتماعية

�إلقاء  �إىل  ، كذلك كانت تهدف  بالتعليم  �لطفل وعلقة ذلك  �أعمق ملو�سوع حقوق  �لو�سول لفهم 
�ل�سوء على �لعلقة بني �لتعليم وبني تر�سيخ حقوق �لطفل ، فكانت من �أهم �لتو�سيات �لتي تو�سل 
رعاية  �أف�سل  وجود  ل�سمان  وذلك  �لطفل  حقوق  وقيمة  باأهمية  �لآخرين  توعية  يجب  باأنه  �إليها 
�سحية و�جتماعية للطفل و�أنه يجب �أن تت�سمن �ملناهج و�لرب�مج �لتعليمية �لتوعية بحقوق �لطفل.

توظيف  �لطفل من خلل  �لرتويج حلقوق  بعنو�ن    bell ، Margaret2002 �أكدت در��سة  وقد 
�ملهنيني  ر�أي  ��ستطلع  �إىل  تهدف  وكانت  و�لطفل،  �لجتماعي  �لأخ�سائي  بني  �لعلقة  مفهوم 
و�ملهتمني برعاية �لطفل حول حقوق �لطفل، وتهدف �لدر��سة �أي�سا �إىل �لربط بني تر�سيخ حقوق 
�لطفل وبني توظيف مفهوم �لعلقة بني �لأخ�سائي �لجتماعي و�لطفل، جاءت نتائجها �أن هناك 
�لطفل ول�سمان  �أهمية وقيمة حقوق  �ملهنية و�لرتبوية على تعميق  �لعلقة  �إيجابي ملثل هذه  تاأثري 

و�سول �أف�سل خدمات �لرعاية �ل�سحية و�لجتماعية �ملنا�سبة للأطفال .
ويف در��سة greene 2009  بعنو�ن �خلدمة �لجتماعية وحقوق �لطفل، حيث كانت تهدف �إىل 
كذلك  �لطفل  حقوق  جم��الت  على  �لجتماعيني  �لأخ�سائيني  لتاأهيل  تدريبية  بر�مج  ت�سميم 
�لتعرف على دور �خلدمة �لجتماعية يف تو�سيل خدمات �لرعاية �ل�سحية و�لجتماعية للأطفال 
كذلك �إلقاء �ل�سوء على �جلهود �لتي بذلت للتعرف على تقييم نتائج م�سروعات �لرعاية �ل�سحية 
و�لجتماعية للأطفال ، جاءت نتائجها �أن �لأخ�سائيني �لجتماعيني يف حاجة �إىل بر�مج تدريبية 

لتاأهيلهم للعمل يف جمالت حقوق �لطفل .
در��سة )عبد �لهادي 2011م( بعنو�ن دور �خلدمة �لجتماعية يف تفعيل �أليات مو�د ون�سو�ص 
�لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل ( در��سة و�سفية حتليلية طبقت على عدد من �ملوؤ�س�سات �لعاملة يف 
جمال رعاية �لطفولة وعدد من �ملد�ر�ص �لبتد�ئية تهدف �إىل حتديد دور �خلدمة �لجتماعية يف 
ومدى  لزيادة  �أي�سًا  وتهدف  �لطفل  �لدولية حلقوق  �لتفاقية  ون�سو�ص  �لعمل مبو�د  �آليات  تفعيل 
معرفه �لأخ�سائيني �لجتماعيني مبو�د ون�سو�ص �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل و�أ�سارت نتائجها 
�إىل �أن �أغلبية عينة �لدر��سة من �لأخ�سائيني لي�ص لديهم معرفة مبو�د ون�سو�ص �لتفاقية �لدولية 
�لتفاقية  ون�سو�ص  مو�د  بتفعيل  تقوم  ل  �ملوؤ�س�سات  �أن  �لدر��سة  نتائج  �أ�سارت  كما   % 57 بن�سبة 

�لدولية حلقوق �لطفل بن�سبة 55،4 % .
مو�د  تفعيل  يف  دور  لها  يكون  �أن  ميكن  �لجتماعية  �خلدمة  �أن  �لدر��سة  نتائج  �أك��دت  كما 
ون�سو�ص �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل يف جمال �لرعاية �ل�سحية بن�سبة 72،3 % ويف �ملجال 
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�لتعليمي بن�سبة 73،9 % ويف جمال �مل�ساركة يف �لأن�سطة بن�سبة 81،6 %.
ويف در��سة )�أبو �حل�سن 2011م( بعنو�ن )دور �لأخ�سائي �لجتماعي كممار�ص عام يف �لتوعية 
بحقوق �لطفل �ملعاق ذهنيًا( در��سة تقييمية مطبقة مبد�ر�ص �لدمج مبحافظة �أ�سو�ن وتهدف �إىل 
حتديد مدى قيام �لأخ�سائي �لجتماعي كممار�ص عام بدوره يف �لتوعية بحقوق �لطفل �ملعاق ذهنيًا 
مبد�ر�ص �لدمج وذلك يف جمال �حلقوق )�لتعليمية – �ل�سحية- �لرعاية �لجتماعية و�لرتويجية 

و�حلقوق �لنمائية و�حلق يف �مل�ساركة (.
فقد �أ�سارت نتائج �لدر��سة �أن �لأخ�سائي �لجتماعي ل يويل �هتمامًا كبريً� بتنمية وعي �لطفل 
�ملعاق بحقوقه �أو تعليمه كيفية �حرت�م حقوق �لأخرين وذلك بن�سبة مرجحة %83،3 مبتو�سط وزن 
مرجح 2.5 كما �أ�سار�ت �أن 96،7 % بوزن مرجح 2،9 تو�سح �أن �لأخ�سائي �لجتماعي يعطي �أولوية 
�لطفل  تعليم  �لو�لدين يف  و م�ساركة  �مل�ساركة  �ملعاق يف  �لطفل  �لوعي بحق  بتنمية  و�هتمام كبري 

�ملعاق وبن�سبة 100 % ووزن مرجح 3 كانت لهتمام �لأخ�سائي بتنمية �لوعي باحلقوق �ل�سحية .
2011م( بعنو�ن )�أ�ساليب �ل�سبط �لجتماعي لطفل �ملرحلة �لبتد�ئية  ويف در��سة )�حلكمي 
�إ�سلمي )جمتمع جدة  �تفاقية حقوق �لطفل من منظور تربوي  �ل�سعودية يف �سوء  د�خل �لأ�سرة 
�أمنوذجا( حيث تهدف �لدر��سة �إىل �لتعرف على �لأ�ساليب �لرتبوية للأ�سرة �ل�سعودية يف حتقيق 
�لرتبوي  �ملنظور  �لطفل من  �تفاقية حقوق  �سوء  �لبتد�ئية يف  �ملرحلة  لطفل  �لجتماعي  �ل�سبط 
�ل�سعودية  �لأ�سرة  د�خل  �ل�سائعة  �لأ�ساليب  �أن  �إىل  �لد�ر�سة  نتائج  �أهم  �أ�سارت  فقد  �لإ�سلمي، 
�لأكرث  �لأ�ساليب  كانت  حيث  �لطفل  حقوق  لتفاقية  منافيا  كان  ما  منها  �أطفالها  �سلوك  ل�سبط 
�لعنف  ��سكال  كافة  من  �حلماية  وهي   )19( للمادة  خمالفتهم  �لطفل  حلقوق  و�ملنافية  �سيوعًا 

و�لإ�ساءة
ومن خلل �لدر��سات �ل�سابقة نلحظ �أن �لدر��سات �أكدت علي جز�أين مهمني �جلزء �لأول وهو 
�حلكمي   -  1999 -�لقا�سي   1975 -عثمان   2011 �ل��ه��ادي  )عبد  م��ن  ك��لٍّ  در����س��ة  �أك��دت��ه  م��ا 
2011م-Molinari،Luisa 2002 ( �تفقت �لدر��سات على عدم كفاية �لإمكانيات �لب�سرية �ملدربة 

و�ل�سحية  �لتعليمية  و�أهمها  حقوقه  لنتهاكات  يتعر�ص  ماز�ل  �لطفل  �أن  ترى  لذ�  �لطفل  حلماية 
�ملوؤ�س�سات  م�ستوى  على  �لدولية   �لتفاقيات  تطبيق  تفعيل  وعدم  �سعف  �ت�سح  لذ�  و�لجتماعية 

�لأ�سرية و�أكدت �لدر��سات على �أهمية وقيمة حقوق �لطفل �ل�سحية و�لجتماعية.
�جلزء �لثاين وهو ما �أكدته)bell- Margaret 2002 ،  2009 - eneerg - �أبو �حل�سن 2011م 
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�أن �لأخ�سائيني �لجتماعيني لي�ص لديهم معرفة مبو�د  2011م(�تفقت �لدر��سات  - عبد �لهادي 
ون�سو�ص �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل كما ل يوجد �لهتمام بتنمية �لوعي بحقوق �لطفل �ملعاق 
كما تبني من خلل  �لدر��سات �أن توظيف وتعميق �لعلقة �ملهنية و�لرتبوية مع �لطفل ت�ساعد على 
�إىل  �لجتماعيني  �لأخ�سائيني  حاجة  على  �لدر��سات  و�أك��دت  �لطفل  حقوق  وقيمة  �أهمية  تعميق 

