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 سريالعنف االحاالت اإلجراءات النظامية يف التعامل مع 
 مكة املكرمة"منطقة  على ميدانية"دراسة 

 فهد املالكي
 مستخلص الدراسة :

. ألسريالعنف ا االتاإلجراءات النظامية يف التعامل مع حهدفت الدراسة إىل التعرف على 
تخدام لك ابس، وذالجتماعية يف منطقة مكة املكرمةطبقت الدراسة على وحدة احلماية او 

لبيتكو . بسيطةعت البياانت أبداة املقابلة واملالحظة الوجُ ، منهج دراسة احلالة حث ون جمتمع ا
دراسة ثناء فرتة الألثالث دن ابل احلماية االجتماعية يف املمعاجلتها من ق   تمن احلاالت اليت مت
 بينما مل، دة والطائف( حالة يف دار احلماية جب26عينة )بلغ عدد الو  .والعاملني املختصني

ينة عغ عدد ما بل. كإيواءلدى وحدة احلماية مبكة املكرمة لعدم وجود دار  يوجد حاالت
دة يف زايو ف األسري . وجاءت أهم النتائج ارتفاع حجم بالغات العنا( موظف  41املوظفني )

( على 2019، 2018، 2107ثالثة )ال األعوامخالل  اإلجايلمطردة، حيث بلغ العدد 
صائص ( كما جاء التفكك األسري األغلب يف خ33085، 25375، 4748التوايل )

أن  تبنيو  .سرياأل لعنفااملؤدية إىل  سبابالتكوين األسري جلميع احلاالت، ومن أهم األ
مث  لعنف،انواع أجاء العنف النفسي أكثر و أغلب احلاالت تعرضن إىل عنف متعدد، 

ن وحدة أاتضح  . كماخري جاء التحرش اجلنسي، مث االقتصادي، ويف األاإلمهالدي، مث اجلس
وجه أض جود بعو مع  احلماية االجتماعية تقوم بعمل جيد يف مباشرة بالغات العنف األسري

بول  يف قملوظفنيوجود بعض املشكالت لدى ا تبنيحيث  ،االتاحلالقصور يف التعامل مع 
نت كما بي    عدمه، ول منب ا ما حيدث صراع مع احلاالت يف عملية الدخغالفللحاالت،  اإليواء

لألنشطة  ج حمددرانمب، وعدم وجود الدراسة أن التواصل مع أسر احلاالت جاء مبستوى متدن  
 .والربامج بصورة منتظمة أو حمددة بزمن معني

 مقدمة :
تسود كافة  تعد ظاهرة العنف األسري أبشكاله وأمناطه من الظواهر العامة اليت

اجملتمعات اإلنسانية، حيث شهد العقد األخري من القرن العشرين اهتماما  مكثفا  بقضية 
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العنف األسرى عامة مبا مل يشهده اجملتمع الدويل من قبل ذلك بعد أن تزايدت حدة العنف 
واستقرارها االجتماعي والنفسي , وقد جاء  سرةوتعددت أشكاله وأصبح يهدد أمن اال

ء على م اليوم العاملي للقضا1993الذي تبنته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام اإلعالن 
 . ( 5ص 2008أبو دحدوح , العنف ضد املرأة ) عبادة 

ك ة وكذلة والثقافياالجتماعي وبناءاهتاوخيتلف العنف األسرى ابختالف اجملتمعات       
ذه املراحل هتعاقب و ات بيعة ومالبسابختالف مراحل تطروها التارخيية واحلضارية والفكرية وط

 عية املختلفةالجتماة واوانعكاساهتا على خصائص اجملتمع وثقافته وأدائه لوظائفه االقتصادي
ظرة متباينة نوافعه ه وداألمر الذي جعل النظرة إىل ظاهرة العنف األسري وأسبابه وانعكاسات

ولقد  (2009,  . ) كراشدةوخمتلفة وذات خصوصية لكل جمتمع من اجملتمعات اإلنسانية 
ساء فاع نسبة النىل ارت، وإأكدت العديد من املصادر العاملية والعربية إىل تفشي العنف األسري

 . (102ص  2008 للعنف اجلسدي من قبل أزواجهن ) الرديعان , نيتعرضاملواالطفال 
   :بحثمشكلة ال

ري من التغريات السريعة شهد اجملتمع السعودي يف النصف الثاين من القرن العشرين كث
ابتداء  ابكتشاف البرتول وانتهاء  مبا أحدثته ثورة االتصاالت والتكنولوجيا يف العقدين املاضيني  
كانت كفيلة إبحداث تغريات سريعة يف بناء اجملتمع بكافة عناصره ومكوانته , ومن ضمنها 

وأدائها لكافة وظائفها  األسرة اليت شهدت تغريات بنائية ووظيفية أثرت يف تفاعل أفرادها
النفسية واالجتماعية واالقتصادية ورمبا تكون مصدر إزعاج أو خطر يهدد أحد أعضائها 
فيشعر بعدم األمان مثل ما حنن بصدده العنف األسري , والذي يعترب من أهم املشكالت اليت 

اجملتمع السعودي هلا أثر كبري يف حياة األفراد واجملتمعات  , كما أن مفهوم العنف األسري يف 
األمر الذي تطلب من  ينتابه كثري من الغموض بني مفهوم حق التأديب واالعتداء )العنف( .

حكومة اململكة العربية السعودية ممثلة يف وزارة الشؤون االجتماعية القيام بعدة جهود للتعامل 
عية بقرار وزاري مع ظاهرة العنف األسرى وكان أخرها أنشاء اإلدارة العامة للحماية االجتما

(عام فما دون , واملرأة أاي  كان عمرها 18هـ .وختدم اإلدارة الطفل )2/3/1425بتاريخ 
حلمايتها من اإليذاء اجلسدي    أو النفسي أو اجلنسي , واحلاالت األخرى أملستضعفة . 
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رت وزارة واستمرارا  يف جهود اململكة العربية السعودية يف تقدمي ما حيقق االمان األسري , أصد
الشئون االجتماعية الالئحة التنفيذية لنظام احلماية من اإليذاء بقرار معايل وزير الشئون 

هـ , مث صدرت الالئحة االخرية بقرار وزير 8/5/1435واتريخ  43047االجتماعية رقم 
 وقد ورد يف احصائياتهـ .20/4/1440واتريخ  76048العمل والتنمية االجتماعية رقم 

عدد  ( 2019, 2018 ,م  2017عام : ) لألعوام ل والشئون االجتماعية وزارة العم
  .لكة العربية السعودية يف املمالعنف االسري  بالغات

 

