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المقدمة

تعتبر األسرة أهم نظام فطري رباني جعل هللا سبحانه وتعالى فيه السكينة و األمن و النمو السوي لألجيال ، فهي أساس المجتمع ومصدر 

أساسي لكل األخالق والفضائل لدى االفراد و مكان يوجد فيه الطفل و يتفاعل معه ، ومن ثمة فإن هذه األولوية تجعل تأثير األسرة في األفراد 

أكثر عمقاً )سامية إبراهيم ،2011:1786(1 

ومما ال شك فيه أنه كلما تقدمت المجتمعات وتعقدت جوانب الحياة وُمقتضيات المعيشة فيها، ازدادت احتياجات 
أفرادها وجماعاتها وتعددت مشكالتهم وقضاياهم  االجتماعية. ومنذ  أواخر القرن التاسع عشر بدأت الجذور األولى 
لظهور المتخصصين االجتماعيين لمواجهة المشكالت التي ترتبت على الثورة الصناعية وما تالها من المشكالت 
االجتماعية ،وكانت لهم أدوار واضحة ومميزة تطورت مع مرور العقود الزمنية  في العديد من المجتمعات البشرية.
إاًل أن تلك األدوار للمتخصصين االجتماعيين اعتراها بعض الضعف في العصور الحديثة ولم تعد بتلك القوة والفاعلية لعدة أسباب، منها ما 

يعود لتفاقم المشكالت االجتماعية واالحتياجات البشرية بشكل كبير ومعقد ومتداخل ، 2

على  للوقوف  وقضاياها  األسرة  اهتمامها  ٌجل  كان  الذي  األسرية  التنمية  جمعيات  ظهرت  المنطلق  ذلك  ومن 
المشكالت األسرية ومعالجتها وإحداث األثر،

وسيتم في هذا التقرير التطرق إلى التالي:
1.  مقارنة معدالت الزواج في المملكة من عام 2015 - 2020م

2. مقارنة معدالت الطالق في المملكة من عام 2015 - 2020م
3. القضايا األسرية االجتماعية في المملكة 2020

4. تأثيرنا 2020م 

pdf.1.األسرة وعملية التنشئة االجتماعية
)multaqaasbar.com( 2.دور المتخصصين االجتماعيين في معالجة القضايا المصاحبة للتغيير في المجتمع السعودي – ملتقى اسبار
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الفصل األول

الــزواج  معــدالت  مقارنــة 
عــام  مــن  المملكــة  فــي 

2015-2020م
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 1- معدالت الزواج في المملكة: 

1-2 عدد عقود الزواج الموثقة وفقاً للعام:

 1-1 عدد عقود الزواج وإجمالي عدد السكان وفقاً للسنة:

في هذا الجزءاً سيتم التطرق إلى عدد حاالت الزواج من عام 2015 وحتى 2020 وحساب نسبة الزواج ومعدالته الخام 
والعام خالل هذه الفترة.

2016 سجل أعلى عدد  نالحظ من الشكل السابق أن عام 
حاالت للزواج حيث بلغ )15787( 

قد  وهذا  الزواج،  لحاالت  عدد  أقل   2020 عام  سجل  بينما 
يعود لألوضاع المصاحبة النتشار فايروس كورونا وأسباب 

اجتماعية واقتصادية أخرى.

رسم يوضح عدد عقود الزواج الموثقة من عام 2015إلى 2020

جدول رقم )1(

شكل)1(

معدل الزواج لكل1000 نسبة الزواج إجمالي عدد السكان عقود الزواج السنة

5.07 %0.51 31,015,999 157,178 2015

4.97 %0.50 31,787,580 157,870 2016

4.82 %0.48 32,552,336 157,025 2017

4.48 %0.45 33,413,660 149,807 2018

4.03 %0.40 34218169 137,918 2019

3.22 %0.32 34226311* 110410 2020
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1-3 عدد عقود الزواج الموثقة في عام 2020 وفقاً للشهر:

عدد عقود الزواج الموثقة في عام 2020 وفقاً للشهر: 

نالحظ من الشكل )2( عدد عقود الزواج الموثقة في المملكة بلغ )13662(  في شهر يناير و تناقص بشكل تدريجي 
، وتصاعد  الحجر  الزواج ،وذلك تزامناً مع فترة  )1103( في شهر مايو و هو األقل في تسجيل عدد حاالت  حتى بلغ 

العدد بشكل مفاجئ حتى بلغ ذروته )19157( في شهر يوليه و تناقص بشكل تدريجي حتى بلغ )8104( حالة زواج.

شكل )2(
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1-4 نسبة الزواج إلى إجمالي السكان من عام 2015 إلى 2020:

يتضح من الشكل السابق، أن نسبة الزواج إلى إجمالي السكان في جميع األعوام  لم تبلغ %1 ، و  أن االتجاه العام منذ 
عام 2015في تناقص ، حيث بلغت  النسبة  األعلى %0.51 و تناقصت بشكل تدريجي حتى عام 2020 حيث بلغت 0.32%
الزواج ومتزوجون ومطلقون وأرامل  إلى أن إجمالي عدد السكان يشمل عدة فئات منها دون سن  وهذا يعود 

وعازفون وغيرها من الفئات وبذلك قد تكون النسبة مضللة.

شكل)3(
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1-5 معدل الزواج الخام في المملكة:

اتضح من الشكل السابق أن هناك تناقص تدريجي في معدالت الزواج الخام في السنوات الست األخيرة، بالنسبة 
لعامة سكان المملكة، حيث نجد أعلى معدل في الزواج الخام كان في 2015 بمعدل 5.07 وأقل معدل زواج خام في 

2020 بمعدل 3.23.

السكان في منتصف  السنة على تقدير عدد  الزواج خالل  الزواج من خالل قسمة عدد حاالت  يتم حساب معدل 
السنة، ثم ضرب الناتج في 1000.

نظراً لعدم صدور تقدير عدد سكان المملكة 2020 حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، عليه تم تقدير قيمة السكان لعام 
2020 من خالل حساب معدل النمو السكاني لعامْي 2018 و2019 وحساب توقع عدد السكان في 2020 من خالل 

المعادالت التالية:
معدل النمو السكاني =

توقع عدد السكان =  )عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين * معدل النمو السكاني ( exp * التعداد الحديث ( 
وعليه تقدير عدد سكان 2020 = 342263113 

شكل)4(

 3المنهجيات: تقدير عدد سكان المملكة 2020 ص 46
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1-6 معدل الزواج الخام بمنطقة بمكة المكرمة:

نظراً لعدم صدور تقدير عدد سكان منطقة مكة المكرمة  2020 حتى تاريخ إصدار هذا التقرير، عليه تم تقدير عدد 
عدد  توقع  وحساب  و2019   2018 لعام  السكاني  النمو  معدل  حساب  خالل  من   2020 لعام  مكة  منطقة  السكان 

السكان 2020 من خالل المعادالت التالية:

معدل النمو السكاني = 

توقع عدد السكان = )عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين * معدل النمو السكاني ( exp * التعداد الحديث (
وعليه تقدير عدد سكان منطقة مكة المكرمة  2020  =8806063.

