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  :مقدمة: أوال
شخصیة الفرد  سسفیها تبنى أ راحل العمر اإلنساني،ألنها مرحلة من أهم مللطفولة في عالم الیوم مكانة هامة 

بالطفل في الوقت  فاالهتمام. وتنمو قیمه واتجاهاته، وفیها یتعلم ویضبط انفعاالته وحسن تعامله مع اآلخرین
الحاضر من أهم المعاییر التي یقاس بها تقدم المجتمع وتطوره وتحضره ألن االهتمام بالطفل ورعایته وحمایته 

 ).                     ٢٢٠: ٢٠١٢، العناني( .في أي أمة هو في الواقع اهتمام بمستقبل هذه األمة وارتقاءها
اصطلح علیه المجتمع لتلبیة دوافع الطفل الطبیعیة واالجتماعیة، وهي  ولتحقیق ذلك فإن األسرة هي الوسیط الذي

المدرسة األولى التي تقوم بتنشئته وتربیته وتطبیعه االجتماعي، والمكون األساسي لشخصیته من الجوانب جمیعها 
ط السلوك فإلیها یعود حسن توافق الطفل أو عدمه مع المحیط الذي یعیش فیه إذ عن طریقها یتعلم الطفل أنما

ولكن إذا أخفق ، التي یتبعها في حیاتهـ ولدیه الوسائل التي تساعد على تحقیق توافقه داخل محیط األسرة وخارجها
  .الوالدان في تربیة الطفل ولم یحسنا معاملته، واستخدما أسالیب اإلساءة فإن ذلك یؤدي إلى العدید من المشكالت

تحدث للطفل داخل األسرة من قبل الوالدین ویشمل ذلك  اإلساءةات إلى أن الكثیر من اإلحصائیحیث تشیر 
جسدي  والجنسیة والنفسیة، فضًال عن اإلهمال المتعمد، وكثیرًا ما یتعرض األطفال لعقاب اإلساءة الجسدیة

والرفض والتهدید واإلهمال  وتعتبر اإلهانات اللفظیة والشتائم والعزل ،ونفسي قاسٍ في سیاق عملیة التأدیب
، ویستتر قدر كبیر من هذه الضرر بسالمة الطفل اطفي واالستصغار من أشكال اإلساءة التي قد تلحقالع

  ).٢٨٧: ٢٠٠٥محرز واألحمد، ( وراء األبواب المغلقة بسبب العار أو الخوف اإلساءة

تصادیًا وسیاسیًا وألهمیة هذا الموضوع في البیئة الفلسطینیة ونظرًا لما تعانیه األسرة الفلسطینیة من واقع صعب اق
، ومدى تأثیر هذا الواقع المریر على الوالدین مما ینعكس سلبًا على األطفال، فالضغوطات الواقعة على  واجتماعیًا
كاهل رب األسرة وما یعانیه من بطالة وفقر، مما یجعله عاجزًا عن اإلیفاء بمتطلبات األسرة األساسیة، فیظهر 

  .ون الغضب سمة من سماته الشخصیة مما یترتب علیه اإلساءة ألطفالههذا واضحًا في سلوكه مع أطفاله ویك
  :ومن خالل العرض السابق تتمثل المشكلة البحثیة في هذه الورقة بالتساؤالت التالیة

  ؟للطفل وبخاصة في فلسطین الوالدیة اإلساءةاهرة ظما مدي انتشار  - ١
  للطفل؟ما العوامل والدوافع المؤدیة لإلساءة الوالدیة  - ٢
  ما أنماط وأشكال لإلساءة الوالدیة للطفل؟ - ٣
  ما اآلثار المترتبة على اإلساءة الوالدیة للطفل؟ - ٤
  إلساءة الوالدیة للطفل؟اما دور األخصائي االجتماعي كمهني متخصص لمواجهة ظاهرة  - ٥

  :أهمیة الورقة البحثیة: ثانیاً 
الذین یشكلون  األطفالهمیة دراسة الفئة المستهدفة وهي فئة دراسة اإلساءة الوالدیة للطفل من أتنبع أهمیة  - ١

  .عماد مستقبل المجتمع
على دراستها الكشف عن ظاهرة اإلساءة الوالدیة للطفل وبالتالي إثارة اهتمام الباحثین بهذه الظاهرة والعمل  - ٢