 عدد البالغات العام
2017 4748 
2018 25375 
2019 21828 

صدر  ية وماتصادكما يشهد اجملتمع السعودي كثري من التغريات االجتماعية واالق
 ة هلا سابقا  ن متاح تكملماح للمرأة ابلقيادة , وكذلك متكينها من بعض املهن مؤخرا  من الس

عام االمر  ع بشكلتممما ينتج عنه كثري من التغريات على البناء االسري , بشكل خاص واجمل
سات ة ومؤسنظمالذي يتطلب أن يكون هناك تقدم يف التشريع وسن القوانني وتطوير األ

مع ثقافة اجملت تفق معا يب مع التغريات اجلديدة والعصر احلديث ومباجملتمع املدين مبا يتناس
تقرار ية واس رعايفوقيمه للوصول دائما  اىل جمتمع متماسك وأسرة انجحة تقوم بدورها  

لنظام  لواقع الفعليا هو ا: م افرادها. وتتحدد مشكلة الدراسة احلالية  يف اجابة التساؤل التايل
لتوصل إىل ت , واعوقامواجهة العنف األسري , والتعرف على أهم املاحلماية من االيذاء يف 

 ة من االيذاء . تصور مقرتح يسهم يف تطوير نظام احلماي
 :بحثأمهية ال

 : بحثاألمهية العملية لل
دراسة نظام احلماية من االيذاء يف اململكة العربية السعودية , والواقع الفعلي يف 

وقات , وتقدمي تصور مقرتح  يساعد على تطوير النظام , مبا مواجهته للعنف االسري , واملع
حيقق األمان لكافة أفراد األسرة , وما حتمله الدراسة من رسالة ضمنية هادفة جلميع العاملني 
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واملختصني لالرتقاء بقدراهتم ومهاراهتم , وكذلك جلميع أفراد األسرة تتمثل يف إيضاح اهلدف 
 واالستقرار األسري واالجتماعي(. ذاء وهو )حتقيق األمانمن وجود نظام احلماية من اإلي

 : لبحثاألمهية العلمية ل
هـ مت 1435/  5/  8نظام احلماية من اإليذاء وهو نظام حديث صدر بتاريخ 

 قرار واألماناالست قيقتطبيقه يف اجملتمع السعودي ملعاجلة العنف األسري , وألمهيته يف حت
حباث دة اال زاييفن أن خترج به الدراسة من نتائج تسهم األسري واالجتماعي , وما ميك

يتوافق  جتماعية مباية واالألسر االعلمية اليت تفيد اجلهات املعنية يف الدولة ابالرتقاء ابألنظمة 
  مع خصوصية األسرة السعودية ومواكبة التغريات اجلديدة.

 : البحث فهد 
م من خالهلا التعامل مع اإلجراءات اليت يتهو التعرف على  هدف الدراسة :
 حاالت العنف األسري.

 : بحثتساؤالت ال
 استقبال بالغات العنف األسري ؟ شروط واجراءاتماهي  -1
 ري ؟حاالت العنف االسوخطوات العمل يف التعامل مع جراءات الماهي ا -2

 :بحثمفاهيم ال
  وات النظاميةطواخل اءاتاالجراءات النظامية : يعرفها الباحث اجرائيا  ابهنا جيع االجر -1

لقي البالغ أ من تي بداليت يتم اختاذها من قبل املختصني ابلتعامل مع حاالت العنف االسر 
واجراء  الة ,ع احلوحىت انتهاء معاجلة موضوع احلالة ويشمل تلقي البالغ , والتواصل م

اعدة  املستقدميو املقابالت والبحث االجتماعي , والكشف الطيب , والتقييم النفسي , 
 مة حبقة.لعقوبة الالز اتقرير بب و واملعاجلة , وتوفري االيواء واحلماية االجتماعية , ومسائلة املتس

ن أفراد مي فرد وم به أنه كل فعل مقصود يقأب جرأاي:إويعرف الباحث العنف األسري  -5
 .معنواي   وأ ماداي   ميلحق األذى هب اذاهت األسرةمن  املرأة واألطفالجتاه  سرةاأل

كما يعرف العنف ضد املرأة : أبنه أي عمل أو تصرف عدائي , أو مؤذ أو مهني ,         
يرتكب أبية وسيلة , وخيلق هلا معاانة جسدية أو جنسية , أو نفسية بطريقة مباشرة , من 
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خالل اخلداع أو التهديد أو االستغالل اجلنسي أو التحرش أو اإلكراه أو العقاب , أو إجبارها 
و استخدام أية وسيلة أخرى , مثل إنكار وإهانة كرامتها اإلنسانية , أو على البغاء , أ

سالمتها األخالقية , أو التقليل من شخصها ومن احرتامها لذاهتا , أو االنتقاص من 
 .( 166ص  (2009ية وصوال  للقتل .)كرادشة إمكانيتها الذهنية واجلسد

 
 الدراسات السابقة :

 الدراسات احمللية :
سراي  دراسة تطبيقية على أ( بعنوان آليات التعامل مع املعنقة الكي )دراسة امل -

جلان احلماية االجتماعية مبنطقة مكة املكرمة، ابستخدام منهج املسح االجتماعي لكل 
يني االجتماعيني، خصائالدراسة، واإل إجراءمن املعنفات املودعات بدور احلماية وقت 

هدفت الدراسة إىل التعرف على  .للحماية االجتماعيةإىل أعضاء اللجنة الرئيسة  إضافة
، كذلك الوقوف على أهم  اليتالواقع الفعلي لآلليات  يتم التعامل هبا مع املعنفة أسراي 

وقد مت االعتماد على االستبيان كأداة رئيسة جلمع  ،املعوقات اليت تواجه تلك لآلليات
لنتائج  .اثنية للدراسةالبياانت، كما مت االعتماد على املقابالت كأداة  وقد جاءت أهم ا

 ،منها املرأة املعنفة هو العنف اجلسدي والنفسي تعاين اليتأن أكثر أنواع العنف األسري 
ومن أهم األسباب املؤدية إىل ذلك كثرة اخلالفات وانعدام احلوار بني أفراد األسرة. كما  

تنظم العمل ابلنسبة كشفت الدراسة عن عدم وجود نظام للحماية، وعدم وجود آلية 
للفريق التنفيذي، إضافة إىل عدم وضوح آلية البالغات والشكوى، وصعوبة التواصل مع 

خاصة لإليواء جلميع الفئات املستفيدة من شروط اإليواء  اللجان، وعدم وجود مبان  
أن أهم  ، عنحتقق أهداف جلان احلماية يف بعض املناطق. كما كشفت الدراسة