بمنطقة  العام  الزواج  معدل  السابق  الشكل  من  يتضح 
 2015 عام  في   1000 لكل   5.5 بلغ  حيث  المكرمة،  مكة 

وتناقص تدريجياً حتى بلغ أدناه في عام 2020 )3.4(. 

شكل )5(

جدول )2( *تقدير سكان منطقة مكة المكرمة 

معدل الزواج لكل1000 نسبة الزواج إجمالي عدد السكان عقود الزواج السنة

5.5 0.55% 8058346 44019 2015

5.4 0.54% 8338321 44937 2016

5 0.50% 8557766 42859 2017

4.7 0.47% 8803545 41114 2018

3.6 0.36% 8806038 32065 2019

3.4 0.34% 8806063* 29728 2020
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1-7  معدل الزواج العام في المملكة:

15 سنة  • يتم حساب معدل الزواج العام من خالل قسمة عدد حاالت الزواج وذلك للسكان الذين أعمارهم من 
فأكثر في المملكة ثم ضرب في 1000، وذلك خالل األعوام 2015 وحتى 2020م. 

جدول يوضح عدد عقود الزواج العام وفقأ للسنة

من الجدول السابق يتضح أن معدل الزواج العام لكل 1000 من السكان الذين أعمارهم 15 سنه فأكثر بلغ )6.72( في 
عام 2015، وتناقص بشكل تدريجي حتى بلغ أدناه )4.27( في عام 2020.

جدول)3(

شكل)6(

*تقدير عدد السكان 15 سنه فأكثر5 

معدل  الزواج العام  النسبة إلى عدد السكان ال
15 سنه فأكثر

 عدد السكان ال 15 سنه
فأكثر

عدد صكوك الزواج السنة

6.72 0.67% 23376106 157,178 2015

6.60 0.66% 23913297 157,870 2016

6.41 0.64% 24512956 157,025 2017

5.95 0.59% 25192780 149,807 2018

5.34 0.53% 25828206 137,918 2019

4.27 0.43% 25834641* 110410 2020

  5. المنهجيات حساب توقع عدد السكان فوق ال 15 سنة لعام 2020
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1-8 معدل الزواج العام بمنطقة بمكة المكرمة:

جدول )4(

شكل )7(

*تقدير عدد سكان منطقة مكة المكرمة 6

معدل  الزواج العام النسبة  عدد السكان ال 15 سنه
فأكثر

عدد صكوك الزواج السنة

7.20 0.72% 6112431 44019 2015

7.04 0.70% 6382857 44937 2016

6.54 0.65% 6555006 42859 2017

6.09 0.61% 6748508 41114 2018

4.75 0.48% 6750472 32065 2019

4.40 0.44% 6752436* 29728 2020

1000 في منطقة مكة المكرمة بلغ أعاله في  يتضح من الشكل )7( ،أن معدل الزواج العام لكل 
عام 2015 و تدنى بشكل تدريجي حتى بلغ 4.4 لكل 1000 في عام 2020

  6. المنهجيات
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الفصل الثاني

مقارنــة معــدالت الطــاق 
عــام  مــن  المملكــة  فــي 

2015-2020م
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2- معدالت الطالق في المملكة:

2-1  عدد السكان ومعدالت الطالق وفقاً للسنة:

جدول )6(

شكل)8(

*تقدير عدد السكان 

معدل الطالق الخام نسبة الطالق إجمالي عدد السكان الطالق صكوك السنة

1.50 0.15% 31,015,999 46,373 2015

1.69 0.17% 31,787,580 53,604 2016

1.77 0.18% 32,552,336 57,475 2017

1.74 0.17% 33,413,660 58,049 2018

1.49 0.15% 34218169 51,125 2019

1.26 0.13% 34226311* 42986 2020

يتضح من الشكل )6( تزايد بشكل تدريجي في عدد حاالت الطالق الموثقة من عام 2015 حيث بلغ )46373( حتى سجل 
أعلى قيمة 58049 في عام 2018 و بدأ بالتناقص بشكل تدريجي حتى سجل 42986 في عام 2020 و كان العدد األدنى 

بين كل السنوات .

2020 ونسبة الطالق إلجمالي السكان  2015 وحتى  إلى عدد صكوك الطالق من عام  التطرق  في هذا الفصل سيتم 
وحساب معدالت الطالق الخام والعام خالل هذه الفترة.
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3-2 عدد صكوك الطالق الموثقة في المملكة لعام 2020وفقاً للشهر:

2-4  نسبة الطالق على إجمالي عدد السكان وفقاً للسنة عام 2015 الى 2020:

شكل )9(

شكل )10(

نالحظ من الشكل السابق عدد حاالت الطالق الموثقة في عام 2020 حيث سجل شهر فبراير أعلى عدد صكوك طالق 
 167 تزايد تدريجياً في شهر مايو ويونيو  أبريل ومن ثم  134 في شهر  بلغ  )7500( وانخفض بشكل مفاجئ حتى  وهو 
و798 و ارتفع مرة أخرى حتى بلغ 4081 حالة طالق في شهر يوليه و تذبذبت عدد حاالت الطالق من 2505 حتى 5177 

من شهر أغسطس إلى شهر ديسمبر.