  .ووضع الحلول لمواجهتها
والقائمین على رعایة الطفل بأسالیب المعاملة السویة للطفل المساهمة المتواضعة في تزوید اآلباء واألمهات  - ٣

  .واثر ذلك على مستقبلة
  .إبراز الدور الفعال لألخصائي االجتماعي لمواجهة ظاهرة اإلساءة الوالدیة والحد من أثارها السلبیة - ٤
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  :أهداف الورقة البحثیة: ثالثاً 
  .خاصة في فلسطینتحدید مدي انتشار ظاهرة اإلساءة الوالدیة للطفل وب - ١
  .تحدید العوامل والدوافع المؤدیة لإلساءة الوالدیة للطفل - ٢
  .تحدید أنماط وأشكال لإلساءة الوالدیة للطفل - ٣
  .تحدید اآلثار المترتبة على اإلساءة الوالدیة للطفل - ٤
  .إلساءة الوالدیة للطفلاتحدید دور األخصائي االجتماعي كمهني متخصص لمواجهة ظاهرة  - ٥

  :مفاهیم الورقة البحثیة: رابعاً 
عرَّف الطفل على النحو الوارد في  :الطفل - ١ ُ كل إنسان لم یتجاوز  "من اتفاقیة حقوق الطفل بأنه ) 1(المادة ی

  .الثامنة عشرة، ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علیه
هي ممارسة القوة الجسدیة بغرض األضرار بالطفل وقد یكون األضرار مادي من خالل  :اإلساءة الوالدیة - ٢

  .ممارسة الضرب أو معنوي من خالل تعمد اإلهانة المعنویة للطفل بالسب أو التجریح أو اإلهانة
ینتج وتنشئة الطفل، والذي  الفعل المقصود غیر العرضي الصادر عن الوالدین، أو القائمین علي رعایةبوتعرف 

و جنسیا  لحاق الضرر به، جسمیًا أو صحیا ًا ٕ   ).٢١: ٢٠١٠حمادة ورزق،(  .نفسیا أوعنه إیذاؤه وا

إساءة المعاملة من فاعلین من داخل األسرة، وهذه بدورها تنقسم إلي فئتین أولها إساءة المعاملة : كما تعرف بأنها
البدنیة، االنفعالیة، (وثانیها إساءة المعاملة عامه  البدنیة الناتجة عن الخلط بین أسلوب التأدیب والتعدي البدني،

 ).                      ١٦٦: ٢٠٠٨بوقري، ( والتي مردها ضغوط اجتماعیة، أو اضطرابات نفسیة داخل األسرة) الجنسیة
مهنة متخصصة تعتمد على أسس علمیة ومهاریة خاصة تستهدف تنمیة واستثمار  :الخدمة االجتماعیة - ٣ 

ألفراد والجماعات والتنظیمات االجتماعیة لتدعیم حیاة اجتماعیة أفضل تتفق وأهداف التنمیة االجتماعیة قدرات ا
  .والمعتقدات اإلیمانیة الراسخة

  :نتائج الورقة البحثیة: خامساً 
  ما مدي انتشار ظاهرة اإلساءة الوالدیة للطفل وبخاصة في فلسطین؟: نتائج التساؤل األول وهو

همالهم لألبناءالوالدیة  اإلساءةاهرة ظ أن ٕ  تحدث في المجتمعات كافة وفي مختلف الطبقات فهيعالمیا  شائعة وا
الصحة العالمیة أن  منظمةوتقدر  ،واألصلعن الدین والثقافة والعرق  النظرواالقتصادیة بغض  االجتماعیة

  .واإلهمالسنة یعانون سوء المعاملة  )١٥(اقل من  أعمارهمملیون طفل ) ٤٠(
سوء المعاملة للطفل  مرتكبيمن  )%٧٧( أن إلى )٢٠٠٨(عام  األمریكيكما یشیر التقریر الذي تقدم للكونجرس 

ملیون طفل یتأثرون سلبیا من سوء معاملة  )١٠(وأما ما یقارب  ،هم أقارب الطفل )%١١(وأن  ،هم الوالدان
  ).٢٣٨: ٢٠٠٨الدویك، (  .الوالدین

الفلسطینیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة فلقد أشارت بیانات الجهاز المركزي لإلحصاء إما بالنسبة لألراضي 
، سنة قد تعرضوا لإلساءة من احد الوالدین) ١٧- ٥(من األطفال من سن %) ٥١،٥(الفلسطیني أن ما نسبته 

حصاء الجهاز المركزي لإل( .في قطاع غزة%) ٥٦،٧(في الضفة الغربیة وبنسبة %) ٤٣،٣(متمثلة بنسبة 
  ).٢٠١١، الفلسطیني
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  :ویمكن توضیح أشكال وأنماط اإلساءة والطرف القائم بها من الوالدین في الجدول التالي             
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أكبر بكثیر من الضفة الغربیة ویرجع ومن خالل ما سبق یتضح أن نسبة اإلساءة الوالدیة للطفل في قطاع غزة 
ذلك األمر إلى الظروف المعیشیة الصعبة التي تعیشها األسر بقطاع غزة وخاصة الحصار والبطالة والفقر وعدم 
القدرة على تلبیة احتیاجات األطفال مما یدفع بشكل كبیر إلى اإلساءة في معاملة الطفل، كما نالحظ أن اإلساءة 

الفهم  إلىالبدنیة ویرجع ذلك  اإلساءةواخطر على الطفل من  أصعباءة البدنیة والتي أثرها النفسیة أكثر من اإلس
 .لتربیة الطفل وسائل واإلهمالالسب والشتم  أنوالخلط لدي الوالدین بأسالیب التربیة السلمیة واعتبار  الخاطئ

  ).٢٠١١، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني(
  ما العوامل والدوافع المؤدیة لإلساءة الوالدیة للطفل؟: نتائج التساؤل الثاني وهو

عامل  نحددالصعب أن  وبالتالي منات والعوامل ر لألطفال مجموعة من المتغی والدیة إساءةكل حالة تقف وراء 
إلى متعلقة ، بعض تلك العوامل تتعلق بالوالدین وعوامل ةهر ظاال ذهووحید كسبب أساسي ومركزي لحدوث ه واحد

  .عوامل متعلقة بالطفل وأخرى تتعلق بالبیئة التي یعیش فیها كل من الوالدین والطفلاألسرة و 
  :للوالدین راجعةعوامل : أوالً 

همالهم نذكر منهام في حدوث من مشكالت تسها ي أحد الوالدین أو الوالدین كالهمفقد یعان ٕ   :اإلساءة لألطفال وا
  :االضطرابات الشخصیة واألمراض النفسیة -أ

 :اه ومنهل أطفالأطفال األسرة، أو الوالد الذي یهمأحد  المسيء علىبعض الصفات التي تتكرر عند الوالد ك هنا
 .ى العوامل الخارجیةتدني الثقة بالنفس، إسقاط ظروفه على اآلخرین وعل

 :السوابق الوالدیة وحلقة اإلساءة - ب
 مأنفسهم ضحایا اإلساءة واإلهمال أثناء طفولتهأطفالهم كانوا على ن الكثیر من أولیاء األمور الذین یعتدون إ

اإلساءة بین والدیهم یتعلمون من تلك دوا هإلساءة أو شال طفال الذین تعرضوا مباشرة بأنفسهماأل حیث أن
ات العنیفة والعدوانیة، وقد یتعلموا أیضًا تبریرها وتأییدها والتساهل معها وبالتالي قد یباشروا بأنفسهم وكیالسل

 .على أطفالهمباإلساءة 
 :اإلدمان - ج

والكحول یمیل في الغالب إلى إهمال حاجیات أطفاله،  تصورة ملحوظة من تعاطي المخدراأن الوالد الذي یتأثر ب
أنه یبذر أمواله على المخدرات بدًال من صرفها على حاجیات األسرة عامة بما في ذلك حاجیات أطفاله األساسیة 