بر�مج تدريبة لتاأهيلهم للعمل يف جمالت حقوق �لطفل .
فمن خلل �لدر��سات �ل�سابقة يت�سح لنا �أهمية و�سرورة �لتعرف على مدى وعي �ملر�أة �ل�سعودية 
عملهن  �أ�سا�ص  �أن��ه  �عتبار  على  �حلماية  جم��ال  يف  منهن  يعملن  من  وب��ال��ذ�ت  �لطفل  بحقوق 
وتخ�س�ساتهن تغلب عليها �خلدمة �لجتماعية لأ نهن لهن �لدور �لأكرب يف تقدمي �حلماية للطفل 

يف جميع جمالته وبالتحديد يف جمال �لتعليمي و�ل�سحي وحمايته من �لعنف .
االإطار النظري للدرا�سة:

ظهرت �حلاجة يف بد�يات �لقرن �لع�سرين �إىل وجود قو�نني وت�سريعات حلماية �لطفل وكانت 
هناك عده حماولت لكنها مل تكن متكاملة ومل تغِط كافة جو�نب حقوق �لطفل وبقي �لو�سع على ما 

هو عليه حتى عام 1989م عقدت �تفاقية �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل )خليل ، 2000، 68(. 
�إن �تفاقية حقوق �لطفل هي معاهدة دولية مكتوبة بني عدة دول تن�سئ حقوقًا و�لتز�مات متبادلة 
وتعرف  للأطفال  �لإن�سانية  باحلقوق  تعرتف  دولية  معاهدة  فهي  �لعام  �ل��دويل  �لقانون  ظل  يف 
�لتفاقية �لطفل باأنه كل �إن�سان مل يتجاوز �لثامنة ع�سرة وتلزم �تفاقية حقوق �لطفل �لدول �لأطر�ف 
�لتد�بري  جميع  من  �ل�ستفادة  متييز  دون  �لأطفال  جلميع  تكفل  �أن  �لدويل  �لقانون  �إىل  ��ستنادً� 
وتو�سيع  و�لتعليم  �ل�سحية  �لرعاية  على  �حل�سول  من  ومتكنهم  باحلماية  �خلا�سة  و�لإج��ر�ء�ت 
�لفر�ص �ملتاحة لهم وتت�سمن �تفاقية حقوق �لطفل جمموعة متكاملة من �ملعايري تعك�ص روؤية جديدة 
يف  تعمل  �لتي  �ملنظمات  من  �لعديد  ي�ستخدمه  مرجع  وهي  بها  �للتز�م  للدول  ينبغي  �لطفل  عن 
�أو�ساط �لأطفال ولأجلهم مبا يف ذلك �ملنظمات غري �حلكومية وتوؤكد على م�ساو�ة جميع �حلقوق يف 

�لأهمية و�سرورة �إعمالها من �أجل حتقيق �لنماء �ملتكامل للطفل .
�عتمدت وعر�ست مو�د ون�سو�ص �لتفاقية �لدولية للطفل للتوقيع و�لت�سديق و�لن�سمام مبوجب 
)مادة -19مادة  �لدر��سة  هذ�  يهمنا يف  وما   1989 نوفمرب  �ملتحدة  للأمم  �لعامة  �جلمعية  قر�ر 

-24مادة -28مادة 31(.
.)Ar.wikisource.org-www.unicef.org 1989- ، تفاقية حقوق �لطفل� ( 
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االإ�سالمية �االتفاقيات  ال�سريعة  ال�سعودية بني  العربية  اململكة  الطفل يف  حقوق 
الد�لية :

 /11 �ملو�فق  1416ه�  �لأول  16/ربيع  بتاريخ   )7/ )م  �لرقم  ذو  �لكرمي  �ل�سامي  �لأمر  �سدر 
�سبتمرب 1995م للمو�فقة على �ن�سمام �ململكة �إىل �تفاقية حقوق �لطفل �لتي �أقرتها �جلمعية �لعامة 
للأمم �ملتحدة يف �لع�سرين من نوفمرب عام 1989م، مع �لتحفظ على جميع �ملو�د �لتي تتعار�ص مع 
لرعاية  بالغ   �هتمام  من  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  توليه  ملا  وذلك  �لإ�سلمية،  �ل�سريعة  �أحكام 
�لطفولة ، و�نطلقا من حتقيق �لتعاون �لدويل �لذي ترتبط به �ململكة يف �إطار �ملنظومة �لعاملية ، 
وملا ��ستملت عليه �تفاقية حقوق �لطفل من تو�فق مع ما �سملته �ل�سريعة �لإ�سلمية من رعاية كاملة 
حلقوق �لطفل بدء� من بد�ية عمره يف بطن �أمه وهو جنني �إىل �نتقاله ملرحلة �لر�سد لت�سمن له 

حقوقه كاإن�سان )�لبكر ، 2002 ، 69(. 
�ملتكاملة حيث  �لرعاية  وتوفري  به  و�لهتمام  ورعايته  بالطفل  �لإ�سلمي  �لدين  �هتم  فقد 
�لإ�سلم لهذه  �لإ�سلمي حقوق �لطفل قبل مولده ووجوده يف �حلياة ولبيان روؤية  �لدين  حدد 
�حلقوق نلحظ منذ �لبد�ية �لتز�م �لتفاقية بالعديد من توجهات �لإ�سلم يف هذ� �ل�ساأن فقد 
و�لروحية  و�لعقلية  و�لبدنية  �لنف�سية  كافة  حياته  لنو�حي  �لإ�سلم  يف  بالطفل  �لعناية  جاءت 
�لطفولة عاملًا جميًل  و�لنف�ص فالإ�سلم جعل من عامل  وي�سب �سحيح �جل�سم  لتتكامل حياته 
مليئا بالبهجة و�ل�سعادة و�ملودة و�سعى بقوة لتحقيق  حب �لأطفال لدى �لكبار ورغب يف تكوين 
�أفر�دها  جلميع  و�مل�ساو�ة  و�لح��رت�م  �لن�سجام  ي�سمن  مبا  وتنظيمها  لها  و�لتخطيط  �لأ�سرة 
�ل�سعودية  �لوطنية  )�للجنة  وحمايتهم  �لأطفال  على  �ملحافظة  �أهمية  على  و�سدد  وحقوقهم 

.)16، 1419،
• �لرعاية �ل�سحية للطفل : رعاية �لطفل �سحيا تعني �ملحافظة على حياته وقد ورد يف 
على  �لإ�سلمي  �لدين  حث  كم   ، مر�عاتها  ينبغي  للأكل  �آد�ب   �لإ�سلمية  �ل�سريعة 
�لنظافة �سو�ء يف �لبدن �أو �لأكل �أو �مللب�ص  فالنظافة من �لإميان وبالنظر �إىل �أن �لطفل 
باأعلى م�ستوى �سحي  �لتمتع  �لدول ملزمة بحق �لطفل يف  يتعر�ص لأمر��ص عدة فاإن 
�لتاأهيل �ل�سحي   ميكن بلوغه، وبحقة بالعلج من �لأمر��ص �لتي يعاين منها و�إعادة 
و�أن تبذل �لدول �لأطر�ف ق�سارى جهدها لت�سمن �أل يحرم �أي طفل من حقه باحل�سول 
على خدمات �لرعاية �ل�سحية بالإ�سافة �إىل مكافحة �لأمر��ص و�سوء �لتغذية حتى يف 



وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل

21

  العدد 125، خريف 2015 ال�سنة 32 | �سوؤون اجتماعية

�إطار �لرعاية �ل�سحية �لأولية عن طريق توفري �لأغذية �ملغذية �لكافية ومياه �ل�سرب 
�لنقية و�أخذها بالعتبار �أخطار تلوث �لبيئة  وخماطرها وهذ� ما �أكدته �تفاقيه حقوق 

�لطفل �ملادة )24( .
• كما �هتمت �ل�سريعة �لإ�سلمية مب�ساركة �لأطفال يف �لأمور �لتي مت�سهم  و�لتعامل معهم 
لآر�ئهم  و�ل�ستماع  لهم   �ل�سرورية  �حلماية  توفري  مع  �لر��سدين  قيمة  نف�ص  لهم  ب��اأن 
و�لتعامل مع وجهات نظرهم بجدية و�حرت�م ، وفقا ل�سن �لطفل  ون�سجه  وهذ� ما �أكدته 

�تفاقية حقوق �لطفل يف �ملادة )31( . 
بعدم  وذلك  �لرتبية  �جل�سمية  �لطفل يف  �لإ�سلمية حق  �ل�سريعة  �لطفل يف  • ومن حقوق 
جو�ز �سربه �أو جرحه �و �إعطائه مادة �سارة به ، �أو �رتكاب �أي فعل مي�ص ج�سمه و�إحد�ث 
عاهة م�ستدمية كقطع ع�سو من �أع�ساء �جل�سم �أو ف�سله ، �أو تعطيل �إحدى �حلو��ص تعطيًل 
كليًا �أو جزئيًا ب�سورة د�ئمة �أو موؤقتة �أو �أن يت�سبب له �لأذى �أو �ملر�ص �أو �لعجز و�ل�سلمة 
�جل�سمية حق م�سمون فل يجوز �مل�سا�ص به و�إن و�فق �ل�سخ�ص على ذلك و�إن كان يف ذلك 
ي�ساب  ك��اأن  نف�سه  لل�سخ�ص  ج�سمية  م�سلحة  هناك  كانت  �إذ�  �إل  �آخ��ر  ل�سخ�ص  �إنقاذ 
�لتفاقية ذلك  ت�سمنت  وقد  ببرت ذلك �جلزء  �إل  له  �ل�سفاء  ول يرجى  �ل�سخ�ص مبر�ص 