اجه فريق العمل بلجان احلماية االجتماعية متثلت يف عدم وجود آلية املعوقات اليت تو 
لتنظم العمل رفض التعاون من جانب األسرة، عدم اإلبالغ عن بعض حاالت العنف 

نظام للحماية األسرية يراعى فيه خصوصية  إصدار: بـ األسري. وقد أوصت الدراسة
من أرض الواقع من خالل دراسات األسرة السعودية، واالستفادة من املعلومات املرتدة 
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اخلربة امليدانية من اللجان الرئيسة،  وميدانية على مناطق اململكة كافة، وكذلك ذو 
يني االجتماعيني.خصائواإل

ابه وآاثره ( بعنــــوان العنــــف األســــري يف اجملتمــــع الســــعودي أســـــبدراســــة الصــــغري ) -
مــع قضـــااي  الـــيت تتعامــل ( مــن اجلهــاتاالجتماعيــة. علــى عينــة عشـــوائية قوامهــا )
 أداةرق واملستشــــفيات، والســـجون عــــن طــــ ةالعنـــف األســــري يف منطقــــة الـــرايض: الشــــرط

 أسلوبن أ ،تائججاءت أهم الن .الدراسة االستبيان، ابستخدام منهج املسح االجتماعي
اء اللفظـي، : اإليذيلي ملا االعنف األسري السائد يف اجملتمع السعودي جاءت مرتبه وفق  

صــاب فهـــو االغت اأمـــ، واإليــذاء النفســـي، واإليــذاء اجلســـدي والطــرد مـــن املنــزل، نــةواإلها
 أفـــرادد أحـــ إدمـــان: ضـــعف العالقـــات األســـرية، ســـباببـــرز األأاندر احلــدوث. وجـــاءت 

لدينية التوجيهات بناء. وضعف امبشاكل األ اآلابءملخدرات، وعدم اهتمام على ا األسرة
ات كثــــر الفئــــأوالبطالــــة، كمــــا جــــاءت  األمــــانن مــــن الوالــــدين والشــــعور ابحلرمــــان وفقــــدا

التفكك  راآلاثأهم  ومن األمهات.الذكور، مث  واألبناء، اإلانث األبناءاملعرضة للعنف: 
لثقة يمة، وضعوتنشئتهم تنشئة سل األبناءوعدم التمكن من تربية  ،األسري والطالق ف ا

 مــــامألزوجيـــة انزاعــــات بــــرز املقرتحـــات يف: جتنـــب الأيف الـــنفا والعدوانيـــة. كمــــا جـــاءت 
 ألبنـــاءامــع  ابءاآل، زرع ثقــة الســلم والســـالم مــن خــالل منــاهج التعلـــيم، تواجــد األطفــال
م ائح اليت تسهمة واللو وقت ممكن، التوعية وتنمية ثقافة احلوار، وسن األنظ ألكربابملنزل 

 األســــري دواإلرشــــانشـــاء مؤسســــات للتوجيــــه إيف مواجهـــة العنــــف األســــري، والتوســــع يف 
حل املشكالت األسرية. مساعدة يفلل

( عـــن العنــــف األســـري يف اجملتمــــع الســـعودي دراســــة اليوســـف وآخــــرون ) دراســـة -
ميدانية. هدفت الدراسة إىل معرفة العنف األسري من حيـث األمنـاط وخصـائص األسـر 

واشـتملت عينـة الدراسـة . وطبقت الدراسة على خمتلف منـاطق اململكـة املعرضة للعنف،
ــــائيعلــــى أربـــــع  ن مـــــع حـــــاالت العنـــــف و ن املتعــــاملو عينـــــات خمتلفــــة: العينـــــة األوىل اإلخصـ

، والعينـة الثانيـة ( )وبلـغ جمموعهـا  النفسـيني، ني، أوياألسري سواء االجتمـاع مبحـواث 
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أمـا العينــة الثالثــة  ،اســتمارة( ) وبلـغ عــدد االسـتمارات ،أخـذت مــن سـجون النســاء
ــــ ــ ــــيات العــ ــ ــــات والنفسـ ــ ــــائيات االجتماعيــ ــ ــــــب اإلخصـ ــــــات ومكاتــ ــــــؤون اخلادمــ امالت يف شـ

اســتمارة، والعينـــة الرابعـــة  ()وبلــغ عـــدد االســـتمارات هلــذه العينـــة  مكافحــة التســـول،
أمههـا: أن  ،وكشفت الدراسة عن جمموعة من النتـائج .استمارة ()اشتملت على 

العنــف غالب ــا مــا يقــع يف األســر املفككــة بســبب الطــالق، أو وفــاة أحــد الوالــدين، كمـــا  
أن حاالت العنف املنزيل يف ازدايد، وأن حاالت العنف ضد النساء  عن شفت النتائجك

كمـــا   هــي األعلــى، وأن معظــم العنـــف املوجــه للمــرأة كــان مـــن النــوع اجلســدي والنفســي.
أوصـت الدراسـة أبن هنــاك ضـرورة ملحــة لتزويـد وحــدة احلمايـة ابلكــوادر املدربـة ملواجهــة 

مع السعودي، وكذلك إنشاء مركز وطين له صفة اعتبارية مشاكل العنف املتزايدة يف اجملت
وتكـــــون مهمـــــة هــــذا املركـــــز متابعـــــة  ،مســــتقلة يتبـــــع مباشــــرة مكتـــــب الشـــــؤون االجتماعيــــة

كمـا أوصــت   ،املشـكالت الـيت يواجهـا أفــراد اجملتمـع ممـا لــه عالقـة أبمنـاط العنــف األسـري
ــــــل يف اإلدارة  ــــات العمـ ــ ــــة  ليـ ــ ــــــات خاصـ ــــن اآلليـ ــ ــــة مـ ــ ــــة مبجموعـ ــــة الدراســ ــ ــــة للحمايـ ــ العامـ

االجتماعية. 
  الدراسات العربية :

 ري،عنف األس( بعنوان آليات املواجهة الشرطية جلرائم الدراسة حسان )  -
عددهم  البالغشق و على عينة من العاملني يف عدد من اجلهات احلكومية يف مدينة دم

لعنف رائم اجمن  هدفت الدراسة إىل معرفة اآلليات املناسبة للوقاية. مفردة 
سبة املنا لياتوكذلك اآل واآلليات املناسبة لضبط جرائم العنف األسري، األسري،

ة ليات املهممن اآل أن ،ومن أهم نتائج الدراسة .لتعزيز التعاون بني الشرطة واملوطنني
ديب شرف وأتم الللوقاية من العنف األسري تنظيم محالت التوعية املتعلقة جبرائ