يتضح من الشكل السابق االتجاه العام لنسبة الطالق من عام 2015 
إلى عام 2020 ، حيث إن النسبة لم تبلغ )%0.2 ( من إجمالي عدد سكان 
و   2015 عام  النسبة)%0.15(في  شكلت  حيث   ، تذكر  ال  تكاد  أي  السنة 
بدأت بالتزايد التدريجي حتى بلغت )%0.18( لعام 2017 و )0.28%( و بدأت 

بالتناقص حتى بلغت )%0.13(في عام 2020 و هي النسبة األدنى.
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2-5  معدل الطالق الخام في المملكة:

معادالت الطالق الخام:

 معدل الطالق الخام بالمملكة:

جدول)7(

شكل رقم )11(

معدل الطالق الخام نسبة الطالق إجمالي عدد السكان الطالق صكوك السنة

1.50 %0.15 31,015,999 46,373 2015

1.69 %0.17 31,787,580 53,604 2016

1.77 %0.18 32,552,336 57,475 2017

1.74 %0.17 33,413,660 58,049 2018

1.49 %0.15 34218169 51,125 2019

1.26 %0.13 34226311* 42986 2020

. وهو ناتج قسمة عدد حاالت الطالق خالل السنة ÷ تقدير عدد السكان في منتصف السنة، ثم ضرب الناتج في 1000

.معدل النمو السكاني = 

توقع عدد السكان = )عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين * معدل النمو السكاني ( exp * التعداد الحديث (

 1.5 بلغ  الخام  الطالق  معدل  أن  السابق  الشكل   من  نالحظ 
 2017 بلغ ذروته في عام  تزايد حتى  2015 و  1000 في عام  لكل 
بمعدل 1.77 و تنازل بشكل تدريجي حتى بلغ أقل معدل وهو 

1.26 في عام 2020.
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شكل رقم )12(

يتضح من الشكل السابق، معدل الطالق الخام بمنطقة مكة المكرمة ، حيث تراوح المعدل من 1.6 إلى  1.39 لكل 
1000 من العام 2015 إلى 2020 ، و بلغ ذروته في عام 2016 بمعدل بلغ 2 لكل 1000 و بنفس المعدل  1.8 لعام 2017 و 

2018 و في عام 2019و 2020 بلغ المعدل أقل قيمته حيث شكل 1.4 لكل 1000.

2-6 معدل الطالق الخام بمنطقة مكة المكرمة:

جدول)8(

معدل الطالق الخام نسبة الطالق إجمالي عدد السكان الطالق صكوك السنة

1.61 0.16% 8058346 12959 2015

1.98 0.20% 8338321 16510 2016

1.84 0.18% 8557766 15724 2017

1.77 0.18% 8803545 15593 2018

1.43 0.14% 8806038 12568 2019

1.42 0.14% 8806063* 12472 2020

*تقدير عدد السكان لمنطقة مكة المكرمة
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2-7  معدل الطالق العام في المملكة:

جدول)9(

شكل)13(

معدل  الطالق العام  النسبة إلى عدد السكان ال
15 سنه فأكثر

 عدد السكان ال 15 سنه
فأكثر

عدد صكوك الطالق السنة

1.98 0.20% 23376106 46,373 2015

2.24 0.22% 23913297 53,604 2016

2.34 0.23% 24512956 57,475 2017

2.30 0.23% 25192780 58,049 2018

1.98 0.20% 25828206 51,125 2019

1.66 0.17% 25834641 42986 2020

15 سنة  • يتم حساب معدل الطالق العام من خالل قسمة عدد حاالت الطالق وذلك للسكان الذين أعمارهم من 
فأكثر ثم ضرب الناتج في 1000، وذلك خالل األعوام 2015 وحتى2020

جدول يوضح عدد صكوك الطالق العام وفقاً للسنة

من الشكل السابق يتضح أن معدل الطالق العام 
سنه   15 أعمارهم  الذين  السكان  من   1000 لكل 

فأكثر بلغ
1.98 في عام 2015 وتزايد تدريجياً حتى بلغ أعاله 2.34 
حتى  تدريجي  بشكل  وتناقص  وعاد   2017 عام  في 

بلغ أدنى قيمة في 2020 و هي 1.66
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2-8 معدل الطالق العام بمنطقة مكة المكرمة:

جدول )10(

شكل)14(

معدل  الطالق العام  النسبة إلى عدد السكان ال
15 سنه فأكثر

 عدد السكان ال 15 سنه
فأكثر

عدد صكوك الطالق السنة

2.12 0.21% 6112431 12959 2015

2.59 0.26% 6382857 16510 2016

2.40 0.24% 6555006 15724 2017

2.31 0.23% 6748508 15593 2018

1.86 0.19% 6750472 12568 2019

1.85 0.18% 6752436 12472 2020

يتضح من الشكل السابق معدل الطالق العام بمنطقة مكة المكرمة من عام 2015 وحتى عام 2019،
حيث تراوح المعدل من 2.1 لكل 1000 من عام 2015 وحتى 1.85عام 2020 و حيث شكل أقل معدل بين السنوات، و بلغ 
أعاله بمعدل 2.6 في عام 2016 ، و  بمعدالت تكاد أن تكون متشابهة  2.4 و 2.3 في العامين 2017 و 2018 على الترتيب .
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3-1 مقارنة عدد الزواج والطالق:

مقارنة عدد الزواج والطالق:

شكل )15(

يتضح من الشكل السابق وجود عالقة طردية غير خطية بين عدد حاالت الزواج وعدد حاالت الطالق أي أنه كلما زادت 
حاالت الزواج زادت حاالت الطالق والعكس صحيح،

حيث بلغ عدد حاالت الزواج في2015 )157178( و تزايد بشكل ضئيل وبدأ بالتناقص عام 2018 حيث بلغ 149807 حتى بلغ 
أدنى قيمة 110410 في عام 2020.

و بنفس النمط بلغ عدد حاالت الطالق 46373 و تزايدت بشكل تدريجي حتى 2018 بعدد بلغ 58049 و تناقص تدريجياً 
حتى بلغ أدناه في عام 2020  )42986( 
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الفصل الثالث
 القضايا األسرية 2020
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3-1 القضايا األسرية الواردة للمحاكم:

3-2القضايا األسرية الواردة للجمعية من العام2017 وحتى 2020:

شكل )16(

جدول )12(

2020 م بلغ )53.994(  من خالل الشكل السابق )1( نجد أن مجموع القضايا األسرية الواردة في محاكم المملكة بعام 
سبتمبر  شهري  متقاربة  بأعداد  يليه  قضية،   )8.880( بلغ  عدد  أعلى  ديسمبر  شهر  في  القضايا  شكلت  حيث  قضية، 
7037( على الترتيب. بينما بلغ عدد القضايا في شهر مايو األقل )315( قضية. ولوحظ وجود  وأكتوبر بعدد بلغ )7473، 
ازدياد مفاجئ لعدد القضايا من )790( إلى )4965( من شهر يونيو إلى شهر يوليو تعقبه تباين وازدياد حتى نهاية العام، 

وقد يعود ذلك لعدة أسباب منها اإلجازة الصيفية وتزامن مع عدم مزاولة األنشطة االعتيادية بسبب الحظر.