�حلق يف �ملادة )19()�لفتلوي ،1994: 17( .
ودنياه  دينه  �أم��ور  من  معرفته  عليه  يلزم  ما  تعليمه  �لطفل  حقوق  �أب��رز  • ومن 
�لأمور  ببع�ص  �لقيام  وعليهما  �لو�لدين  على  تقع  ذلك  يف  �لكربى  و�مل�سوؤولية 
�لتعليمية  �لطفل  حقوق  �أهم  ومن  تعليمه  عملية  تتم  حتى  للطفل  و�لتوجيهات 
�لفرد  لهوية  �لعاك�سة  �لأ�سا�سية  �ملر�آة  لأنها  و�لكلم  �للغة  تعلم  م�ساعدته على 
�لطفل  �أم��ام  و�أف�سحها  �لألفاظ  �أف�سل  ��ستخد�م  �لو�لدين  على  لذ�  �مل�سلم 
�إعطاوؤه  �لكلم  �لطفل  تعليم  �مل�ساعدة على  �لأمور  �أهم  ، ومن  ل�سانه  لي�ستقيم 
فر�سة للحديث و�لتعبري عما يف نف�سه و�ل�ستماع له باهتمام، كذلك حثه على 
�أو �لكتب �لأدبية �لأخرى كالق�سة مثل فهي  �لقر�ءة �سو�ء يف كتاب �هلل  كرثة 
متنحه قدرة عالية على �لنطق و�لف�ساحة مع �لتو�سيح له على �أهمية �لقر�ءة 
�لتفاقية ذلك  :1وقد ت�سمنت  َخَلق(.�لعلق  ُ�لِذى  رِبَك  ِبُا�سِم  )�أًٌقَر�أ  تعاىل  قال 

�حلق يف �ملادة )28( .
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االإجراءات املنهجية للدرا�سة :
اأ�اًل: نوع �منهج الدرا�سة:

وحتليلها  �مليد�نية  �لبيانات  جمع  على  �لقائمة  �لو�سفية  �لدر��سات  من  �لدر��سة  هذه  تعترب 
وربطها بالدر��سات و�لأدبيات �ملرتبطة مبو�سوع �لدر��سة. و طبق منهج �مل�سح �لجتماعي باأ�سلوب 

�حل�سر �ل�سامل حيث يعترب من �أكرث مناهج �لبحث ��ستخد�مًا يف �لدر��سات �لو�سفية.
ثانيًا: جماالت الدرا�سة:

املجال املكاين: �لإد�رة �لعامة للحماية �لجتماعية يف وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية جلان �حلماية 
�لجتماعية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية وهي كالتايل:

• جلنة �حلماية �لجتماعية مبنطقة �لريا�ص
• جلنة �حلماية �لجتماعية مبنطقة مكة �ملكرمة

• جلنة �حلماية �لجتماعية باملنطقة �ل�سرقية )جلنة �حلماية بالدمام(
• جلنة �حلماية �لجتماعية باملدينة �ملنورة
• جلنة �حلماية �لجتماعية مبنطقة ع�سري

• جلنة �حلماية �لجتماعية مبنطقة �لق�سيم
املجال الب�سري: �لن�ساء �لعاملت يف �لإد�رة �لعامة للحماية �لجتماعية يف وز�رة �ل�سوؤون �لجتماعية.

املجال الزمني:  فرتة جمع �لبيانات مابني  4-12-1433ه�  �إىل  4-3-1434ه�
ثالثا: جمتمع الدرا�سة :

�ل�سوؤون  وز�رة  يف  �لجتماعية  للحماية  �لعامة  ب����الإد�رة  �لعاملت  للن�ساء  �سامل  ح�سر 
�لجتماعيةويبلغ عددهم )75( وهم موزعون كالتايل :

 ) جلنة �حلماية �لجتماعية مبنطقة �لريا�ص  �لعدد)15• 
) جلنة �حلماية �لجتماعية مبنطقة مكة �ملكرمة �لعدد)14• 

) جلنة �حلماية �لجتماعية باملنطقة �ل�سرقية )جلنة �حلماية بالدمام( �لعدد )15• 
) جلنة �حلماية �لجتماعية باملدينة �ملنورة �لعدد )11• 
) جلنة �حلماية �لجتماعية مبنطقة ع�سري �لعدد)10• 

) جلنة �حلماية �لجتماعية مبنطقة �لق�سيم )10• 
مت ��ستبعاد )15( ��ستمارة حيث تعترب من �ملفقود�ت لعدم �كتمال �لبيانات و عدم �ل�ستلم.
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فاأ�سبح �لعدد �لكلي)60( .
رابعًا: اأد�ات الدرا�سة:

اأواًل : تعتمد �لدر��سة على ت�سميم مقيا�ص منا�سب لقيا�ص م�ستوى وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة 
بحقوق �لطفل وذلك وفقًا للخطو�ت �لتالية:

�سدق اأداة جمع البيانات
يعني �سدق �أد�ة جمع �لبيانات “ل�ستبانة “ قدرة تلك �لأد�ة على قيا�ص �ل�سيء �لذي و�سعت من 
43(. ويف مدى متثيل بنود �ل�ستبانة للمحتوى �ملر�د قيا�سه )   :  1993 �أجل قيا�سه ) �جلوهري، 
�لكندري ، 1993: -153 �لع�ساف ، 1989 : 43(. ويف هذه �لدر��سة فقد مت �إجر�ء �ل�سدق و�لثبات 

مبجموعه من �خلطو�ت.
اأ�اًل: ال�سدق فقد ا�ستخدمت الباحثة عددًا من اأنواع ال�سدق:

ا- �سدق املحكمني :
بعد �أن متت �ل�سياغة �لأولية لعبار�ت �ل�ستبيان حول كل مو�سوع فرعي للدر��سة بحيث تكون 
جميع هذه �لأ�سئلة �سرورية وغري مكررة مت عر�سها على حمكمني ثم مت تفريغ ر�أي �ملحكمني وكان 
عددهم 6 حمكمني من ذوي �لخت�سا�ص وقد كانت نتائج ر�أى �ملحكمني 83 % مو�فق على حمتوى 
�أبد�ها  �لتي  �مللحظات  تلك  �سوء  ويف   ، �ملتبقية  �لتوجيهات  على  بناء  �لتعديل  ومت  �ل�ستبيان 
�ملحكمون مت �لتاأكد من �سمولية �ل�ستبانة ودقة �لتبويب وو�سوح �سياغة �لعبار�ت بحيث ي�سهل فهم 
كل منها من جانب �أفر�د �لعينة جمتمع �لبحث وذلك ل�سمان حتقيق �لأهد�ف وبناًء على ذلك فقد 

مت �إدخال بع�ص �لتعديلت �للزمة على عبار�ت �ل�ستبانة.
2 - ال�سدق التنبوؤي :

Test - ReTest ستخدمت �لباحثة طريقة �لختبار و�إعادة �لختبار��
حيث قامت بتحديد عينة ع�سو�ئية ثم مت تطبيق �ل�ستبيان ثم بعد 15 يومًا مت تطبيقها مرة �أخرى 
على نف�ص �لعينة للتاأكد من مدى و�سوح و�سحة و�سلمة �ل�ستبانة ثم ح�سر �لنتائج بني �لتطبيقني 
��ستخد�م  مت  ذلك  بعد  �سوؤ�ل  لكل  �ملبحوثني  وفهم  �لأد�ة  تنا�سب  من  للتاأكد  وذل��ك   و�لثاين  �لأول 

�لإجر�ء�ت �لإح�سائية �لتالية با�ستخد�م معادلة �رتباط بري�سون وبر�ون بدرجة معامل �رتباط.
�لب�سيطة على  �لتعديلت  تلك �ملجموعة متت بع�ص  �أبدتها  �لتي  تلك �مللحظات   وعلى �سوء 
من  �لتاأكد  مت  ذلك  بعد  �لنهائي  ب�سكلها  تطبيقها  قبل  �لنهائية  ب�سورتها  تخرج  لكي  �ل�ستبانة 
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مقيا�ص �لثبات نتيجة �حل�سول على نف�ص �لنتائج بعد تطبيق �ل�ستبانة ب�سورتها �لنهائية.
ثانيًا: طريقة ت�سحيح املقيا�ص :

-مت �إعد�د �ل�ستبانة  يف )44( عبارة ، تاأخذ ��ستجابة �لتدرج �لثلثي :
)�أعلم ،غري متا كده ، ل �أعلم( ، وقد ُح�سبت �لدرجات لل�ستجابات كما يلي:

)�أعلم( ثلث درجات ، )غري متاأكدة( درجتان ، )ل �أعلم( درجة و�حدة 
-وبذلك تكون درجات �ل�ستبانة كما يلي:

�لدرجة �لعظمى = 44 × 3 = 132
�لدرجة �ملتو�سطة  = 44 × 2 = 88
�لدرجة �ل�سغرى = 44 × 1 = 44

-�أما توزيع فئات وم�ستويات وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل طبقا للدرجات فيكون 
على �لنحو �لتايل:

�لدرجة من )88-132( م�ستوى مرتفع من �لوعي 
�لدرجة من )44 - 88( م�ستوى متو�سط من �لوعي 
�لدرجة من)44  فاأقل ( م�ستوى �سعيف من �لوعي

حتليل بيانات �لدر��سة :
-1اخل�سائ�ص العامة ملجتمع الدرا�سة :

جد�ل رقم )1( خ�سائ�ص جمتمع الدرا�سة   ن  = )60(

الفئات م
امل�ستوى %كالعمرية

%كالتعليمي
مناطق احلماية 

االجتماعية التابع 
لها جمتمع الدرا�سة

%ك

1220،00�لريا�ص46،67متو�سط252846،70�أقل من130

1016،67مكة �ملكرمة813.33ثانوي301626،70�أقل من235

4473،33جامعي350813،30�أقل من340
�ملنطقة �ل�سرقية 

1220.00)�لدمام(

400813.30�أقل من445
فوق 

915،00�ملدينة �ملنورة46،67�جلامعي

915.00ع�سري5

813.33�لق�سيم6

60% 100% 10060% 100
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با�ستقر�ء �جلدول رقم )1( يت�سح ما يلي:
بلغت  حيث   ، )25-30(�سنه  �لعمرية  �لفئة  من  �لبحث  جمتمع  �أف��ر�د  من  ن�سبة  �أعلى   - �أ 
حو�يل)46،70 %( ، بينما ت�ساوت ن�سبه �أفر�د جمتمع �لبحث يف �لفئتني )35-40( �سنه ،)40-

45( �سنه حيث بلغت حو�ىل )13،30 %(.