وأهم املعوقات ضعف الربامج التدريبية.النساء واألطفال. 
( بعنوان برامج أنظمة إدارة محاية األسرة وفاعليتها يف تغيري دراسة رطروط ) -

هدفت الدراسة إىل التعرف  .يف األردن أطفاهلاأوضاع األسر اليت مارست العنف مع 
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يت مارست يري أوضاع األسر الغعلى برامج أنظمة إدارة محاية األسرة وفاعليتها يف ت
( حالة أخذت من جيع يف األردن، على عينة قوامها ) أطفاهلاالعنف مع 

يف العاصمة عمان سحبت  أطفاهلااليت سجلت حبقها قضااي عنف ضد  األسر
وجاءت أهم  .بطريقة عشوائية، وعلى عينة قصدية من العاملني بلغ عددهم 

( هم أكثر ممارسة للعنف، وهذا أن األسر اليت كان عدد أفرادها ) ،نتائج الدراسة
يعين أنه كلما زاد عدد أفراد األسرة الواحدة زاد معه إمكانية حدوث العنف ضد 

، وجاءت استفادة الفرد املعنف من جلسات اإلرشاد األسري واالجتماعي األطفال
%، كما أن غالبية األسر مل أعلى خدمة تلقتها الفئات املستهدفة بنسبة 

ت احلاكم اإلداري، ومل تستفد من خدمات مكتب اخلدمة النفسية،  تستفد من خدما
وكذلك عالقتها أبسرهتا التوجيهية املمتدة  األزواج،كما أن التغيري احلاصل يف عالقة 

وجاء نتائج  .من الضعيف اوقريب   ابعد تلقيهم خدمات إدارة محاية األسرة كان متوسط  
ن حيصل يف األسر اليت مارست العنف مع اجتاهات العاملني حنو التغيري الذي ميكن أ

 ،من التوصيات ة، وتشاؤمية، وخلصت الدراسة إىل جمموعةأطفاهلا إىل نتائج سلبي
منها: أمهية مراجعة عمل برامج وخدمات إدارة محاية األسرة بشكل عاجل للوقوف 

ة وابقي على الثغرات، زايدة التعاون والتنسيق بني إدارة احلماية الفعال بني هذه اإلدار 
املؤسسات املعنية بقضااي العنف األسري، تصميم وتنفيذ برانمج تدرييب لرفع كفاءة 

وتغيري اجتاهاهتم السلبية فيما يتعلق  ،االجتماعي والنفسي نيوخاصة يف اجملال ،العاملني
 .بطبيعة العمل مع األسر املعنقة ألطفاهلا

 الدراسات األجنبية :
أوضحت  ( دراسة )  -

أن افضل طريقة للتدخل املهين مع النساء الناجيات من العنف األسري تبدأ ابلتقدير 
الدراسة إىل أن الدعم الكايف  أشارتاألفضل الذي يؤدي إىل تدخل افضل، كما 

يساعد يف حتديد ما إذا كانت املرأة تستطيع حتقيق االستقالل الكامل والدعم يشمل: 
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: يتم من خالل مساعدة املرأة يف إجياد جاعات دعم أو خدمات اجتماعي  ا ادعم  
يتم من خالل مساعدة  امالي   انفسية بربطها أبحد األصدقاء للتحدث معهم، ودعم  

يتضمن تقدير املرأة لذاهتا،  اعاطفي   اعمل، ودعم   إجياداملرأة على إدارة ماهلا أو 
والتعامل مع الضغوط.ها معلومات عن اسرتاتيجيات التكيف ءوإعطا

( دراسة مؤسسة مورسن للسياسات العامة ) -
يزوان ية أر  واليفبعنوان اجتاهات سلطات تطبيق القانون حنو جرائم العنف األسري 

 يفتعمل  اليت هذه الدراسة هبدف تطوير اجلهات املختصة أجريت. حيث األمريكية
ص ممن ( شخري. طبقت الدراسة على )جمال التصدي جلرائم العنف األس

ي هي األسر  لعنفايعملون يف شرطة والية أيرزوان، وتوصلت الدراسة إىل أن جرائم 
ها جرائم ولد عنما يت عن القليل منها، وغالب اإال من اجلرائم اخلطرة اليت ال يبلغ 

ائلة على البية عوهذه اجلرائم تلقي  اثرها السل .سيما جرائم العنف وال ،أخرى
رطة اط الشن ضبأعن كشفت الدراسة   ،واجلريان واجملتمع. من انحية أخرى واألطفال

لعنف ارائم قة جبأمهها تكرار االتصاالت املتعل ،يشعرون ابإلحباط من عوامل عدة
تابعة ضعف املو نه، األسري، وتردد الضحااي يف االدعاء على املعتدي أو االنفصال ع

 (، ص ائية. )عبيدو، من قبل منظومة العدالة اجلن
 

 االجتاهات النظرية :
 النظرية البنائية الوظيفية : -1

تنظر هذه النظرية للمجتمع على أنه شبكة واسعة من األجزاء املرتابطة , كل جزء 
منها يساعد يف احملافظة على النظام كامال  . والفكرة األساسية اليت تؤكدها النظرية هي أن 

البناء االجتماعي وظيفة هامة يؤديها, واليت يسعى من خالهلا إىل إشباع لكل جزء من أجزاء 
احتياجات الكائن اإلنساين يف اجملتمع, وأن اجملتمع يسعى دائما  إىل حتقيق التوازن واالنسجام 
يف أجزائه فإذا حدث خلل ما يف أي جزء يؤثر على بقية أجزاء وحدات البناء االجتماعي  

تمع ككل. وتدعو النظرية إىل أن كافة عناصر النسق االجتماعي مثل ككل, وعلى استقرار اجمل
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م, 2006بعض )كتب خانة, املدرسة, والعائلة, والدولة جيب أن تتجه إىل تكملة بعضها ال
كما يشري الوظيفيون أبنه ليا كل أجزاء اجملتمع تسهم يف استقراره طول   (.51، 50ص

ن عناصر اجملتمع أو عملية من عملياته تقوض الوقت ويقصد ابالختالل الوظيفي أن عنصر م
 النظام االجتماعي أو تؤدي اىل هتديد استقراره.