النسبة2020النسبة2019النسبة2018النسبة2017تصنيف القضايا األسرية

%495324%859563.6%825569.4%749588.3المشكالت االجتماعية والزوجية

%681734%10317.6%11009.3%3223.8المشكالت النفسية

%364318%242617.9%146412.3%270.3المشكالت الحقوقية

%358618%11848.8%7616.4%5967.0 المشكالت التربوية والسلوكية

%5863%1941.4%1191.0%00.0المشكالت االقتصادية

%6373%920.7%670.6%40.0المشكالت الصحية

00.0%00%1251.1%450.5أخرى

%11891100.013522100.020222100%8489100المجموع
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شكل)17(

يتضح من الشكل السابق عدد القضايا األسرية الواردة للجمعية من عام 2017 وحتى 2020، حيث بلغ عدد المشكالت 
األسرية في عام 2017 )8489( مشكلة واردة، و تزايدت بشكل كبير في عام 2018 حتى بلغت 11891 و استمرت بالتزايد 
حتى بلغت 13522 في عام 2019 و قفز العدد في عام 2020 حتى بلغ 20222 وقد يعود ذلك لعدة أسباب منها انتشار 

خدمات الجمعية وبالتالي أصبحت أكثر وصواًلً للمستفيدين مع تزايد المشكالت األسرية بسبب التطورات الحاصلة 
وحاالت الحجر بسبب االحترازات من فايروس كورونا .

المشكالت  “لدليل  وفقاً  وذلك   2020 عام  وحتى   2017 عام  من  للجمعية  الواردة  األسرية  المشكالت  تصنيف  ويليه 
األسرية وفق المتغيرات المعاصرة في المملكة  7“وقد تضمن دليل التصنيف على ستة محاور أساسية للمشكالت 

األسرية وفرعية  ، والمشكالت األسرية األساسية  كالتالي:
1. مشكالت أسرية اجتماعية.

2. مشكالت أسرية نفسية.
3. مشكالت أسريه حقوقية شرعية.
4.  مشكالت أسرية تربوية سلوكية.

5. مشكالت أسرية اقتصادية.
6. مشكالت أسرية صحية.

)almawaddah.org.sa( 7. دليل تصنيف المشكات األسرية وفق المتغيرات االجتماعية المعاصرة | جمعية المودة للتنمية األسرية بمنطقة مكة المكرمة  
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ــف  ــاً لتصني ــى 2020 وفق ــام2017 وحت ــن الع ــة م ــواردة للجمعي ــرية ال ــا األس 3-2-1 القضاي
ــكالت: المش

3-2-2 القضايا األسرية الواردة للجمعية 2020 وفقاً لتصنيف المشكالت:

شكل )18(

جدول)13( *تجاوزت النسبة %100 الحتسابها على عدد المستفيدين وبذلك قد تتعدد المشكالت للمستفيد الواحد

من الشكل السابق يتضح أن أكثر المشكالت الواردة إلى الجمعية المشكالت االجتماعية والزوجية خالل األربع سنوات 
، يليها المشكالت النفسية ومن ثم المشكالت الحقوقية ، فالتربوية السلوكية ، االقتصادية و أخيراً الصحية 

3-2-2-1 تصنيف المشكالت األسرية الواردة للجمعية لجميع مستفيدي البرامج

النسبةالتكرارتصنيف القضايا االجتماعية

%701040المشكالت األسرية النفسية

%501228المشكالت األسرية االجتماعية

%407623المشكالت األسرية  التربوية السلوكية

%407123المشكالت األسرية الحقوقية الشرعية

%8835المشكالت األسرية االقتصادية

%6454المشكالت األسرية الصحية

*%21697123المجموع
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شكل)19(

شكلت  حيث  الجمعية  مستفيدي  لجميع  األساسية  األسرية  المشكالت  تصنيف  السابق  الشكل  من  يتضح 
المشكالت النفسية أعلى نسبة %40 من أصل عدد المستفيدين من البرامج )17684( ، يليه المشكالت االجتماعية 
بنسبة بلغت) %28( ، و بنفس النسبة للمشكالت األسرية التربوية و السلوكية , و المشكالت األسرية الحقوقية 

الشرعية حيث بلغت )%23(لكالهما . وشكلت المشكالت األسرية الصحية أقل نسبة حيث بلغت )4%(
التركيز  وتم  إجمااًلً  الجمعية  خدمات  من  المستفيدين  عدد  على  بناًءً  األسرية  المشكالت  نسبة  احتساب  تم  وعليه 
على ما نسبته %1 فما فوق )من أصل عدد المستفيدين 17684(و استبعاد ما قيمته أقل من ذلك بالرغم من وجود 
التركيز على المشكالت األكثر تكراراً حتى تكون لها  الخدمة, وذلك بهدف  مشكالت أسرية  ووجود استفادة من 

األولوية في االستهداف والمعالجة والتطوير.
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3-2-2-2 تصنيــف المشــكالت األســرية األكثــر شــيوعاً لجميــع مســتفيدي البرامــج 
وفقــاً للمحــاور الرئيســية:

شكل )20(

وبذلك تكون نسبة تصنيف المشكالت األسرية المستهدفة بعد استبعاد ما نسبته اقل من %1 وفقاً للجدول التالي:

الجدول )14( يوضح تصنيف المشكالت األسرية وفق أولويه التدخل:

النسبة إلى عدد المستفيدين 17684التكرارتصنيف القضايا االجتماعية

%681739المشكالت األسرية النفسية

%495328المشكالت األسرية االجتماعية

%364321المشكالت األسرية  التربوية السلوكية

%358620المشكالت األسرية الحقوقية الشرعية

%5863المشكالت األسرية االقتصادية

%6374المشكالت األسرية الصحية

*%20222115المجموع

هي  النفسية  المشكالت  أن  السابق  الشكل  من  يتضح 
 39% نسبتها  بلغت  حيث   ، المشكالت  بين  تكراًر  األكثر 
المشكالت  يليها   28% بنسبة  االجتماعية  المشكالت  يليها 
األسرية الحقوقية بنسبة %21 ، ومن ثم المشكالت األسرية 
التربوية السلوكية بنسبة %20 و شكلت المشكالت األسرية 
بالمشكالت  مقارنه  األقل  النسب  الصحية  و  االقتصادية 

األسرية األخرى بنسب متقاربة %3 و 4 %
األسرية  المشكالت  على  الوقوف  األولى  من  فإنه  وعليه 
النفسية واالجتماعية والسلوكية واالقتصادية والصحية وفقاً 
للترتيب وفقاُ لتصنيف المحاور الفرعية في الجدول أدناه ، مع 
العلم بوجود نسب قليله تكاد تكون ال تذكر وفقاُ للتصنيفات 

األساسية .
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3-2-2-3 تصنيف المشكالت األسرية األكثر شيوعاً وفقاً للمحاور الفرعية:

الجدول)15(يوضح أولوية المشكالت األسرية التي يجب التركيز عليها وفقاً للمحاور الفرعية

الجدول)16(يوضح أولوية القضايا االجتماعية التي يجب التركيز عليها وفق كل محور.