،بينما  �جلامعي  �لتعليمي  بامل�ستوى  �لدر��سة  جمتمع  �أف��ر�د  من   )%  73.33( ن�سبة  �أن   - ب 
ت�ساوت �لن�سبة لكل من �مل�ستويني :�ملتو�سط وفوق �جلامعي ، حيث بلغت حو�ىل)6.67 %(.

ت - �أما بالن�سبة للمنطقة �لتابعة لها �لإد�رة جمتمع �لدر��سة للجنة �حلماية ، فقد ت�ساوت يف كل 
من منطقة �لريا�ص و�ملنطقة �ل�سرقية)�لدمام( حيث بلغت)20 %( من �أفر�د جمتمع �لبحث، بينما 

كانت �أقل ن�سبة من �أفر�د جمتمع �لبحث يف منطقة �لق�سيم ، حيث بلغت حو�يل )13،33 %(.
2 - عر�ص �مناق�سة النتائج املرتبطة بت�سا�ؤالت الدرا�سة :

الت�ساوؤل االأول : ما م�ستوى وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة يف جلان �حلماية �لجتماعية  بحقوق 
�لطفل ؟

جد�ل رقم )2( ا�ستجابات املبحوثات طبقا للوعي بحقوق الطفل ن =)60(

العبارات
اال�ستجابات

%املجموع الاعلمغري متاأكدةاعلم
%ك%ك%ك

هل لديك معرفة مبو�د ون�سو�ص 
100 %46,672033،333660،0060�لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل

�لطفل  حلقوق  �لدولية  �لتفاقية  ن�سو�ص  ويعرفن  �طلعن  �للتي  �ملبحوثات  ن�سبة  تتعد  مل   -
)6،67 %( من �أفر�د جمتمع �لدر��سة، بينما �ت�سح �أن ن�سبة )60 %( منهن ل يعني ومل يطلعن �و 
1416(بعدم وجود وعي  �إبر�هيم  يعرفن �سيئا عن هذه �ملو�د وهذ� ما �أكدته نتائج در��سة )�أمال 
45 % ودر��سة  �لطفل �لرتبوي فقد كانت �ل�ستجابات  للمعلمات يف مدينة جدة عن حقوق  كاٍف 
)عثمان 1975( �أيدت �أن هناك قله بني �لتخ�س�سات �ملختلفة ممن لديه وعي بحقوق �لطفل كما 
�أكدت هذه �لنتيجة در��سة )عبد �لهادي 2011( باأن �أغلبية �لأخ�سائيات من عينة �لدر��سة لي�ص 
لديهن معرفة مبو�د ون�سو�ص �لتفاقية �لدولية بحقوق �لطفل . وهذ� ما يوؤكد �سرورة �لتعرف على 
مدى وعي �ملر�أة �ل�سعودية بحقوق �لطفل خ�سو�سا �أنه �ت�سح �أن 60 % من �لن�ساء �لعاملت بلجان 
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�لدولية بحقوق  �لتفاقية  ومو�د  بن�سو�ص  ومعرفة  و�طلع  لديهن وعي  لي�ص  �لجتماعية  �حلماية 
�لطفل  وعن �أ�سباب عدم �ملعرفة �أو �إمكانية �طلع �أفر�د جمتمع �لدر��سة مبو�د ون�سو�ص �لتفاقية 
�لدولية حلقوق �لطفل ، فقد جاءت ��ستجابات �ملبحوثات كما يو�سحها �جلدول �لتايل .                                                               
مبواد  �املعرفة  االطالع  عدم  اأ�سباب  جتاه  املبحوثات  ا�ستجابات   )3( رقم  جد�ل 

�ن�سو�ص االتفاقية الد�لية حلقوق الطفل ن = 36
%كاالأ�سبابم
411،11عدم توفر م�سادر �ملعرفة بالتفاقية1

411،11عدم توفر �لبيانات و�ملعلومات عن �لتفاقية2

2055،56قلة تنظيم دور�ت وندو�ت للتثقيف بالتفاقية3

822،22عدم توفر ن�سر�ت و��سد�ر�ت بالتفاقية4

100,00 %36المجموع

من خلل عر�ص نتائج �جلدول رقم )3(يت�سح ما يلي:
( من �ملبحوثات �إىل �أن عدم �لطلع و�ملعرفة لديهن بالتفاقية  �أ�سارت ن�سبة )55،56 %• 

يرجع �إىل : قلة تنظيم دور�ت وندو�ت للتثقيف بالتفاقية 
و�ملعرفة  �لطلع  عدم  �أ�سباب  �أرجعن  �للتي  �ملبحوثات  من   )  •%  11،11( ن�سبة  ت�ساوت 
�لبيانات  توفر  ع��دم   ، بالتفاقية  �ملعرفة  م�سادر  توفر  ع��دم   : من  كل  �ىل  بالتفاقية 

و�ملعلومات عن �لتفاقية .
�إىل  يرجع  بالتفاقية  معرفتهن  �أن عدم  �إىل  �ملبحوثات  (من  ن�سبه)22.22 %•  �أكدت  كما 

عدم توفر ن�سر�ت و�إ�سد�ر�ت بالتفاقية .
كما �أكدت در��سة greene 2009 بعنو�ن �خلدمة �لجتماعية وحقوق �لطفل ، حيث كانت تهدف 
�لطفل كذلك  �لجتماعيني على جمالت حقوق  �لأخ�سائيني  لتاأهيل  تدريبية  بر�مج  ت�سميم  �إىل 
�لتعرف على دور �خلدمة �لجتماعية يف تو�سيل خدمات �لرعاية �ل�سحية و�لجتماعية للأطفال 
كذلك �إلقاء �ل�سوء على �جلهود �لتي بذلت للتعرف على تقييم نتائج م�سروعات �لرعاية �ل�سحية 
و�لجتماعية للأطفال ، جاءت نتائجها �أن �لأخ�سائيني �لجتماعيني يف حاجة �إىل بر�مج تدريبية 
معرفة  بالق�سور يف عدم  �ملبحوثات  �سعور  فمن خلل  �لطفل  للعمل يف جمالت حقوق  لتاأهيلهم 
حقوق �لطفل وقدرتهن حتديد �ل�سبب لهذ� �لق�سور فهذ� �سي�ساعد جناح �لرب�مج و�خلطط �لتي 
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و�ل��دور�ت  �لرب�مج  ه��ذه  خ��لل  وم��ن  �لطفل  بحقوق  �لعاملت  وع��ي  لتح�سني  �ل���وز�رة  �ست�سعها 
�ست�ساعد �لن�ساء �لعاملت بلجان �حلماية �لجتماعية على حتقيق هدف �لدر��سة يف �لتعرف على 
�لإ�سلم  وموقف  بنودها  �أهم  على  و�لتعرف  �ملتحدة  �لأمم  من  �ل�سادرة  �لطفل  حقوق  �تفاقية 

منها.
�لعاملة يف جلان  �ل�سعودية  �مل��ر�أة  ما م�ستوى معلومات   : االأول  الفرعي  الت�ساوؤل   -  1  -  1
�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل يف جمال �لرعاية �ل�سحية مادة )24( ؟                                              

جد�ل رقم )4( اإ�ستجابات املبحوثات جتاه مدى �عيهن بحقوق الطفل يف جمال 
الرعاية ال�سحية مادة )24( ن= 60

الرتتيباحل�سابياملتو�سط اال�ستجاباتالعباراتم ال اعلمغريمتاأكدةاعلم

من حق كل طفل �حل�سول على �أعلى م�ستوى 1
401282،532من خدمات �لرعاية �ل�سحية منذ ولدته 