  قطاع غزة  الضفة الغربیة  شكل اإلساءة
  )األب(القائم باإلساءة                                  

  %٧٥،٩  %٦٤،٦  إساءة نفسیة
  %٤٣،٢  %٢٨،٧  إساءة بدنیة

  )األم(القائم باإلساءة                                   

  %٧٣،٣  %٦١،٩  إساءة نفسیة
  %٤٥،٢  %٢٧،٧  إساءة بدنیة
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إنحرافیة وجنائیة قد تعرض صحة أطفاله وسالمتهم للخطر، كما یؤثر سلبًا على نه یتورط في تصرفات أأو 
 .اختیار الوالد ألسالیب التربیة والتهذیب والرعایة وعلى األغلب یمیل الختیار أسالیب عدائیة مسیئة ومؤذیة

 : المعارف والمواقف -د
 الطفل عامة الوالد نحو اء السلبیة التي یحملهار أما على صعید اآلراء والمعتقدات والمفاهیم والمعرفة، فنجد أن اآل

وتطوره كل هذه  ومات غیر الصحیحة والخاطئة حول نمو الطفلونحو سلوكه بصورة خاصة، إلى جانب المعل
ال شك في أن افتقار الوالد للمعرفة حول النمو الطبیعي للطفل،  ،اإلساءة للطفلفي حدوث  العوامل تمارس دوراً 
لغة في ما یمكن توقعه من الطفل، والى توقعات ال تتناسب مع قدرات الطفل وحاجیاته في تلك قد یؤدي إلى المبا

المرحلة العمریة المحددة، وبالتالي فإن عدم قدرة الطفل على تحقیق تلك التوقعات، تدفع بالوالد لممارسة الضغوط 
 ).                 ١٥٩-١٥٦: ٢٠١٣صبطي وتومي، ( .علیه بما في ذلك االعتداء واإلساءة

  :لألسرةعوامل راجعة : ثانیاً 
  :الوالدیة للطفل ومنها اإلساءةحدوث  فيتساهم  والتي وتتعدد العوامل الراجعة لألسرة

 .طالق بین الوالدین أوالخالفات األسریة بسبب الظروف االقتصادیة وما نجم عن ذلك من فراق  - أ
  .عدد حاالت األسر التي تعیش تحت خط الفقر المدقع وسوء التغذیةازدیاد  -  ب
  كالهما التي تؤثر تأثیرا كبیرا في رعایة الطفل أوالضغوط النفسیة التي یعانیها أحد الوالدین  -ج
 .ضیق المسكن وكبت حریة الطفل -د
 .قضاء األطفال الوقت الطویل خارج المنزل -ه
 .ن یعیشون في منزل واحدارتفاع عدد أفراد األسرة الذی -و
 .المعاملة التمییزیة ضمن األسرة - ز
 .عزلة األسرة اجتماعیا وضعف العالقات األسریة والشخصیة واالجتماعیة -ح
  ).٤: ٢٠٠٣الجلبي، ( .ضعف اإلحساس بالمسؤولیة تجاه أفراد األسرة -ط

  :عوامل راجعة للطفل :ثالثاً 
  .بعض اإلعاقات واألمراض المزمنةتأخر الطفل في النمو ونقص الوزن ووجود  - أ

  .النشاط الزائد للطفل واضطراب الحالة الوجدانیة -ب
  .نقص قدرة الطفل على اإلدراك خاصة فیما یتعلق باألفعال التي تعرضه للعقاب -ج

  :عوامل راجعة للبیئة: رابعاً 
القات بین أفراد األسرة والدفع البطالة وانخفاض المستوى االقتصادي ودخل األسرة مما یكون سببًا في سوء الع - أ

  .باألطفال إلى سوء العمل وتعرضهم لإلساءة
لدى الطفل نتیجة  عن المنزل، مما یترتب علیه وجود تأثیر سلبي) أحد الوالدین(غیاب أحد أفراد األسرة  -ب

  .إهماله وعدم متابعته ویزید مع التفكك األسري والهجرة والطالق 
یعیش فیها الطفل خاصة البیئات المهمشة أو العشوائیة أو ذات المستوى  انخفاض مستوى البیئة التي -ج

  .االقتصادي والثقافي المنخفض والتي تؤثر على نمط التنشئة
التناقضات االجتماعیة التي یعیشها الطفل متمثلة في التناقضات في سلوك اآلباء واألمهات والمعلمین  -د