المشكالت األسرية التربوية السلوكية المشكالت األسرية االجتماعية المشكالت األسرية النفسية

العنف الجسدي ضعف  التوافق الفكري والثقافي بين الزوجين التهيئة والتدرج  لألطفال بعد االنفصال

العنف اللفظي اإلهمال األسري و العنف األسري عاج صدمات األطفال و تعديل السلوك

غياب الحوار األسري بين األبناًء و األبناًء تدخل األقارب العنف نفسي

التهديد بالقتل فتور العاقة الزوجية اضطرابات الطفولة

اضطرابات المراهقة الخيانة الزوجية الشك

إدمان تصفح مواقع التواصل االجتماعي قلة الوعي قبل الزواج اضطرابات القلق

اختاف الوالدين في أسلوب تربية األبناًء االنشغال بوسائل التواصل االجتماعي التعاطي و اإلدمان

انخفاض المهارات التربوية آثار التعدد على األبناًء االكتئاب

إدمان مشاهدة األفام اإلباحية فض النزاعات بين الزوجين تأثير خافات األبناًء على الوالدين

المخالفات السلوكية الغيرة صعوبة اتخإذ القرار

عقوق الوالدين مشكات في العاقات الحميمة انعدام الثقة بالنفس

المشكات الدراسية االنفصال العاطفي الرهاب االجتماعي

المعاكسات مشكات اإلنجاب الغضب

االنحراف السلويك تأخر سن الزواج اضطرابات شخصية

االنحراف األخاقي اضطرابات المزاج

الكذب

الغيرة الشديدة

الوسواس القهري

المشكالت األسرية  الصحية المشكالت األسرية  االقتصادية المشكالت األسرية الحقوقية

اضطرابات الطفولة )توحد-فرط حركة-الخ( تدني مستوى الدخل زيارة األبناًء بعد الطاق

الهجر استشارات قانونية

النفقة

الطاق

الحضانة

فسخ النكاح
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3-2-2-4 تصنيــف المشــكالت األســرية الفرعيــة وفقــاً للتصنيــف األساســي و أولويــة 
التدخــل:

3-2-2-4-1 تصنيف المشكالت النفسية األكثر شيوعاً:

النسبة من إجمالي عدد المستفيدين )17684(التكرارالمشكلة النفسية

%251414اضطرابات الطفولة

%10624صدمات الطفولة و تعديل السلوك

%6224عنف نفسي

%3152الشك

%3092اضطرابات القلق

%2762التعاطي و اإلدمان

%2571االكتئاب

%2241تأثير خافات األبناًء على الوالدين

%2011صعوبة اتخإذ القرار

%1971انعدام الثقة بالنفس

%1711الرهاب االجتماعي

%1501الغضب

%1181اضطرابات شخصية

%1131اضطرابات المزاج

%1041الكذب

%931الغيرة الشديدة

%911الوسواس القهري

%681736المجموع

جدول )17(
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شكلت  والديهم  انفصال  بعد  اضطرابات  لديهم  الذين  األطفال  نسبة  أن  السابق  الشكل  من  يتضح 
جميع  إجمالي  من   )%4( مشابهة  بنسبة  يليها  النفسية،  المشكالت  بين  )%14(من  األعلى  النسبة 
المشكالت األطفال الذين يعانون من صدمات الطفولة وبحاجة إلى تعديل سلوك و المعنفين نفسياً، 

يليها المصابين بالشك والمصابين باضطرابات القلق و من هم المتعاطين و المدمنين.

شكل )21(
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3-2-2-4-2 تصنيف المشكالت االجتماعية األكثر شيوعاً:

النسبة من إجمالي عدد المستفيدين )17684(التكرارالمشكلة االجتماعية

%7104ضعف  التوافق الفكري والثقافي بين الزوجين 

%6604اإلهمال والعنف األسري

%4012تدخل األقارب

%3922فتور العاقة الزوجية

%3912الخيانة الزوجية

%3692استفسار ما قبل الزواج

%3692االنشغال بوسائل التواصل

%3392آثار التعدد

%3282فض النزاعات

%3102الغيرة الشديدة

%2752مشكات العاقات الحميمة

%1881االنفصال العاطفي

%1261مشكات اإلنجاب

%951تأخر سن الزواج

%495328المجموع

جدول)18( تصنيف المشكالت االجتماعية األكثر شيوعاً:
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شكل  حيث  شيوعاً،  األكثر  االجتماعية  المشكالت  تصنيف  السابق  الشكل  من  يتضح 
ضعف التوافق الفكري والثقافي بين الزوجين أعلى نسبة بين المشكالت االجتماعية 
وذلك قد يعود إلى اختالف البيئة بين الزوجين أو المستوى التعليمي وبنفس النسبة 
اإلهمال والعنف األسري حيث بلغت )%40( من إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات 

)17684( لكليهما،

شكل)22(
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3-2-2-4-3 تصنيف المشكالت التربوية السلوكية األكثر شيوعاً:

النسبة من إجمالي عدد المستفيدين )17684(التكرارالمشكلة التربوية السلوكية

%7004العنف الجسدي

%5233العنف اللفظي

%3672غياب الحوار األسري بين األبناًء و اآلباء مع الزوجين

%2972تهديد بالقتل

%2401اضطرابات المراهقة

%1961إدمان تصفح مواقع التواصل االجتماعي

%1801اختاف الوالدين في أسلوب تربية األبناًء

%1801انخفاض المهارات التربوية

%1601إدمان مشاهدة األفام اإلباحية

%1561مخالفات سلوكية

%1331عقوق الوالدين

%1301مشكات دراسية

%1291المعاكسات

%1001االنحراف السلويك

%951االنحراف األخاقي

%358620المجموع

جدول )19( تصنيف المشكالت التربوية السلوكية األكثر شيوعاً:

شكل)23(

الجسدي  العنف  أن  السابق،  الشكل  من  يتضح 
األسرية  المشكالت  بين  من  نسبة  أعلى  شكل 
التربوية السلوكية بلغت )%4( يليها العنف اللفظي 
بنسبة بلغت )%3 ( ، شكل غياب الحوار األسري بين 

اآلباء و األبناًء ،
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3-2-2-4-4 تصنيف المشكالت الحقوقية الشرعية األكثر شيوعاً:

النسبة من إجمالي عدد المستفيدين )17684(التكرارالمشكلة التربوية الحقوقية و الشرعية