حسب, ولكنها ابية فإلجيوقد أوضح مرتون أن الوظيفية البنائية ال ينبغي أن تدرس الوظائف ا
على ما إذا   فية أولوظيجيب أن تركز ايضا  على التوازن الصايف بني الوظائف واالختالالت ا

م, 2002 اد, )عبداجلو ن البناء يقوم أبداء وظائفه أو يعاين اختالال  وظيفيا  كا
 (.281,234ص

 ي أمناطا غرياألسر  لعنفااملختلفة وظيفيا  مثل  هذا ويُعترب كثري من األمناط السلوكية
ظائف ئيا  أبهنا و ا تلقافسري تمرغوب فيها وال يعين هنا أنه ينبغي أن تفسر االختالالت الوظيفية 
على الوضع  فرد أوال لدى سلبية اذ أن تقييم االختالل الوظيفي يعتمد على القيم املوجودة

 القائم.
ء  ما مع سواجملتاف األسري يدل على خلال  ما يف ومن هذا املنطلق فإن وجود العن

عية بوية والتشريوالرت  يميةيتعلق ابلفرد نفسه   أو األسرة أو اجملتمع من خالل مؤسساته التعل
عنف اقم الن تففأي جهة من هذه اجلهات تقصر يف اداء عملها ابلشكل املطلوب يزيد م

 ل من حدته. األسري وعدم مواجهته وعالجه أو على األقل التقلي
 نظرية التفاعل الرمزي :  -2

تعترب هذه النظرية أن التفاعل مع االخرين من أكثر العوال أمهية يف حتديد السلوك 
االنساين. وقد تطورت نظرية التفاعل الرمزي على يد تشارلز كويل وجورج ميد يف بداية القرن 

التفاعل اليت تتم داخل األسرة  املاضي , ويركز أنصار نظرية التفاعل الرمزي على ان عمليات
من خالل األدوار اليت يؤديها كل فرد واملكانة اليت يشغلها كل فرد منهم تكون مبثابة االطار 
املرجعي لتكوين الذات لدى أفراد األسرة. ويتفق معظم أنصار هذه النظرية أبن االنسان يقوم 

ملية التفاعل االجتماعي بصياغة وتشكيل الواقع االجتماعي الذي يعيش فيه من خالل ع
وابستخدام الرموز مثل اللغة. ومن هذا املنطلق يرى أنصار ورواد نظرية التفاعل أن العنف 
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سلوك ميكن تعلمه من خالل عملية التفاعل , وتتم استعادته يف مواقف أخرى مىت ما هتيأت 
اليت تقع عليهم  تلك العوامل الستخدامه. على سبيل املثال االبناء يتعلمون من مشاهد العنف

أو يشاهدوهنا أمناطا  من السلوك االحنرايف يستخدموهنا يف تفاعلهم مع األفراد اآلخرين سواء 
 (.330, ص  2007رجها. ) برقاوي , داخل نطاق األسرة أو خا

 املنهجية للدراسة : االجراءات
 دراسة وصفية حتليلية . الدراسة : نوع

 ة .منهج دراسة احلال املنهج املستخدم :
افظة جدة , حم   ) عية يفاحلاالت اليت معاجلتها من قبل  احلماية االجتما الدراسة : جمتمع

 صائياتاالخو العاصمة املقدسة , حمافظة الطائف (  ,  والعاملني من األخصائيني 
 ت النفسيني .االجتماعيني واالخصائيني واالخصائيا

 الدراسة : عينة
 عينة الدراسة ما يلي : تشمل

ء لزمنية إلجرافرتة االل الخاالت اليت تعرضت للعنف املودعني بدور احلماية االجتماعية احل-1
 هـ .30/10/1440هـ حىت اتريخ 1/6/1440الدراسة من اتريخ 

 صائيات االجتماعيني والنفسيني.  األخصائيني واالخ-2
 :   مجع البياانت أدوات

 املقابلة. 
 : الدراسة جماالت

  -اجملال املكاين:-1
الجتماعية ماية ااحل مكة املكرمة ) وحدة احلماية االجتماعية مبحافظة جدة , وحدة منطقة

 مبحافظة الطائف , وحدة احلماية االجتماعية ابلعاصمة املقدسة(.
 -اجملال ألزماين:-2
 هـ1442الباحث يف البحث امليداين من اتريخ  بدأ
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 نتائج الدراسة : 
ت ناسب للحاالوقت املر اليف اجراء املقابالت بدأ ابختيا ةدراسة احلال التزم الباحث مبنهجية
لباحث اتعريف دء  بباعداد دليل للمقابلة يتضمن اخلطوات واالجراءات و إلجراء املقابالت 

ع مريقة احلوار توضيح طو ,  االدراسة اليت يقوم هبعنوان واهداف بنفسه واجلهة اليت ينتمي اليها و 
ال او عبارة جيه سؤ ع تو ك احلرية للحالة للحديث مبا تريد , ماحلالة ) السرد القصصي( , وتر 

االحداث ومات و ملعلالالستيضاح عن بداية املشكلة وتطوراهتا مبا يساعدها على تذكر جيع 
شيع احلاالت ر ( وتحلوااوتفاصيلها مع شرح طريقة تسجيل املعلومات )الكتابة املباشرة اثناء 

يف   ثر االجيايبله اال ا كانممكما حرص الباحث على مبدأ التقبل  ابملشاركة الفاعلة يف الدراسة ,  
حث اكما عمد الب  سة .تفاعل احلاالت ورغبتهم  يف احلديث عن مشكالهتم واملشاركة يف الدرا
 ظيمها وكتابةها وتنرتيباىل مراجعة اجراءات املقابلة بعد اخلروج مباشرة واعادة صياغتها وت

ذلك امكانية وبة وكملطلعلى التأكد من اكتمال جيع املعلومات ا املالحظات مما ساعد الباحث
 ك , قرر ذلال تمقابلة احلاالت مرة اخرى اذا تطلب األمر قبل خروجهم من الدار يف ح

، مطردة ايدةز أوال : كشفت الدراسة عن ارتفاع حجم بالغات العنف األسري ويف 
لى ( ع2019، 2018، 2107حيث بلغ العدد اإلجايل خالل ثالثة أعوم )

ثالث (، وجاءت اإلحصائيات يف املدن ال33085، 25375، 4748التوايل )
رمة بواقع (، مث مكة املك4678، 3828، 695جدة يف املرتبة األوىل بواقع )

د (. ويعو 1529، 1119، 198(، مث الطائف بواقع )1742، 1211، 214)
كذلك جدة و  فظةاعية مبحاذلك إىل اتساع النطاق اإلشرايف لوحدة احلماية االجتم

ماعي ا دي اجتلسعو ابلنسبة للطائف ومكة، والتغريات السريعة واملستمرة للمجتمع ا
، وابلتايل كثرة اخلالفات األسرية املؤدي كذلك ف األسري، و  العنة إىلوثقافي ا واقتصاداي 