تقدم �لتغذية �جليدة و�ملنا�سبة لكل مرحلة 2
361682،473منو مير بها �لطفل

تتوفر�لبيئة �ل�سحية من هو�ء وماء نقي 3
441242،671وم�سكن �سحي 

ت�سعى �لتفاقية حلمايه �لطفل من 4
322442،473�ملمار�سات �لتقليدية و�لعاد�ت �ل�سارة

توجد بر�مج توعية �سحية وجن�سية 5
203282،205 منا�سبه للطفل

282842،404لكل طفل حق يف �ملتابعة �ل�سحية �لدورية 6

تقدم بر�مج �إر�سادية للو�لدين بتنظيم 7
3212162،671�لأ�سرةو�سحة �لطفل وتغذيته

ي�ستخدم �لتكنولوجيا �ملتاحة ملكافحة 8
2816162،205�لأمر��ص و�سوء �لتغذية

19،61جمموع �ملتو�سط �حل�سابي �لعام

جمموع املتو�سط احل�سابي العام على عدد 
17,685العبارات

ومن خلل جدول رقم )4( جند �أن �ملبحوثات لديهن علم �أعلى للمادة )24(  من حيث توفري 
بتنظيم  للو�لدين  �إر�سادية  بر�مج  وتقدمي  �سحي   وم�سكن  نقي  وم��اء  ه��و�ء  من  �ل�سحية  �لبيئة 
در��سة  �أكدته  ما  وهذ�  �مل��ادة،  عن  تعرب  �لتي  �لعبار�ت  بقية  عن  وتغذيته  �لطفل  و�سحة  �لأ�سرة 
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Molinari،Luisa 2002 ، فكانت من �أهم �لتو�سيات �لتي تو�سل �إليها باأنه يجب توعية �لآخرين 

باأهمية وقيمة حقوق �لطفل وذلك ل�سمان وجود �أف�سل رعاية �سحية و�جتماعية للطفل ووفقًا لتوزيع 
�ملتو�سط  �لعاملة بحقوق �لطفل طبقا للدرجات وبناء على  �ل�سعودية  �ملر�أة  فئات وم�ستويات وعي 

�حل�سابي �لعام يت�سح �سعف �لوعي لدى �ملر�أة �لعاملة يف هذه �ملادة .
الثاين: ما م�ستوى معلومات �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة يف جلان �حلماية  الفرعي  الت�ساوؤل   2-1
�لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل يف �لنماء و�لتعليم مادة )28( ؟                                                      
جد�ل رقم )5( ا�ستجابات املبحوثات جتاه مدى �عيهن بحقوق الطفل يف النماء 

�التعليم مادة )28( ن = 60

العباراتم
املتو�سط اال�ستجابات

الرتتيباحل�سابي غري اأعلم
الاأعلممتاأكدة

1
ُتلزم �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل باأن 
يكون �لتعليم �لبتد�ئي متاحًا وجمانًا لكل 

طفل يف �أى دولة
2416202،076

2
تفر�ص ت�سجيع تطوير �ستى �أ�سكال 

3612122،402�لتعليم �لثانوي �سو�ء �لعام �أو �ملهني

3
تتخذ �لتد�بري �ملنا�سبة للأطفال كحق 

لهم مثل جمانية �لتعليم وتقدمي 
�مل�ساعد�ت �ملالية عند �حلاجه لها

4016042،601

4
توفري �لتعليم �لعايل للجميع ب�ستى 

3212162،274�لو�سائل �ملنا�سبة على �أ�سا�ص �لقدر�ت

5
يحق لكل طفل �أن يكون مبتناوله �ملعلومات 

3204242،135و�ملبادئ �لإر�ساديه �لرتبوية و�ملهنية

6
تتخذ �لتد�بري �ملنا�سبة ل�سمان �إد�ره 

�لنظام يف �ملد�ر�ص على نحو يتما�سى مع 
كر�مه �لطفل �لإن�سانية

3608162،333

13،8جمموع �ملتو�سط �حل�سابي �لعام
جمموع �ملتو�سط �حل�سابي �لعام على 

2،3عدد �لعبار�ت

ومن خلل جدول رقم )5( جند �أن �ملبحوثات لديهن علم �أعلى للمادة )28(  من حيث �تخاذ 
�لتد�بري �ملنا�سبة للأطفال كحق لهم مثل جمانيه �لتعليم وتقدمي �مل�ساعد�ت �ملالية عند �حلاجة لها 
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عن بقية �لعبار�ت �لتي تعرب عن �ملادة ، وقد�أكدت يف در��سة Molinari،Luisa 2002 حول حقوق 
�لطفل وعلقته بالتعليم ، فكانت من �أهم �لتو�سيات �لتي تو�سل �إليها باأنه يجب �أن تت�سمن �ملناهج 
�ل�سعودية  �ملر�أة  وعي  وم�ستويات  فئات  لتوزيع  ووفقًا   ، �لطفل  بحقوق  �لتوعية  �لتعليمية  و�لرب�مج 
�لعاملة بحقوق �لطفل طبقا للدرجات وبناء على �ملتو�سط �حل�سابي �لعام يت�سح �سعف �لوعي لدى 

�ملر�أة �لعاملة يف هذه �ملادة .
ما م�ستوى معلومات �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة يف جلان �حلماية   : الثالث  الفرعي  الت�ساوؤل   - 3
�لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل يف �مل�ساركة مادة )31( ؟                                                          
جد�ل رقم )6( ا�ستجابات املبحوثات جتاه مدى �عيهن بحقوق الطفل يف امل�ساركة 

مادة )31( ن= 60

العبارات م
الرتتيباحل�سابياملتو�سط اال�ستجابات اأعلمال متاأكدةغري اأعلم

يوجد �عرت�ف دويل بحق �لطفل يف �لر�حة 1
1624201.935ووقت �لفر�غ

من حق �لطفل مز�ولة �لألعاب و�أن�سطة 2
082.731ـــــ52�ل�ستجمام �ملنا�سبة للمرحلة �لعمرية 

يحق للطفل �مل�ساركة بحرية يف �حلياة 3
2824082.333�لثقافية وفى �لفنون 

�حرت�م وتعزيز حق �لطفل يف �مل�ساركة 4
3224042,472�لكاملة يف �حلياة �لثقافية و�لفنية .

5
ت�سجع �لتفاقية �لدولية بحقوق �لطفل توفري 

فر�ص ملئمة ومت�ساوية للن�ساط �لثقايف 
و�لفني و�ن�سطه �وقات �لفر�غ .

2820122.274

11،73جمموع �ملتو�سط �حل�سابي �لعام

جمموع �ملتو�سط �حل�سابي �لعام على عدد 
2,346�لعبار�ت

�أن  �أعلى للمادة )31(  من حيث  �أن �ملبحوثات لديهن علم  ومن خلل جدول رقم )6( جند 
للطفل �حلق يف مز�ولة �لألعاب و�أن�سطة �ل�ستجمام �ملنا�سبة للمرحلة �لعمرية عن بقية �لعبار�ت 
�لطفل  بحقوق  �لعاملة  �ل�سعودية  �ملر�أة  وعي  وم�ستويات  فئات  لتوزيع  ووفقًا  �ملادة.  تعرب عن  �لتي 
طبقا للدرجات وبناء على �ملتو�سط �حل�سابي �لعام يت�سح �سعف �لوعي لدى �ملر�أة �لعاملة يف هذه 

�ملادة .
: ما م�ستوى معلومات �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة يف جلان  الرابع  الفرعي  الت�ساوؤل   -  4  -  1
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�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل يف �حلماية من كافة �أ�سكال �لعنف و�لإ�ساءة  مادة 
)19( ؟

جد�ل رقم )7( ا�ستجابات املبحوثات جتاه مدى �عيهن بحقوق الطفل من كافة 
اأ�سكال العنف �االإ�ساءة  مادة )19( ن = 60

العباراتم
الوزن اال�ستجابات

الرتتيباملرجح غري اأعلم
متاأكدة

ال 
اأعلم

1
تتخذ �لدولة جميع �لتد�بري �لت�سريعية 

2036042,272و�لجتماعية و�لتعليمية �مللئمة حلماية �لطفل.

2
توجد ت�سريعات متنوعه حلماية �لطفل من 

2036042,272كافة �أ�سكال �لعنف و�ل�سرر.

3
تعترب �لإهمال و�لإ�ساءة و�ل�ستغلل �سلوكيات 

2020202,004تتعار�ص مع �تفاقية حقوق �لطفل 

4
يعاقب قانون حقوق �لطفل على �لإ�ساءه 

2820122.272�جلن�سية للطفل

5
يلتزم �لو�لد�ن �أو �لأو�سياء على �لطفل 

2428082.272باتفاقية حقوق �لطفل

6
توجد تد�بري وقائية لتحديد حالت �إ�ساءه معاملة 

2.272-3624�لطفل من �إبلغ و�إحالة وحتقيق لكل حاله 

7
�لتد�بري و�لت�سريعات �لعلجية و�لتتبعيه 
3220082,401حلالت �إ�ساءة �لطفل من حق كل طفل .

8
يتدخل �لق�ساء يف بع�ص حالت �لإ�ساءة 

3220082.401للطفل .