%16009زيارة األبناًء بعد الطاق

%5023استشارات قانونية

%4803النفقة

%4533الطاق

%4362الحضانة

%1721فسخ النكاح

%364321المجموع

جدول )20( تصنيف المشكالت الحقوقية والشرعية األكثر شيوعاً:

شكل )24(

يتضح من الشكل السابق، أن زيارة األبناًء بعد الطالق أكثر المشكالت الحقوقية والشرعية التي تكررت يليها بنسب 
التنفيذ  وإجراءات  النكاح  وفسخ  الطالق،  بعد  األبناًء  زيارة  النفقة،  الحضانة،  بشأن  القانونية  االستشارات  متشابهة، 
المشكالت  بين  من  األقل  النسبة  وشكلت   ،3% متشابهة  بنسب  والطالق  النفقة  قضايا  ويليه  الطالق،  والخلع، 

الحقوقية والشرعية بنسبة بلغت 1%
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3-2-2-4-5 تصنيف المشكالت االقتصادية األكثر شيوعاً:

3-2-2-4-6 تصنيف المشكالت الصحية األكثر شيوعاً:

جدول )21( المشكالت االقتصادية األكثر شيوعاً:

جدول)22( تصنيف المشكالت الصحية األكثر شيوعاً:

يتضح من الشكل السابق المشكالت االقتصادية األكثر شيوعاً بالنسبة لعدد المستفيدين من خدمات جمعية المودة 
، حيث شكل تدني مستوى الدخل لدى األسر النسبة األعلى )%2( و يليه الهجر بنسبة لم تتجاوز %1 من أصل )17684(.

يتضح من الشكل السابق المشكالت األسرية الصحية األكثر شيوعاً 
بين مستفيدي الجمعية، حيث شكلت اضطرابات الطفولة المشكلة 

األعلى بنسبة بلغت %4 من أصل )17684( .

النسبة من إجمالي عدد المستفيدين )17684(التكرارالمشكالت االقتصادية

%3922تدني مستوى الدخل

%1941الهجر

%5863المجموع

النسبة من إجمالي عدد المستفيدين )17684(التكرارالمشكالت الصحية

%6374اضطرابات الطفولة )توحد-فرط حركة-الخ(

المجموع

شكل)25(

شكل)26(
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الفصل الرابع

تأثيرنا 2020م
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4- تأثيرنا:
4-1 برنامج اإلرشاد األسري:

نبذة عن البرنامج:
التي تجريها الجمعية دورياً وارتفاع نسب  الطالق في منطقة مكة  بناًء على الدراسات وتحليل المشكالت األسرية 
وفي  األبناًء  مع  األسرية  العالقات  تقوية  على  الزوجين  مساعدة  في  للمساهمة  الجمعية  من  وحرصاًً   ، المكرمة 
محيط األسرة وعالج مشكالتهم ، ورغبة في الوصول لجميع المستفيدين في أماكن وجودهم بخصوصية ومهنية 
عالية ، لذلك قامت الجمعية بتوفير عدد من قنوات تقديم خدمات االستشارات وذلك من خالل الهاتف اإلرشادي 
وتقدم الخدمة بواقع 8 ساعات يومياً لمدة 5 أيام في األسبوع على فترتين ، الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى الساعة 
9 مساًء لكافة  الساعة  إلى  5 عصراً  الساعة  المسائية من  النسائية والفترة  للرد على االستشارات  1 ظهراً مخصصة 
المتصلين ومن المتوقع  تقديم  )8640( استشارة هاتفية وخدمات  اإلرشاد بالمقابلة بكافة فروع الجمعية وإقامة 
ركن االستشارات بالموالت التجارية والمستشار الزائر  بمقر الجهات الشريكة الطالبة للخدمة ،  ومن المتوقع خدمة 
الموقع وتطبيق خاص بخدمة اإلرشاد األسري،  الجمعية  خدمة اإلرشاد االلكتروني من خالل  تتيح  2500 أسرة .كما 
.ويتم الرد عليها خالل 48 ساعة  ومن المتوقع تقديم )2000( استشارة ويقوم بتقديم الخدمة مجموعة من المرشدين 

والمرشدات المختصين في المجال األسري والنفسي والزواجي واالجتماعي والتربوي.
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أثرنا في برنامج اإلرشاد األسري لعام 2020 م 
1. بلغ عدد المستفيدين من خدمات اإلرشاد األسري 11809 مستفيد خالل عام 2020 م

أمن واستقرار األسر  النفسية هي من تهدد  المشكالت  أن  اإلرشاد  برنامج  الواردة في  الحاالت  اتضح من خالل   .2
ثم   ، السلوكية،  التربوية  الحقوقية الشرعية والمشكالت  المشكالت  المشكالت االجتماعية ثم  يليها  بالدرجة األولى، 

االقتصادية وأخيراً األسرية الصحية.
الخدمات  من  استفادة  اعلى  وهي   676 السلوك  وتعديل  الطفولة  صدمات  عالج  خدمة  من  االستفادة  بلغت   .3

المقدمة في المشكالت النفسية وكانت عن طريق المقابلة.
 3%،3%،4% 386 ومن ثم اضطرابات القلق والتعاطي واإلدمان بنسب متقاربة  4. يليه اضطرابات الطفولة بعدد بلغ 

على الترتيب.
5. اإلرشاد الهاتفي أكثر إقبااًل من قبل المستفيدين وذلك قد يعود ألنه أسهل وصواًلً يليه اإلرشاد بالمقابلة ويرتبط 

ذلك بطبيعية المشكلة إذ تستلزم الحضور، يليه ثم اإلرشاد االلكتروني.
6. المشكالت االجتماعية كان ضعف التوافق الفكري والثقافي في األسرة السبب األعلى في طلب اإلرشاد بشتى 
82 وذلك  %1 وبعدد  أنواعه وفي المقابل كان االنفصال العاطفي أقل المشكالت االجتماعية شيوعاً بنسية بلغت 

من خالل اإلرشاد اإللكتروني.
اضطرابات  يليه   3ً% األعلى  المشكلة  واألبناًء  اآلباء  بين  األسري  الحوار  غياب  بلغ  السلوكية  التربوية  المشكالت   .7
تربية  أسلوب  انخفاض  ثم  ومن  التربوية  المهارات  وانخفاض  االجتماعي  التواصل  مواقع  تصفح  وإدمان  المراهقة 

األبناًء ومن الجانب اآلخر بلغ عقوق الوالدين أقل المشكالت السلوكية األكثر شيوعاً.
8. أما في المشكالت األسرية الحقوقية الشرعية،كانت زيارة األبناًء لذويهم بعد الطالق المشكلة األعلى التي يلجؤون 

لإلرشاد لحلها يليها استرشاد بشأن الطالق والنفقة والحضانة وفسخ النكاح.
9. تدني مستوى الدخل والهجر هما المشكلتان االقتصادية األكثر شيوعاً لالسترشاد.