سري، ف األع العنمامل اخلطوات اليت اختذهتا اململكة يف سن  األنظمة والقوانني للتع
موضوع  علم عنيمن  ومنها نظام احلماية من اإليذاء الذي تضمن إلزامية البالغ لكل

ات حصائيابإل حالة عنف أسري والتعرض للعقوبة يف حال عدم اإلبالغ واالهتمام
 والتطوير املستمر لألنظمة.
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الغات هي ها البإلي كما اتضح من نتائج املقابالت مع املوظفني أن اجلهات اليت ترد
لشرطة، ( وهو األغلب، مث ا1919لى التوايل: )الرقم املوحد للبالغات ع

 لقضااي اليتحالة ات وإاملستشفيات، مث التعليم، مث النيابة العامة من خالل املخاطبا
وزواج  لزايرةة وايتضح أهنا خالف عائلي أو سوء معاملة واحملكمة ابلنسبة للحضان

 جدة ومكة(.عام ا يف كل   من  18الفتيات األقل من 
ثالث تقوم دن ال امليفاثني ا: اتضح من نتائج الدراسة، أن وحدة احلماية االجتماعية 

لنة حببدور جيد يف مباشرة بالغات العنف األسري والتعامل معها، مقار  بالغات جم ا
 وقلة الكادر الوظيفي وضعف بيئة العمل.

فظة  كل من حمايفئيتني يوارين إرابع ا: بلغ عدد الدور اإليوائية يف املدن الثالث عدد دا
تقرر  يف حالء، و الطائف وحمافظة جدة، أما مكة املكرمة فال يوجد فيها دار إيوا

ار اإليواء دضح أن ا اتإيواء حالة ما يتم نقلها إىل دار اإليواء مبحافظة الطائف، كم
 بىنما املأيد، مبحافظة الطائف جديدة ومبىن منوذجي رغم عدم استغالهلا بشكل ج

ا يف حي من األحياء العشوائية القدمي اسب لدار غري منة، و يف حمافظة جدة فقدمي جد 
 له أثر سليب ا كانمماء؛ األجواء، كذلك ابتعاده عن إدارة احلماية الواقعة يف حي احلمر 

ني ابلدار العاملرة و يف عدم حتقيق العمل اإلجيايب كفريق واحد بني املختصني ابإلدا
طفال ص ابألء خاءات العمل ابلدار. كما اتضح عدم وجود إيواوصعوبة متابعة إجرا

ليب سن أثر مله  يف الدارين جدة والطائف وإيوائهم مع احلاالت األخرى؛ مما كان
 على احلاالت..

( حالة مبحافظة 12( حالة، حيث جاء عدد )26: بلغ إجايل عدد احلاالت )رابعا  
( يف 43( و)13ارهن بني )( حالة مبحافظة جدة تراوحت أعم14الطائف، )

( يف حمافظة الطائف. كما اتضح أن جيع احلاالت 48( و)13حمافظة جدة، وبني )
( 4يف حمافظة الطائف من اجلنسية السعودية، بينما جاء يف حمافظة جدة عدد )

حاالت شقيقات من اجلنسية اليمنية، وحالة واحدة من اجلنسية السورية، وحالة 
سعودية، مع عدم وجود إثبات للهوية. كما جاءت الفئة واحدة من أب مصري وأم 
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االجتماعية ألغلب احلاالت يف حمافظة جدة لفئة غري املتزوجات، بينما جاءت يف 
حمافظة الطائف لفئة املطلقات. كما اتضح ضعف املستوى التعليمي واالقتصادي 

 لغالبية احلاالت، كما أن جيع احلاالت ال يوجد لديهن عمل.
صائص يف خ كشفت نتائج الدراسة، عن أن التفكك األسري جاء األغلبسابع ا:  

 التكوين األسري جلميع احلاالت.
ن  املدماعية يفاتضح أن غالبية موظفي وموظفات وحدات احلماية االجت: خامسا   

( 45و 40)الثالث )جدة، ومكة املكرمة، والطائف( تراوحت أعمارهم ما بني 
ينما جاء ب(. 40إىل أقل من  34أعمارهم من ) (%34.1(، وجاء )41.5بنسبة )

 (. 45%( أكثر من )24.4)
لذي مت اية وااحلم بينت نتائج الدراسة، أن جيع العاملني املختصني يف سادسا  : 

ب على مراتو إجراء املقابالت معهم هم إخصائيون اجتماعيون مبسميات وظيفية 
ابحث  -د مساع ابحث اجتماعيالسلم الوظيفي العام، تبدأ من املرتبة السادسة: 

مدير، إىل املرتبة العاشرة؛ ويشكلون أغلبيه  –إخصائي اجتماعي  –اجتماعي 
جايل اإلخصائيني (، بينما جاء العدد اإل31املوظفني، حيث بلغ عددهم اإلجايل )

ر لى الكاد( من اجلنسني ومبسمى وظيفي واحد )إخصائي نفسي( وع9النفسيني )
 2: 8دة )يعهم على املدن الثالث على النحو التايل جالصحي، حيث جاء توز 

 يها أيفنساء(، وإخصائية واحدة يف الطائف، أما مكة فال يوجد  6رجال و
يني جتماع االإخصائي أو إخصائية نفسية. كما اتضح أن املوظفني من اإلخصائيني

عيينهم على تلعدم  سينييشعرون أبن هناك متييز ا وظيفي ا بينهم وبني اإلخصائيني النف
ن ملعينة دد االكادر الصحي مقارنة ابإلخصائيني النفسيني. وقد بلغ إجايل ع

(.  17لنساء )( مقابل ا24(، يشكل الذكور النسبة األكرب بعدد )41املوظفني )
( 7ظف ا وموظفة، مث )( مو 30كما جاءت احلالة االجتماعية لغالبية املتزوجني بواقع )

 واألخرية أرملة.( غري متزوج 3مطلقة، وعدد )
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توى لى مسعأوضحت الدراسة، أن غالبية العينة من املوظفني حاصل سابعا  : 
ظفني واملوظفات.  ( من املو 6(، مث مؤهل ماجستري )35التعليمي بكالوريوس بواقع )

رجيي كل خكما أن جيع أفراد العينة من خرجيي اجلامعات السعودية؛ حيث ش
 فة.( موظف ا وموظ27لبية بواقع )جامعة امللك عبدالعزيز جبدة الغا

أ قد يبدعدد ف: كشفت الدراسة، عن أن أغلب احلاالت تعرضن إىل عنف متاثمنا  
هذا عكا، و و الأالعنف ابإلمهال مث النفسي إىل اجلسدي وغريها من أنواع العنف 

ضافة ة ابستزمنييدل على عمق املشكالت اليت تعرضن هلا احلاالت وطول الفرتة ال
منهن  لبعضار احلماية االجتماعية دون انتهاء مشكالهتن، وتردد ابعضهن بد

ي، اجلسد ، مثللحماية بصفة مستمرة، حيث جاء العنف النفسي أكثر أنواع العنف
 مث اإلمهال، مث االقتصادي، ويف األخري جاء التحرش اجلنسي.