9
يتم ت�سميم بر�مج �جتماعية لتوفري �لدعم 

1640042,203�للزم للطفل ومن يعوله 

20,35جمموع �ملتو�سط �حل�سابي �لعام
جمموع �ملتو�سط �حل�سابي �لعام على عدد 

2,262�لعبار�ت

من خلل جدول رقم )7( جند �أن �ملبحوثات لديهن علم �أعلى للمادة )19( من حيث �أن كل 
�إليها ومن حق  طفل لديه �حلق بوجود �لتد�بري و�لت�سريعات �لعلجية و�لتتبعية يف حالة �لإ�ساءة 
�لق�ساء �لتدخل يف هذه �حلالت عن بقية �لعبار�ت �لتي تعرب عن �ملادة ، وبالرغم من �أن �ملبحوثات 
يف جلان �حلماية لديهم �لعلم بجزء من �ملادة )19( �إل �أن در��سة )�حلكمي 2011م( �أظهرت �أن 
�لطفل  حلقوق  و�ملنافية  �أطفالها  �سلوك  ل�سبط  �ل�سعودية  �لأ�سرة  د�خل  �سيوعًا  �لأكرث  �لأ�ساليب 
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�سعف  على  يدل  وهذ�  و�لإ�ساءة  �لعنف  �أ�سكال  كافة  من  �حلماية  وهي   )19( للمادة  خمالفتهم 
�جلهود �لتوعية  �ملبذولة من قبل جلان �حلماية للأ�سر �ل�سعودية لتليف هذ� �ل�سلوك ، ووفقًا لتوزيع 
�ملتو�سط  �لعاملة بحقوق �لطفل طبقا للدرجات وبناء على  �ل�سعودية  �ملر�أة  فئات وم�ستويات وعي 

�حل�سابي �لعام يت�سح �سعف �لوعي لدى �ملر�أة �لعاملة يف هذه �ملادة .
الت�سا�ؤل الثاين :

جلان  يف  �لعاملة  �ل�سعودية  �مل��ر�أة  معلومات  م�ستوى  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد   -
�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل وفقا ملتغري�ت �لدر��سة:) �ملجال �جلغر�يف ، �مل�ستوى 

�لتعليمي ، �لفئة �لعمرية (
وميكن �لإجابة على هذ� �لت�ساوؤل من خلل �لتحقق من �سحة �لفرو�ص �لفرعية �لتالية :

�أ- )توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني م�ستوى معلومات �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة يف جلان 
�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل وفقا ملتغريّي : �ملجال �جلغر�يف و�مل�ستوى �لتعليمي (

جد�ل رقم )8( داللة الفر�ق بني متو�سطي الدرجات الكلية ال�ستجابات عينة 
البحث �فقا ملتغريّي : املجال اجلغرايف �امل�ستوى التعليمي على مقيا�ص �عي املراأة 

ال�سعودية بحقوق الطفل
املتغريات

القيا�س
املجال 

اجلغرايف
املجال 

مربع الفروقالتعليمي
الفروق

 )T(
املح�سوبة

)T(
اجلدولية

م�ستوى 
الداللة 

االإح�سائية
�ملوؤ�سر�ت 

ف2فم2م1�لإح�سائية
1,961,671

                   
‚ 10= قيم �ملوؤ�سر�ت 

6043171117�لإح�سائية 

ي�سري �جلدول رقم )8( �إىل نتائج ��ستخد�م �ختبار )T-test( كمايلي:
- قيمة)T( �ملح�سوبة = )1،96(

- قيمة)T( �جلدولية )د. ح = 58 ،          = 10‚ = )1،671(
- مبا �أن  قيمة)T( �ملح�سوبة < قيمة )T( �جلدولية 

�إذن توجد فروق معنوية ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ل�ستجابات وفقا ملتغريّي 
�ملجال �جلغر�يف و�مل�ستوى �لتعليمي على مقيا�ص وعي �ملر�أة  �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل 
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ب- )توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني م�ستوى معلومات �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة يف جلان 
�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل وفقا ملتغريي : �ملجال �جلغر�يف و�لفئة �لعمرية (

جد�ل رقم )9( داللة الفر�ق بني متو�سطي الدرجات الكلية ال�ستجابات عينة 
البحث �فقا ملتغريّي : املجال اجلغرايف �الفئة العمرية  على مقيا�ص �عي املراأه 

ال�سعودية بحقوق الطفل

  املتغريات
 القيا�س

املجال 
اجلغرايف

املجال 
مربع الفروقالتعليمي 

الفروق
 )T(

املح�سوبة
)T(

اجلدولية
م�ستوى 
الداللة 

االإح�سائية 
�ملوؤ�سر�ت 

ف2فم2م1�لإح�سائية
2،562،00

 
                      

‚ 05= قيم �ملوؤ�سر�ت 
604317299�لإح�سائية 

با�ستقر�ء نتائج �جلدول رقم )9( يت�سح مايلي:
- قيمة)T( �ملح�سوبة = )2،56(

)2،00(  = - قيمة)T( �جلدولية )د. ح =) 60( ، =) 05‚( 
- مبا �أن  قيمة)T( �ملح�سوبة < قيمة )T( �جلدولية 

�إذن توجد فروق معنوية ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ل�ستجابات وفقا ملتغريّي 
�ملجال �جلغر�يف و �لفئة �لعمرية على مقيا�ص وعي �ملر�أه �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل 

ج- )توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني م�ستوى معلومات �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة يف جلان 
�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل وفقا ملتغريي : �ملجال �لتعليمي و�لفئة �لعمرية (

جد�ل رقم )10( داللة الفر�ق بني متو�سطي الدرجات الكلية ال�ستجابات عينة البحث �فقا 
ملتغريّي : امل�ستوى التعليمي �الفئة العمرية  على مقيا�ص �عي املراأه ال�سعودية بحقوق الطفل

  املتغريات
 القيا�س

املجال 
اجلغرايف

املجال 
مربع الفروقالتعليمي 

الفروق
 )T(

املح�سوبة
)T(

اجلدولية
م�ستوى 
الداللة 

االإح�سائية 
�ملوؤ�سر�ت 

ف2فم2م1�لإح�سائية
1,661.671

 
                          

‚ 20=
قيم �ملوؤ�سر�ت 

764432352�لإح�سائية 
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ت�سري نتائج �جلدول رقم )10( �إىل مايلي:
- قيمة)T( �ملح�سوبة = )1،66(

)1،296(  = - قيمة)T( �جلدولية )د. ح =) 60( ،      =) 20‚( 
-مبا �أن  قيمة)T( �ملح�سوبة =)1،66( < قيمة )T( �جلدولية = )1،296(

�إذن توجد فروق معنوية ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ل�ستجابات وفقا ملتغريّي 
�مل�ستوى �لتعليمي و �لفئة �لعمرية على مقيا�ص وعي �ملر�أه �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل 

الت�سا�ؤل الثالث: 
جلان  يف  �لعاملة  �ل�سعودية  �مل��ر�أة  وعي  م�ستوى  رفع  يف  �لجتماعية  �خلدمة  مهنة  دور  ما  �أ- 

�حلماية �لجتماعية  �ملرتبطة بحقوق �لطفل ؟
جد�ل رقم )11( ا�ستجابات املبحوثات جتاه د�ر اخلدمة االجتماعية بالتوعية 

بحقوق الطفل  ن=60

العباراتم
املتو�سط اال�ستجابات

الرتتيباحل�سابي غري اأعلم
متاأكدة

ال 
اأعلم

مبو�د 1 باملوؤ�س�سة  �لعاملني  بني  �لوعي  ن�سر 
1624201.935ون�سو�ص �لتفاقية

2420162.133ن�سر �لوعي بني �مل�ستفيدين بحقوق �لطفل2

عمل ندو�ت تثقيفية للعاملني و�لخ�سائيني 3
3608162.331بالتفاقية �لدولية بحقوق �لطفل

�إ�سد�ر ن�سر�ت ودوريات خا�سة بالتفاقية 4
2024162،074�لدولية حلقوق �لطفل

حّل �مل�سكلت �لتي تو�جه تفعيل �لتفاقية 5
1228202،074�لدولية.

لزيادة 6 للعاملني  تدريبية  دور�ت  تنظيم 
2816162،202�لوعي بالتفاقية �لدولية

تفعيل 7 يف  ت�ساعد  �لتي  �لإمكانيات  توفري 
2420162،133�لتفاقية .

�لدولية 8 بالتفاقية  �لأط��ف��ال  وع��ي  تنمية 
2028122،133حلقوق �لطفل

�لطفولة 9 موؤ�س�سات  بني  و�لتن�سيق  �لتعاون 
2024162.074لتفعيل �لتفاقية .

19،06جمموع �ملتو�سط �حل�سابي �لعام

جمموع �ملتو�سط �حل�سابي �لعام على عدد 
2،118�لعبار�ت
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ومن خلل جدول رقم )11( جند �أن �ملبحوثات لديهن معلومات �أعلى بدور �خلدمة �لجتماعية 
بالتوعية بحقوق �لطفل فقط من حيث عمل ندو�ت تثقيفية للعاملني و�لأخ�سائيني بالتفاقية �لدولية 
در��سة  و�أكدتها  �لدولية  بالتفاقية  �لوعي  لزيادة  للعاملني  تدريبية  دور�ت  وتنظيم  �لطفل  بحقوق 
)greene 2009 (حيث جاءت نتائجها �أن �لأخ�سائيني �لجتماعيني يف حاجة �إىل بر�مج تدريبية 

لتاأهيلهم للعمل يف جمالت حقوق �لطفل 
كما �أ�سارت نتائج در��سة )عبد �لهادي 2011م( �إىل �أن �أغلبية عينة �لدر��سة من �لأخ�سائيني 
�أن  �لدر��سة  نتائج  �أكدت  57 % كما  بن�سبة  �لدولية  �لتفاقية  لي�ص لديهم معرفة مبو�د ون�سو�ص 
حلقوق  �لدولية  �لتفاقية  ون�سو�ص  مو�د  تفعيل  يف  دور  لها  يكون  �أن  ميكن  �لجتماعية  �خلدمة 
�لطفل يف جمال �لرعاية �ل�سحية بن�سبة 72،3 % ويف �ملجال �لتعليمي بن�سبة 73،9 % ويف جمال 
�مل�ساركة يف �لأن�سطة بن�سبة 81،6 %. ووفق لتوزيع فئات وم�ستويات وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة 
بحقوق �لطفل طبقا للدرجات وبناء على �ملتو�سط �حل�سابي �لعام يت�سح �سعف �لوعي لدى �ملر�أة 