أبو المعاطي، ( .عزیز هذا الفعل ثم عقاب الطفل إذا ما قام بهوالمسئولین عن رعایة الطفل على فعل ما وت
١٠٣: ٢٠٠٩                          .( 
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  ما أنماط وأشكال لإلساءة الوالدیة للطفل؟: نتائج التساؤل الثالث وهو
 :األتيفي  إیجازهایمكن  والتيالوالدیة  اإلساءة أنماطوتتعدد  الوالدیةألنواع من اإلساءة  یتعرض األطفال

 .إساءة المعاملة البدنیة -  أ
 ).العاطفیة(إساءة المعاملة االنفعالیة  -ب
 .اإلهمال –ج 
 :إساءة المعاملة البدنیة -أ

والذي ینتهك لوك أو إهمال من قبل الوالدین غیر عرضي وعمدي نتیجة س أي طفل یتلقى ضرر بدنيوهي 
 .ذلك باستخدام سلوك عنیف وقاسيو ویتعدى علي المعاییر االجتماعیة والثقافیة المتعلقة بمعاملة األطفال 

سهولة اكتشاف ومالحظة أعراضه  یعد هذا النوع من اإلساءة من أكثر أنواع اإلساءة شیوعا، وذلك بسبب
  .یذاءویشكل الوالدان المصدر الرئیسي في إیقاع هذا اإل ،الظاهریة

  ).الصفع والركل والحرق والعض والضرب باستخدام أداة أو بدونها(أو الجسمیة  ومن أشكال اإلساءة البدنیة
 :إساءة المعاملة االنفعالیة العاطفیة - ب

، إال أنها ال تلقي االهتمام شكال اإلساءة ومن أصعبها تحدیداً تُعد إساءة المعاملة النفسیة أو االنفعالیة من أخطر أ
 .ثبات ذلكالذي تجده اإلساءة البدنیة وربما یعزى ذلك إلي صعوبة إ هذات

 :فیما یلي تمثلعدة صور ولإلساءة النفسیة 
 .یعترف بقیمة الطفل وبشرعیة حاجاته یشمل الوالدین ورفض أن :النبذ -١
رهابه  عتداء لفظیًا علیه ویخلق جوًا من الخوفالباالوالدین یقوم  :الترهیب أو اإلرهاب -٢ ٕ أو تهدید الطفل وا

 .عندما یرتكب خطا ما
خالل االختالط بالمجتمع  بعزل الطفل عن اكتساب الخبرات الطبیعیة واالجتماعیة منالوالدین یقوم : العزل -٣

 .الیومیة أو األقران أو المشاركة في شئون العائلة وأنشطتها
اآلخرین وعدم إبداء أي  تجاهل وجوده أمامویشتمل علي عدم مناداة الطفل باسمه ونعته أو  :التجاهل -٤

  .مشاعر اتجاهه
األذى النفسي ومن ثم  قد یتجاوز أثرها السلبي أسلوب إلحاق: الحمایة الزائدة من قبل الوالدین للطفل - ٥

 .الطفل إلي االضطرابات السلوكیة وتشویه بنائه النفسي فان الحمایة الزائدة تعتبر إساءة نفسیة یمكن أن تقود
یرة یمكن أن یعرقل مس فخلو حیاته من الحب والحنان والطمأنینة: عدم إشباع حاجات الطفل النفسیة -٦

  .ویحسنا تسمیتهتربیته  ناالطفل فمن حق الطفل علي أبویه أن یحس
  :اإلهمال - ج

شرافهما غیر الوافي علیه وغیر المالئم له مما  فاإلهمال ٕ یؤدي إلي عدم إشباع الوالدین لحاجاته األساسیة وا
 .إصابة الطفل بالضرر أو األذى نتیجة لتصرفات الو الدین أو المحیطین به غیر المبالیة به

  :وأن هناك ثالثة أشكال لإلهمال وهي كالتالي
  :اإلهمال البدني  -١

یتعرض له، وكذلك التقصیر في  ویشمل التقصیر في حمایة الطفل من األذى أو الخطر الذي من الممكن أن
 .التقصیر في حمایته الحاجات البدنیة األساسیة له، باإلضافة إليتوفیر 