عنفة من ت املحلاالاكما اتضح أن غالبية املوظفني يرون أن أبرز أنواع العنف جتاه 
ء: )العنف عمل جام للوجهة نظرهم ومن واقع خرباهتم وجتارهبم اليومية أثناء مباشرهت

(، مث 22ار )(، مث اإلمهال بتكر 35(، مث النفسي بتكرار )37اجلسدي بتكرار )
 (.2ادي بتكرار )( مث االقتص20(، مث اللفظي بتكرار )21التحرش اجلنسي بتكرار )

 ية إىلاملؤد أن التفكك األسري من أكثر األسباب: كشفت الدراسة، عن اتسعا  
مبختلف  ألسريةات اللعنف األسري مث أتيت بقية األسباب على التوايل: كثرة اخلالف

لتبط االالض مسبباهتا االقتصادية والثقافية والرتبوية واألخالقية وحماولة نشئة جتماعي وا
مر  هناية األعترب يفا تكما أهن  األسرية، والطالق، وإدمان املخدرات، واألمراض النفسية

ن قد يكو فعنف سبب مباشر يف التفكك األسري، ويتضح لنا التداخل بني أسباب ال
لى عألسري كك اأحدها سبب ا مباشرا  واآلخر نتيجة له أو العكا كالطالق والتف

 سبيل املثال.
لعنف سباب اهم أأكما بينت نتائج إجراءات املقابلة مع املوظفني املختصني حيال 

مراض ة، األسرياألسري من وجهة نظرهم على التوايل بشكل تنازيل: )اخلالفات األ
 النفسية، إدمان الكحول واملخدرات، تدين املستوى االقتصادي(.
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ملوظفون االهلا من خ كشفت الدراسة، عن أن املرجعية النظامية اليت يتعاملعاشرا  :  
باين ء مع تيذاام احلماية من اإلمع احلاالت والبالغات الالئحة التنفيذية لنظ

ث اتضح خر، حيىل آاالطالع، والفهم، واملعرفة، واإلدراك ملواد النظام من موظف إ
وعدم  لتدريبعف اأن األغلبية لديهم قصور يف معرفة النظام؛ وقد يعود ذلك إىل ض

 وجود دورات أتهيلية للموظف قبل مباشرته للعمل ابحلماية.
 عاملنيظر النوط وإجراءات استضافة احلاالت من وجهة اتضح أن شر احلادي عشر: 

قته يلة مو ة بدهي استضافة احلاالت يف حال ثبوت العنف اخلطري، وعدم وجود أسر 
 ملوظفنيدى الللحالة من أقرابئها. كما كشفت الدراسة عن وجود بعض املشكالت 

وف من واخلا خوهليف قبول اإليواء للحاالت، منها ما يتعلق ابإلجراءات يف حال د
اع مع دث صر حيما  عدم خروجها وبقائها يف الدار مدة طويلة، كما اتضح أنه غالب ا
بال  وعلى ة مستقحلالاحلاالت يف عملية الدخول من عدمه يؤثر سلب ا يف التعامل مع ا

 .لعالقة املهنية ومن أمهها التقبلا
، ويعود متدين   توىسبينت الدراسة أن التواصل مع أسر احلاالت كان مب الثاين عشر :

ظفني.  د املو ة عدذلك إىل ضعف بيئة العمل من وسائل اتصال وجتهيزات مكتبية، وقل
ائل صل ووسلتواكما ثبت حاجة أغلب املوظفني إىل املهارات الالزمة يف أسلوب ا

 اإلقناع عرب وسائل االتصال احلديثة.
ن د دخوهلت عنالكشفت الدراسة، عن أن إجراء املقابالت مع احلا  الثالث عشر : 

نها عسؤولة مكون تيتم من قبل إخصائية اجتماعية وحيدد إخصائية اجتماعية للحالة 
ئيات خصاطيلة مدة بقائها يف الدار، كما اتضح أن جيع املقابالت من اإل

 ها.وضوعاالجتماعيات تكون يف البداية عبارة عن أخذ إفادة احلالة عن م
سة عدم استخدام منوذج للمقابالت مع أطراف اتضح من نتائج الدرا الرابع عشر : 

البالغ رغم وجوده على النظام، وال يتم استخدامها إال يف بعض احلاالت اليت لديها 
مشكلة كبرية يقدرها مدير احلالة، وكذلك احلال ابلنسبة لدراسة احلالة إال يف حاالت 

كمة، وما يتم عمله اندرة، ويف حال طلبت اإلفادة من جهة معينة مثل األمارة أو احمل
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هو كتابة ملخص يف التعقيب على النظام وإرفاق اإلفادات اليت يتم أخذها من 
أطراف املشكلة، ويعود ذلك إىل قلة عدد املوظفني وبعض املشكالت املتعلقة 

 .ملنهجية املهنية وضعف بيئة العملابلنظام، من أمهها شبكة النت، كذلك ضعف ا
ت جراءاهم اإلأتائج املقابالت مع املوظفني، أن يتضح من خالل ناخلاما عشر : 

صائيني ن اإلخني موخطوات العمل اليت يقومون هبا هي: توزيع البالغات على املوظف
لطائف  من ا كل  االجتماعيني يف القسمني الرجال والنساء من قبل مدير الوحدة يف

ة إلضافعي ابومكة املكرمة، أما جدة فهناك موظف مكلف ابملهمة إخصائي اجتما
يقوم سالذي  موظفإىل عمله، كما أن نوع املبلغ )رجال ، أو امرأة( هو احملدد لل
إذا كان و لرجال اقسم لابلتعامل مع البالغ، فإذا كان مصدر البالغ رجال  تتم إحالته 

يقوم  حلالة،ادير امرأة  حيال لقسم النساء ويصبح املوظف احملال له البالغ هو م
ادة أخذ إفوره و البالغ، ومن مث االتصال ابملبلغ وطلب حضاملوظف ابالطالع على 