10. أما اضطرابات الطفولة )فرط الحركة – التوحد ...إلخ( كانت المشكلة الصحية األكثر شيوعاً لإلرشاد.
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4-2 مشروع اإلصالح وفض النزاعات األسرية:

أثرنا في برنامج اإلصالح وفض النزاعات2020 م :

نبذة عن البرنامج:
الزوجية واألسرية بالمحاكم الشرعية بمنطقة  نظرا لكثرة المشكالت وقضايا الطالق والنفقة والحضانة والخالفات 
الزوجين على تقوية  النزاعات لمساعدة  الجمعية على إطالق  برنامج اإلصالح األسري وفض  المكرمة، حرصت  مكة 
العالقات األسرية مع األبناًء وفي محيط األسرة وعالج مشكالتهم والمساهمة في بناًء أسرة واعية متماسكة قادرة 
على مواجهة التحديات ،و يتم تقديم خدمات اإلصالح األسري وفض النزاعات عبر فروع الجمعية بجدة ومكة والطائف 

وفي هذا العام 2021م سيتم استهداف 2000 أسرة من خالل مصلحين مختصين في اإلصالح والنزاعات األسرية .

بلغ إجمالي حاالت الصلح الواردة لمكاتب الجمعية )1878( 
%60 منها انتهت بالصلح بعد عدة جلسات، وكان التعدد 
أكثر أسباب النزاعات بين الزوجين، يليه اختالف الزوجة مع 
الزوج بسبب أحقية استالم نصيبها من حساب المواطن 
في  واألصدقاء  األقارب  وتدخل  الزوجية  الخيانة  يليه 

شؤون األسرة.

النسبةالعددعدد الحاالت

%113060عدد حاالت الصلح

%74840عدد حاالت عدم الصلح

%1878100إجمالي عدد الحاالت الواردة

جدول)23(

شكل )27(
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4-3 اضطرابات الطفولة:

4-4 خدمة االستشارات القانونية:

أثرنا في برنامج اضطرابات الطفولة 2020 م:

أثرنا مشروع االستشارات القانونية 2020 م:

نبذة عن البرنامج:
التربوية  المشكالت  أن  تبّين  األسري  اإلرشاد  لمستفيدي  الماضية  سنوات  الثالث  خالل  اإلحصائية  النتائج  ضمن 
والسلوكية تمثل 22 % وكذلك مشكالت اضطرابات الطفولة بلغت نسبتها %28 من حاالت األطفال الذين استفادوا 
من الجمعية، من هنا جاءت فكرة مشروع )اضطرابات الطفولة وتعديل السلوك( لعمل برامج وجلسات ارشادية 
وتعديل سلوك لألطفال وأسرهم، وتستهدف الجمعية خالل العام 2020 م خدمة 500 طفل عبر فروع الجمعية، من 

خالل مستشارين ومستشارات مختصين.

نبذة عن المشروع:
رفع وعــي المســتفيدين بمراكــز شــمل قانونياً فيمــا يتعلــق بأحــكام التنفيــذ خصوصــا واألحــوال الشــخصية عمومــا 

ومــا يترتــب علــى عــدم التنفيــذ عــن طريــق تقديــم االستشــارات القانونيــة بمــا يحقــق أعلــى مســتوى وعــي

214 مستفيد تم عالجهم من اضطرابات الطفولة. 

حيث تمت خالل عام 2020م )502( استشارة قانونية من خالل برنامج شمل وكانت غالبية االستشارات بشأن الحضانة 
حيث بلغت )99( استشارة، يليها النفقة بعدد بلغ )95( ومن ثم بشأن زيارة األبناًء بعد الطالق بعدد بلغ )88(، و فسخ 

النكاح )80( ، )55( استشارة بشأن إجراءات التنفيذ ويليه الخلع بعدد بلغ )35(و )30( استشارة بشأن الطالق
واستشارات أخرى .
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4-5 برنامج إعداد البحوث واألدلة األسرية:

4-6 الحماية:

نبذة عن البرنامج:
االتقان  قيم  تعزيز  إلى  تهدف  والتي  والمجتمع  األسرة  محور   2030 المملكة  رؤية  ضوء  في 
واالنضباط، وغرس المبادئ والقيم الوطنية وتعزيز االنتماء الوطني، وكذلك مالمح االستراتيجية 
الوطنية لألسرة والتي تهدف إلى حماية األسرة في منزلها ومحيطها وفي المجتمع. جاءت فكرة 
تساعد  مقترحات  صياغة  يتم  خالله  من  الذي  األسرية،  والبحوث  الدراسات  ودعم  إصدار  مشروع 
في صنع تشريعات وسياسات أسرية تعتمدها الدولة في أنظمتها التشريعية المتعلقة باألسرة، 
السياسات والتشريعات األسرية وتحليلها، وكذلك  وإعداد ودعم بحوث ودراسات تدعم صناعة 

أدلة توعوية لألسرة، وبحوث قياس األثر.

نبذة عن البرنامج:
فــي ضــوء رؤيــة المملكــة و برنامج التحول الوطني2020 و التي تهدف إلى اإلسهام في تمكين 
و ارشاد األسرة  مــن خــالل مبــادرات تنمويــة مســتدامة لــذا أطلقــت جمعيــة المــودة للتنميــة 
األســرية برنامــج الحمايــة األســرية لحاجــة المجتمــع ً بصفــة عامــة واألسر بصفــة خاصــة للحمايــة 
مــن العنــف األســري و توفيــر بيئــة آمنــة لألطفــال، وحرصاً من الجمعية على المســاهمة فــي 
األبناًء  مــع  األســرية  العالقــات  تقويــة  علــى  الزوجيــن  ومســاعدة  األســرية  النزاعــات  خفــض 
متماســكة  واعيــة  أســرة  بناًء  فــي  والمســاهمة  مشــكالتهم  وعــالج  األســرة  محيــط  وفــي 
التحديــات وتقديــم خدمــات تلبــي حاجــة المجتمــع قامــت فكــرة تقديــم  قــادرة علــى مواجهــة 
طريــق  عــن  األســرة  أفــراد  جميــع  تســتهدف  مختلفــة  ببرامــج  األســرية  الحمايــة  خدمــات 

مشــروع االســتجابة لالزمــات و فحــص الحاالت . 