7 
 

 :اإلهمال التربوي  -٢
، فیتضمن حرمان الطفل من التعلیم والفشل في في توفیر فرض التعلیم لهالوالدین یمكن تحدیده في تقصیر 

  .مدرسة مناسبة لعمره وعدم تلبیة احتیاجاته التعلیمیة وضعه في
  :)الوجداني( اإلهمال االنفعالي - ٣

الطفل العاطفیة الضروریة مثل الحاجة  ویشمل الفشل في تزوید الطفل بالرعایة النفسیة أو عدم إشباع حاجات
  ).                      ١٥٥- ١٥٢: ٢٠٠٨بوقري، ( .للمواقف العاطفیة السلبیة للحب واألمن والتقدیر وتعریض الطفل

  ما اآلثار المترتبة على اإلساءة الوالدیة للطفل؟: وهو الرابعنتائج التساؤل 
ظهورها یختلف حسب شدة  ، ولكن مدىلألطفال الوالدیة هناك مجموعة من اآلثار الناجمة عن توجیه اإلساءة

اإلساءة ومدى تكرارها واستمراریتها، وكذلك كون هذه اإلساءة تتم بطریقة مقصودة أو غیر مقصودة  ومن هذه 
  :اآلثار األتي

  :الطبیة اآلثار -أ
للتعدي أو اإلهمال، وقد تظهر بشكل كسر  ةعلي األطفال علي شكل إصابات نتیجتظهر آثار التعدیات الجسدیة 

 أو تشوه أو إصابات في الرأس أو الوجه أو جروح كما تظهر علي شكل خدوش أو تمزق عضلي عظام أو
  .صعوبات أو إعاقات في السمع أو النظر أو تخلف عقلي

  :سوء النمو آثار - ب
وبعضها قد تكون دائمة ومن أمثلة هذه  یتعرض األطفال الذین تساء معاملتهم إلي مشكالت متنوعة في النمو،

 العقلي واآلثار العصبیة مثل النطق وتأخر اكتساب المهارات اللغویة ، انخفاض الذكاء، أو التخلفالمشكالت 
  .هؤالء األطفال مشكالت في التعلم وقد یعاني

  :النفسیة اآلثار - ج
  .ضعف الثقة باآلخرین - ١
  .ضعف القدرة على انجاز وتحقیق األهداف - ٢
  .ضعف الحدود الشخصیة - ٣
  .اآلخرینضعف التواصل مع  - ٤
  .اإلعراض النفسیة مثل القلق والخوف واالكتئاب - ٥
  :اآلثار االجتماعیة -د

قوي على فشل األسرة في أداء وظائفها  إن شیوع السلوكیات المنحرفة والمتمثلة في سوء معاملة الطفل مؤشر
  .االجتماعیة

، االجتماعي لالنحراف والجریمة وبین فشل  وتتراوح بین التوریث إن الكلفة االجتماعیة لإلساءة الوالدیة كبیرة جدًا
االجتماعیة التعلیم، والتنشئة االجتماعیة مما یؤدي إلى تفسخ اجتماعي  المؤسسات االجتماعیة في أداء وظائفها

  .كبیر مرده سيء على المجتمع
  :اآلثار االقتصادیة - ه

كلفته االقتصادیة المحسوبة  الهكما  المجتمعو  واألسرة الطفلجمیع اآلثار سالفة الذكر ضریبة مادیة على لإن 
النفسي لالضطرابات  یتمثل في العالج المجال المادي هناك كلفة لمعالجة التعدیات الجسدیة، ففي. والمعنویة 

  .الناجمة عن ذلك
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فخروج . وقد تفوق الكلفة المادیة المباشرة لهذه اآلثار یمكن تقدیرها مادیا،ً ال باإلضافة إلى الخسارة المعنویة التي 
والثقافیة  تعلیمه، وتحویله إلى أداة فساد في المجتمع، وهدم القیم األخالقیة والدینیة الطفل من المدرسة، وعدم

                    ).١٠٤: ٢٠٠٣الجلبي، ( .یة في المجتمع ال یقدر بثمن ماديواالجتماع
ما دور األخصائي االجتماعي كمهني متخصص لمواجهة ظاهرة : نتائج التساؤل الخامس وهو