�لعاملة يف جتاه دور �خلدمة �لجتماعية بالتوعية بحقوق �لطفل .
ب- هل هناك تفعيل ملو�د ون�سو�ص �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل د�خل �ملوؤ�س�سة؟

جد�ل رقم )12( ا�ستجابات املبحوثات جتاه تفعيل ملواد �ن�سو�ص االتفاقية داخل 
املوؤ�س�سة ن = 60

اال�ستجابات املو�سوع
املجموع مدى تفعيل مو�د 

ون�سو�ص �لتفاقية 
�لدولية حلقوق 

�لطفل  د�خل 
�ملوؤ�س�سة

الاىل حّد مانعم
3660ك20ك4ك

%6.67%33،33%60.00%

يت�سح من بيانات �جلدول رقم )12( مايلي :
-�إن ن�سبه )6،67 %( من ��ستجابات �ملبحوثات تبني �أن هناك تفعيل ملو�د ون�سو�ص �لتفاقية 
�لدولية حلقوق �لطفل د�خل موؤ�س�سات �حلماية �لجتماعية ، بينما ت�سري ن�سبة )60،00 %( من 
��ستجابات �ملبحوثات بعدم تفعيل مو�د ون�سو�ص �لتفاقية د�خل هذه �ملوؤ�س�سات لعّدة �أ�سباب وقد 
�أكدت نتائج در��سة )عبد �لهادي 2011م( �أن �ملوؤ�س�سات ل تقوم بتفعيل مو�د ون�سو�ص �لتفاقية 

�لدولية حلقوق �لطفل بن�سبة 55،4 % .وترجع عدم �لتفعيل لأ�سباب يو�سحها �جلدول �لتايل :
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جد�ل رقم )13( ا�ستجابات املبحوثات عن اأ�سباب عدم اإمكانية تفعيل مواد �ن�سو�ص 
االتفاقية الد�لية حلقوق الطفل ن = )36(

الرتتيب%كاال�سبابم
25.565عدم وعي �مل�سوؤولني بالتفاقية �لدوليه حلقوق �لطفل 1

616.673�لمكانيات غري منا�سبه لتفعيل �لتفاقية 2

411.114عدم وجود خطة و�سيا�سة و��سحه لتفعيل �لتفاقية 3

1233.331عدم �لتعاون بني �لعاملني لتفعيل �لتفاقية 4

411.114نظره �مل�سوؤولني بعدم جدوى و�أهميه �لتفاقية 5

822.222عدم وجود مر�قبة ومتابعة لتنفيذ �لتفاقية6

---عدم وجود ت�سريعات وقو�نني بحقوق �لطفل 7

يت�سح من بيانات �جلدول رقم )13( ما يلي :
ون�سو�ص  مو�د  تفعيل  �إمكانية  �أ�سباب عدم  �ملبحوثات عن  ��ستجابة   33،33 % من  ن�سبة  �إن 
وبن�سبة  �لتفاقية  لتفعيل  �لعاملني  بني  �لتعاون  عدم  ب�سبب  كان  �لطفل  حلقوق  �لدولية  �لتفاقية 
22،22 % من ��ستجابة  �ملبحوثات كانت نتيجة عدم وجود مر�قبة ومتابعة لتنفيذ �لتفاقية وقد 

ترجع هذه �لن�سب نتيجة عدم وعي �لعاملني و�مل�سوؤولني  بدور �حلماية  حلقوق �لطفل فبالتايل ل 
يوجد من يقوم مبتابعه وتفعيل �لتفاقية بالإ�سافة �إىل �أن �لإمكانيات غري منا�سبة لتفعيل �لتفاقية 
وقد يربر هذ� �لنتيجة �ل�سابقة �أن )60،00 %( من ��ستجابات �ملبحوثات كانت بعدم تفعيل مو�د 
�لنتائج  ،1421ه�(  �لقا�سي   ( در��سة  نتائج  �أكدت  �ملوؤ�س�سات.وقد  د�خل هذه  �لتفاقية  ون�سو�ص 
�ل�سابقة ومن �أهمها عدم وجود �آليات تنفيذية وقو�نني ملزمة حتفظ للطفل حقوقه و�سعف تطبيق 

�لتفاقيات �لدولية وعدم وجود جز�ء�ت لردع �ملتلعبني بحقوق �لطفل.
النتائج العامة للدرا�سة :

اأ�ال : اأهم نتائج الدرا�سة :
(�سنة حيث بلغت حو�يل  يت�سح �أن �لفئة �لعمرية ملجتمع �لدر��سة يرت�وح مابني )30-25. 1

.)% 46،70(
تبني �أن ن�سبة %73،33. 2 من جمتمع �لدر��سة يتمتعون مب�ستوى تعليمي جامعي .
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�لتفاقية  ن�سو�ص  �سيئًا عن  يعرفن  ول  يطلعن  �لدر��سة مل  60 %. 3 من جمتمع  �أن  يت�سح 
حلقوق �لطفل 

ثبت �أن 55،56 %. 4 من ��ستجابة �ملبحوثات يف �أهم �أ�سباب عدم �لطلع و�ملعرفة بالتفاقية 
نتيجة قله تنظيم �لدور�ت و�لندو�ت �لتثقيفية .

�أن �أعلى ��ستجابة للمبحوثات يف مدى وعيهن بحقوق �لطفل يف جمال �لرعاية  كما تبني  5 .
�ل�سحية مادة )24( وبوزن مرجح 2.67 كانت من حيث توفر بيئة �سحية من هو�ء وماء 
نقي وم�سكن �سحي وتقدمي بر�مج �إر�سادية للو�لدين بتنظيم �لأ�سرة و�سحة �لطفل وتغذيته 

.
�أعلى ��ستجابة للمبحوثات �جتاه مدى وعيهن بحقوق �لطفل يف جمال �لنماء  �أن  ويت�سح  6 .
و�لتعليم مادة)28( وبوزن مرجح 2.60 كانت من حيث �تخاذ �لتد�بري �ملنا�سبة للأطفال 

كحق لهم مثل جمانية �لتعليم وتقدمي �مل�ساعد�ت �ملالية عند �حلاجة لها .
جمال  يف  �لطفل  بحقوق  وعيهن  مدى  �جت��اه  للمبحوثات  �أ�ستجابة  �أعلى  �أن  يت�سح  كما  7 .
و�أن�سطة  �لألعاب  مز�ولة  �لطفل  حق  من  كانت   2.73 مرجح  )31(وبوزن  مادة  �مل�ساركة 

�ل�ستجمام �ملنا�سبة للمرحلة �لعمرية .
وتبني  �أن �أعلى ��ستجابة للمبحوثات �جتاه مدى وعيهن بحقوق �لطفل يف جمال �حلماية  8 .
من كافة �أ�سكال �لعنف و�لإ�ساءة مادة )19( وبوزن مرجح 2.40 كانت حق كل طفل وجود 
�لتد�بري و�لت�سريعات �لعلجية و�لتتبعية حلالت �لإ�ساءة للطفل وتدخل �لق�ساء يف بع�ص 

�حلالت .
توجد فروق معنوية ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ل�ستجابات وفقا ملتغريّي  9 .
بحقوق  �لعاملة  �ل�سعودية  �مل��ر�أة   وعي  مقيا�ص  على  �لتعليمي  و�مل�ستوى  �جلغر�يف  �ملجال 

�لطفل 
توجد فروق معنوية ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ل�ستجابات وفقا ملتغريّي  10 .
�ملجال �جلغر�يف و�لفئة �لعمرية على مقيا�ص وعي �ملر�أة  �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل 

توجد فروق معنوية ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ل�ستجابات وفقا ملتغريّي  11 .
بحقوق  �لعاملة  �ل�سعودية  �مل��ر�أة   وعي  مقيا�ص  على  �لعمرية  و�لفئة  �لتعليمي  �مل�ستوى 

�لطفل 
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2.33. 12 �جتاه دور �خلدمة �لجتماعية  للمبحوثات بوزن مرجح  ��ستجابة  �أعلى  وقد كانت 
�لوعي  لزيادة  للعاملني  تدريبية  ودور�ت  تثقيفية  ن��دو�ت  بعمل  �لطفل  بحقوق  بالتوعية 

بالتفاقية �لدولية .
ترى 60،00 %. 13 من �ملبحوثات عدم تفعيل مو�د ون�سو�ص �لتفاقية د�خل �ملوؤ�س�سة.

ب�سبب عدم  كان  �لدولية  �لتفاقية  ون�سو�ص  مو�د  تفعيل  �إمكانية  �أ�سباب عدم  �أهم  من  14 .
�لتعاون بني �لعاملني لتفعيل �لتفاقية وذلك بن�سبة 33،33 %من عينة �لدر��سة .