ظر ات النوجه خطية مث االتصال على الطرف املتضرر، ومصدر اإليذاء، مث تقريب
ظفني ن املو ضح أبينهم، وأخذ تعهد على مصدر اإليذاء بعدم تكرار العنف. كما ات
 حال ت، ويفاالحلحيرصون على حضور املبلغ واالستماع إليه وأخذ إفادته يف بعض ا
هناك  لك أبنون ذعدم حضور املبلغ غري املتضرر يتم إقفال البالغ. ويربر املوظف

 ار.اإلضر  ه يفبعض من يقومون ابلبالغ بسبب خالفات بينهم ومن ابب احلقد ورغب
 
 
 

فال ع األطمعامل كشفت الدراسة، عن أن اإلجراءات املتبعة يف الت  السادس عشر : 
 ود األب واألم مع ا يف األسرة ما يلي: املعنفني يف حال وج

قبل  عام ا يتم طلب حضورهم ومقابلتهم من 12األطفال اقل من :  1/16
هم إىل إحالت يتم اإلخصائية النفسية واالجتماعية، ويف حال وجود آاثر عنف ظاهرة

 .عليهم لطيبمستشفى األطفال، ويف حال عدم وجود آاثر للعنف ال يتم الكشف ا
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لى زمة عالال عهد على مصدر اإليذاء بعدم تعنيفهم وأخذ اإلقراراتأخذ ت 2/16
 األبوين.

النفسية  سنة تتم مقابلتهم من قبل اإلخصائية 12األطفال األكرب من 3/16
 .لنفسيةاصحة واالجتماعية، ويف حال وجود آاثر للعنف تتم إحالته ملستشفى ال

 لالزمةارات وأخذ اإلقراأخذ تعهد على مصدر اإليذاء بعدم تكرار العنف، 4/16
هم إيواؤ  ، أوعلى األبوين. ويف حال العنف الشديد يتم تسليمهم ألحد األقارب

 خرى.مرة أ سرةبصفة مؤقتة، ومن مث بقية اإلجراءات تعهد، وإرشاد، والعودة لأل
 إجراءات التعامل مع األطفال املعنفني يف حال انفصال الزوجني:

سية النف قابلة الطفل من قبل اإلخصائيةأخذ إفادة مقدم البالغ وم: 5/16
لتدخل يف يتم ا وال واالجتماعية ويف حال وجود حكم ابحلضانة والزايرة يُثبت العنف
كمة يتم ن احملدة متسليم الطفل وتوجيه املشتكي ابلتقدم للمحكمة، وعند طلب اإلفا

م يت رةالزايو إرسال خطاب. بينما يف حال عدم وجود حكم من احملكمة ابحلضانة 
 تقدير مصلحة الطفل وتسليمه للجهة األكثر أماان  للطفل.

صدر يال محكشفت نتائج الدراسة، عن أن العقوبة اليت يتم اختاذها :   6/16
ة البالغ و إحالأعهد اإليذاء هي أخذ التعهد فقط، ويف حال تكرار اإليذاء أيض ا الت

يعود ذلك اية، و حلمالنظام  إىل الشرطة يف حال العنف اخلطري وفق الالئحة التنفيذية
لسادسة املادة اذاء إىل عدم تفعيل نظام العقوابت الوارد يف نظام احلماية من اإلي

 .عشرة واملتضمنة 
حمدد  رانمجوجود ب بينت نتائج الدراسة من خالل املقابالت مع احلاالت عدم -17

ة عن عبار  هقدميلألنشطة والربامج بصورة منتظمة أو حمددة بزمن معني، وما مت ت
دم عسبب دورات بسيطة وابجتهادات شخصية من فريق العمل. وقد يفسر ذلك ب

تخطيط ني ابلختصوجود ميزانية خمصصة كافية إلعداد الربامج، وكذلك عدم وجود امل
 افظة جدة.حمىن يف ملباماية وسوء هلا وتنفيذها، وقلة الكوادر البشرية العاملة يف احل
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 : املراجع
 .5وىل,ص عة األالقاهرة,الطب( العنف ضد املرأة,دار الفجر للنشر والتوزيع,2008خالد ,أبو دحدوح) عبادة ,مدحيه,-1
 .166(العنف األسري,عامل الكتاب احلديث,األردن,الطبعة األوىل,ص 2009كراشدة ,منري )-2
 .102ص  ,.,39عدد ,17(العنف األسري ضد املرأة:, جملة العلوم األمنية, جملد 2008الرديعان ,خالد )-3

، حبث مقدم لأليات التعامل مع املرأة املعنفة آ( فهد امحد ) املالكي،- جامعة  ملاجستري،لحصول على درجة اسراي 
 ماعية.نسانية، قسم علم االجتماع واخلدمة االجتكلية اآلداب والعلوم اإل  امللك عبد العزيز،

يف ان األمرية جتماعية، جامعالسعودي أسبابه وآاثره اال (، العنف األسري يف اجملتمعالصغري، حممد حسن ) -5
()، ط األمنيةللعلوم 

شؤون ية على مستوى اململكة. وزارة الدراسة ميدان -العنف األسري (،اليوسف، عبد هللا عبدالعزبز، وآخرون)-6
 الرايض. االجتماعية:

 صر، كليةالواقع املعا م: دراسة دعوية يف ضوءسال(، فن التعامل األسري يف اإلحسان، حسن عبدالغين )-
 .، ع، جامعة األزهر، مصر، ج اإلسالميةالدراسات 

اليت  سراأل أوضاعها يف تغيري وفاعليت األسرة( برامج أنظمة محاية رطروط، السيد عادل توفيق، ودرويش خليل )-
.األردنيةاجلامعة الة دكتوراه، ، رساألردنيف  أطفاهلامارست العنف مع 

 الةمنية، رسيف للعلوم األان( آليات املواجهة الشرطية جلرائم العنف األسري، جامعة عبيدو، حسان حممود )-
 .دكتوراه
 لثانية.ا, جدة الطبعة  ( أسا علم االجتماع . خوارزم العلمية للنشر والتوزيع2006امساعيل) ,كتب خانة -10

 قاهرة.ت معاصرة يف نظرية علم االجتماع. مصر, جامعة ال( قراءا2002عبداجلواد , مصطفى خلف )
نظرية  دي له : دراسة( العنف االسري واسهامات اخلدمة االجتماعية يف التص2007برقاوي , خالد بن يوسف )-11

 .1جملد  ,22حتليلية , جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم االنسانية ــ مصر , العدد 
 هـ(1432هـ/1431االجتماعية  اصدار عام ) ) وزارة الشئون-12
 وزارة العمل والشئون االجتماعية. -13

 
 
 
 