  إلساءة الوالدیة للطفل؟ا
لمساعدتهم على إشباع  من الوالدین یتحدد دور األخصائي االجتماعي في التعامل مع األطفال المساء إلیهم 

في مؤسسات رعایة الطفولة  لهم من خالل عملهجمة عن اإلساءة احتیاجاتهم ومواجهة المشكالت أو اآلثار النا
  :أو الجمعیات األهلیة وذلك على النحو التالي

  :یتمثل في )كنسق فردي(دور األخصائي االجتماعي مع الطفل  - ١
مساعدة الطفل على إشباع احتیاجاته والنظر إلیه باعتباره ضحیة الظروف األسریة ومساعدته على تحقیق  - أ

  .توافقه النفسي
على تحسین عالقاتهم االجتماعیة مع األخوة والزمالء ) كأنساق فردیة(مساعدة األطفال المساء إلیهم  -ب

  .ومواجهة الضغوط النفسیة التي یواجهونها وتكوین صداقات
مساعدة الطفل على ممارسة أنماط سلوكیة جدیدة وتعلم الضبط الذاتي ومواجهة العصبیة المفرطة في   -ج

  .التعامل مع اآلخرین
دراسة احتیاجات الطفل المساء إلیه ومیوله ورغباته ومساعدته على التفاعل االجتماعي السلیم وتقدیم أسالیب  -د

  .المساندة المادیة والمعنویة والمعرفیة للطفل

إشراك الطفل في األنشطة الجماعیة التي تقدمها مراكز رعایة األطفال المساء إلیهم كأساس لدمجه في  -ه
  ).                           ١٠٦: ٢٠٠٩أبو المعاطي، ( .ركته مع اآلخرینالمجتمع ومشا

  :ویتمثل في) النسق األسري(دور األخصائي االجتماعي مع أسرة الطفل  - ٢
دراسة األسرة والتعرف على العوامل المسببة لإلساءة للطفل والتي نتج عنها عدم شعور الطفل باألمان  - أ

  .والراحة
حل الخالفات والصراعات الموجودة بین الوالدین أو األبناء، والعمل على تحسین العالقات في المساهمة في  -ب

  .إطار النسق األسري
تدریب الوالدین على أسالیب التربیة والمعاملة السلیمة لألبناء والمساهمة في توفیر الموارد والظروف التي  -ج

 .تساعد على وجود بیئة أسریة سلیمة لتربیة الطفل
  .استخدام االستراتیجیات وأسالیب التدخل المهني لتحقیق التوافق األسري -د
  :ویتمثل في) كنسق مجتمعي(دور األخصائي االجتماعي مع المجتمع  - ٣
وبحث األسباب االقتصادیة واالجتماعیة الكامنة وراء انتشارها وما یعانیه هؤالء  اإلساءة الوالدیةطرح قضیة  - أ

  .عاملة وعنف خالل الندوات بالمدارس وتوعیة التالمیذ وأولیاء أمورهم بالمشكلةاألطفال من إهمال وسوء م
األمهات بخطورة هذه  اآلباء استخدام أسالیب التوعیة والمداخل الوقائیة للخدمة االجتماعیة في توعیة -ب

  .األـمومة والطفولةالمشكلة واآلثار المترتبة علیها، خاصة بمراكز رعایة 
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األجهزة اإلعالمیة والثقافیة على المستوى المحلي لنشر ثقافة عدم اإلساءة لألطفال واحترام التعاون مع  -ج
  .والتأكید علیها حقوقهم

صنادیق : محاولة االستفادة من المؤسسات االجتماعیة الموجودة في المجتمع والمهتمة بمساعدة األطفال مثل -د
عي لتحسین الظروف المادیة ألسر األطفال المساء إلیهم، الزكاة، الصندوق االجتماعي، مكاتب الضمان االجتما

  .ودمج األطفال مع أسرهم
محاولة ربط البرامج والخدمات المقدمة لألطفال المساء إلیهم بالسیاسات االجتماعیة على مستوى الدولة  -ه

أبو ( .عض مشكالتهتسهم في مواجهة بعلى اكتساب مهارات التعامل لوضع وتنفیذ برامج تساعد الطفل 
  ). ١٠٧: ٢٠٠٩المعاطي، 
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