ثانيًا: االإجابة على ت�سا�ؤالت الدرا�سة :
جند اأن الت�ساوؤل االأول الرئي�س : يتمثل يف ما م�ستوى وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة يف جلان 

�حلماية �لجتماعية �ملرتبطة بحقوق �لطفل ؟ 
بحقوق  �ملرتبطة  �لعاملة  �ل�سعودية  �ملر�أة  معلومات  م�ستوى  تو�سح  �لفرعية  �لت�ساوؤلت  وكانت 

�لطفل يف كلٍّ من :
�أ- جمال �لرعاية �ل�سحية مادة )24(جند �أنَّ �ملبحوثات لديهن وعي بحقوق �لطفل فى جمال 
�لرب�مج  وتقدمي  �سحي  و�سكن  نقي  وماء  هو�ء  من  �سحية  بيئة  توفر  حيث  من  �ل�سحية  �لرعاية 

�لإر�سادية للو�لدين متثلت يف تنظيم �لأ�سرة و�سحة �لطفل وتغذيته .
ب- جمال �لنماء و�لتعليم مادة )28( جند �أن �ملبحوثات لديهن وعي بحقوق �لطفل يف جمال 
�لنماء و�لتعليم يف حدود �تخاذ �لتد�بري �ملنا�سبة للأطفال كحق لهم مثل جمانية �لتعليم وتقدمي 

�مل�ساعد�ت �ملالية عند �حلاجة لها .
ج- جمال �مل�ساركة مادة )31( جند �أن �ملبحوثات لديهن وعي بحقوق �لطفل يف جمال �مل�ساركة 

من حيث حق �لطفل يف مز�ولة �لألعاب و�أن�سطة �ل�ستجمام �ملنا�سبة للمرحلة �لعمرية .
د- جمال �حلماية من كافة �أ�سكال �لعنف و�لإ�ساءة مادة )19( جند �أن �ملبحوثات لديهن وعي 
بحقوق �لطفل يف جمال �حلماية من كافة �أ�سكال �لعنف و�لإ�ساءة كانت يف حق كل طفل يف وجود 
بع�ص  يف  �لق�ساء  وتدخل  للطفل  �لإ���س��اءة  حل��الت  و�لتتبعية  �لعلجية  و�لت�سريعات  �لتد�بري 

�حلالت.
الت�ساوؤل الثاين : توجد فروق ذ�ت دللة �إح�سائية بني م�ستوى معلومات �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة 
�مل�ستوى   ، �ملجال �جلغر�يف   ( �لدر��سة  ملتغري�ت  وفقا  �لطفل  بحقوق  �لجتماعية  بلجان �حلماية 

�لتعليمي ، �لفئة �لعمرية (
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وقد كانت معنوية هذه �لفروق كما يلي :
• توجد فروق معنوية ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ل�ستجابات وفقا ملتغريّي 
بحقوق  �لعاملة  �ل�سعودية  �مل��ر�أة   وعي  مقيا�ص  على  �لتعليمي  و�مل�ستوى  �جلغر�يف  �ملجال 

�لطفل 
• توجد فروق معنوية ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ل�ستجابات وفقا ملتغريّي 
�ملجال �جلغر�يف و�لفئة �لعمرية على مقيا�ص وعي �ملر�أه  �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل 

• توجد فروق معنوية ذ�ت دللة �إح�سائية بني متو�سطي درجات �ل�ستجابات وفقا ملتغريّي 
�مل�ستوى �لتعليمي و�لفئة �لعمرية  على مقيا�ص وعي �ملر�أه  �ل�سعودية �لعاملة بحقوق �لطفل 

الت�سا�ؤل الثالث متثل يف :
ما دور مهنة  �خلدمة �لجتماعية يف رفع م�ستوى وعي �ملر�أة �ل�سعودية �لعاملة بلجان �حلماية 

�لجتماعية بحقوق �لطفل ؟
�نح�سر وعي �ملبحوثات يف دور �خلدمة �لجتماعية فقط بحقوق �لطفل بعمل ندو�ت تثقيفية 
ودور�ت تدريبية للعاملني لزيادة �لوعي بالتفاقية �لدولية وبقية �مل�ساهمات و�لأدو�ر للن�سبة �لأقل.

�أ-هل هناك تفعيل ملو�د ون�سو�ص �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل د�خل �ملوؤ�س�سة؟
60،00 % من �ملبحوثات يرون عدم تفعيل مو�د ون�سو�ص �لتفاقية د�خل �ملوؤ�س�سة.

ب-ما هي �أ�سباب عدم �مكانية تفعيل مو�د ون�سو�ص �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل ؟
�أ�سباب عدم �إمكانية تفعيل مو�د ون�سو�ص �لتفاقية �لدولية وفقا لر�أي �ملبحوثات كان ب�سبب 

عدم �لتعاون بني �لعاملني لتفعيل �لتفاقية وذلك بن�سبة %33،33من عينة �لدر��سة .
ثالثًا: اأهم التو�سيات :

يف �سوء نتائج �لدر��سة �مليد�نية و�نطلقًا من و�قع وعي �ملر�أة �ل�سعودية بحقوق �لطفل يف  1 .
جلان �حلماية �لجتماعية ميكن �أن نورد �لتو�سيات �لتالية :
ن�سر �لوعي بحقوق �لطفل يف �سوء �تفاقية �لأمم �ملتحدة  . 2 .

�إلز�م �لعاملت بلجان �حلماية �لجتماعية بالطلع على �لتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل  3 .
ك�سرط للتعيني يف هذ� �ملجال وجميع ما يتعلق بالطفل و�لأ�سرة .

تنظيم و�إعد�د دور�ت متخ�س�سة يف حقوق �لطفل وفقًا ملهام كل قطاع . 4 .
عقد ندو�ت وحما�سر�ت للم�ستفيدين من جلان �حلماية �لجتماعية عن حقوق �لطفل . 5 .
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تفعيل دور �خلدمة �لجتماعية يف ن�سر �لوعي بحقوق �لطفل . 6 .
توفري �لإمكانيات �ملنا�سبة و�لتي ت�سهم بدورها يف تفعيل �لتفاقية بحقوق �لطفل . 7 .

�سن �لت�سريعات و�لقو�نني و�جلز�ء�ت �لتي تلزم  تفعيل �تفاقية حقوق �لطفل . 8 .
حتفيز �لتعاون بني �لعاملني يف جلان �حلماية �لجتماعية لتفعيل �لتفاقية �لدولية حلقوق  9 .

�لطفل .
�مل�ستويات  جميع  على  �لطفل  حلقوق  �لتفاقية  تنفيذ  ومتابعة  ملر�قبة  نظام  و�سع  10 .

و�لقطاعات .
تبني �إ�سد�ر �لن�سر�ت و�لدوريات �خلا�سة بالتفاقية �لدولية حلقوق �لطفل . 11 .

وز�رة  �سو�ء على م�ستوى  �لأطفال  تتعامل مع  �لتي  �لفئات  �لطفل بني  ثقافة حقوق  ن�سر  12 .
يف  للمتخ�س�سني  �لعايل  �لتعليم  وز�رة  �أو  و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أو  �لجتماعية  �ل�سوؤون 
�أم من خلل �لأن�سطة  �لتعامل مع ريا�ص �لأطفال  مثل بت�سمينها يف �ملناهج �لدر��سية 

�ملدر�سية �أو �لدور�ت �لتدريبية 
حلقوق  �لدولية  �لتفاقية  ون�سو�ص  مو�د  تفعيل  لكيفية  بجدية  بالنظر  �لباحثة  تو�سي  13 .
جمالت  يف  و�لعاملني  �مل�سوؤولني  م�ستوى  على  تفعيلها  تو�جه  �لتي  �مل�سكلت  وحل  �لطفل 
�لطفولة و�لأ�سرة وعلى م�ستوى �مل�ستفيدين من جلان �حلماية �لجتماعية مع تخ�سي�ص 

ميز�نية خا�سة لتنفيذ هذه �خلطة �خلا�سة بالتفعيل .
املراجع :

. �أحمد ذكي بدوي : معجم م�سطلحات �لعلوم �لجتماعية ، بريوت ، مكتبة لقمان، 1986. 1
�أحمد حممد �ل�سنهوري : مو�سوعة منهج �ملمار�سة�لعامة �ملتقدمة للخدمة �لجتماعية وحتديات  �لقرن  2 .
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Introduction

. children resemble a huge and important number in saudi’s community population 
,which saudi’s children percentage for who’s 14 years old or less are 49.23% out of the 
last statistics of the total saudi population.nevertheless,the community protection 
comity of the saudi national administration that their main goal is to work on child’s 
protection. Its a must for the working women to have the enough knowledge and 
information about the child rights and precipitin which present the dimension and 
scientific component .there are positive impact for child rights which present the 
dimension, psychic component and social awareness depending on that this study aims 
to study (saudi working women’s awareness of children’s rights) in different fields 
(health care according to legal rule (24)-Development and education according to legal 
rule(28)-participate according to legal rule(31)-protection from all kinds of  violance 
and offend according to legal rule (19) in social protection committee. 

an important results were 60% from the studied community never been exposed or 
known anything in agreements provision of children rights for difference resons and 
60% from the studied community see that no activation of the rules and  in agreements 
provision inside the foundation.

the resercher recommends serious consideration of activate the international 
agreements provision for children rights and solving the problems faced by activate 
.the children and families fileds in officials level and employees even in beneficiaries 
level at social comities  with special budget for implementation of this plan

Dr. Jamilah Mohmmed Allaboun

Saudi working women’s awareness of 
children’s rights Summary

• Individual service assistant professor- Princess Nora Bint Abdul Rahman University

(Field study applicable to the employees of the social 
protection committees)