أثرنا في برنامج الحماية 2020 م:

تم حماية 577 مستفيد من العنف الجسدي و النفسي و اللفظي و المهملين و المهددين بالقتل  .
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4-7 لتعزيز مهارات جودة الحياة األسرية
4-7-1 حاضنة األسر الناشئة للمقبلين و المقبالت على الزواج )عامر ( :

نبذة عن البرنامج:
الحياة  أكاديمية تعزيز مهارات جودة  الذي ينضوي تحت برنامج  الناشئة  تعتبر فكرة حاضنة األسر 
مقومات  أهم  كأحد  واألسرة  الفرد  سعادة  تحقيق  في  المودة  رسالة  من  جزءاً  يعتبر  األسرية 
جودة الحياة األسرية التي ال تكتمل إال باكتمال الصحة االجتماعية والنفسية والتربوية واالقتصادية 
لألسرة، ويستهدف هذا المشروع بشكل أساسي فئة الشباب وخاصًة المقبلين والمقبالت على 
الزواج، وسيتم اتباع استراتيجية التعليم المرحل بالبدء مع المستفيد من مرحلة البناًء األسري قبل 
الزواج والتقدم معه بتزويده بالمعارف والمهارات والقدرات الالزمة لتكوين أسرة مستقرة، حيث 
يقدم المشروع برامج تدريبية وقائية  وتنموية للفئة المستهدفة، وتستهدف األكاديمية تدريب 
التعليم  بنظام  و2850  ُبعد،  عن  تفاعلًيا  تدريًبا   2850 تدريب  يتم  )حيث  ومستفيدة  مستفيًدا   5700

الذاتي( بمختلف مناطق المملكة العربية السعودية على مهارات جودة الحياة األسرية

أثرنا في برنامج عامر 2020 م:

تم تأهيل 5012 من فئة الشباب وخاصًة المقبلين والمقبالت على الزواج وتم تدريب 282 على كيفية 
اختيار شريك الحياة.
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4-7-2 تعزيز القيم األسرية لدى األبناًء:
نبذة عن البرنامج:

القيم  لتنمية  المودة  جمعية  سعي  ضمن  األبناًء   لدى  األسرية  القيم  تعزيز   مشروع  فكرة  تعتبر 
األسرية وتعزيها لدى أفراد األسرة وبالتحديد في هذا المشروع شريحة الشباب حيث  تم تصميم 
المؤثرة على  لدراسة  األخالقيات  منهج وارف لتعزيز األخالق والقيم األسرية لدى األبناًء، ووفقاً 
أن  الدراسة  أثبتت  حيث  جدة  بمدينة  السعودي  الشباب  نظر  وجهة  من  باألسرة  الشباب  عالقة 
القيم األخالقية للشباب المتعلقة بالتنشئة تؤثر بنسبة %65.43 على عالقتهم بأسرهم ، وأن بعض 
العوامل االجتماعية تؤدي إلى انخفاض المستوى األخالقي لدى الشباب بنسبة %54.63 و يهدف 
13- البرنامج لتعزيز األخالق والقيم األسرية والعالقات الوالدية لدى الطالب والطالبات من عمر 
23 سنة  وذلك لبناًء جيل واعي يمتلك ثقافة أسرية جيدة ومهارات حياتية تعزز مشاركتهم في 
المجتمع مع دمج األسرة في المنظومة التربوية التعليمية  وذلك من خالل برنامج تدريبي تفاعلي 
يستهدف المراحل العمرية الثالث : المرحلة المتوسطة “بناًء من سن 13 - 15” و المرحلة الثانوية 
“تنمية من سن 18-16” و المرحلة الجامعية “تمكين من سن -19 23”، ويستهدف المشروع تدريب  
1890 مستفيًدا ومستفيدة . وذلك عبر الشراكات مع إدارة التعليم والجامعات الحكومية واألهلية 

ومراكز األحياء

أثرنا في برنامج القيم األسرية لدى األبناًء 2020 م:

تم تدريب عدد 279 مستفيد في برنامج وارف لتعزيز القيم األخالقية لألبناًء.
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7-4-3 األسرة المتوازنة:
نبذة عن البرنامج:

جودة  مهارات  تعزيز  أكاديمية  برنامج  تحت  ينضوي  والذي  الحصينة  األسرة  مشروع  فكرة  تعتبر 
مقومات  أهم  كأحد  واألسرة  الفرد  سعادة  تحقيق  في  المودة  رسالة  من  جزءاً  األسرية  الحياة 
جودة الحياة األسرية والتي ال تكتمل إال باكتمال العالقة األسرية المستقرة، ويتمثل المشروع في 
ثالثة محاور هي: )المحور األول العالقة األسرية( وتتضمن طبيعة االتصاالت والتفاعالت التي تقع 
بين أعضاء األسرة الذين يقيمون في منزل واحد والتي تظهر في شكل الروابط أو اآلثار المتبادلة 
بينهم، )ومحور التخطيط األسري( ويهدف إلى وضوح األدوار بأن يكون لكل فرد من أفراد األسرة 
مهام ومسؤوليات معينة تجاه األسرة يدركها جيدا ويكون ملتزما بها أمامهم، والتخطيط المالي 
بإدارة الموارد المالية لألسرة بالشكل الذي يحقق لها أولوياتها في ضوء ما هو متاح ويساعدها 
على تحقيق أهدافها ،   حيث يقدم المشروع برامج تدريبية وقائية  وتنموية وعالجية موجهة للمرأة، 
والرجل، وتستهدف المشروع تدريب  4400 مستفيًدا ومستفيدة بمختلف مناطق المملكة العربية 

السعودية

أثرنا في برنامج األسرة المتوازنة 2020 م:

تم تدريب عدد 5269 مستفيد ومستفيدة في برنامج األسر المتوازنة في عدة دورات تدريبية التريبة 
الوالدية ،إدارة الحوار األسري ، إدارة الغضب األسري ، القيم األخالقية ، لألسرة ، األم القائدة ، األبوة 
اإليجابية ،فن التعامل مع المراهقين ، التخطيط و اإلذخار األسري ، التوازن بين العمل و األسرة ، 

قواعد السعادة و االستقرار األسري ، كيف احمي ابني من التحرش .
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4-7-4 الطالق الناجح:
نبذة عن البرنامج:

 تعتبر فكرة مشروع الطالق الناجح الذي ينضوي تحت برنامج أكاديمية تعزيز مهارات جودة الحياة 
األسرية جزءاً من رسالة المودة في تحقيق سعادة الفرد واألسرة كأحد أهم مقومات جودة الحياة 
لجميع  واالقتصادية  والتربوية  والنفسية  االجتماعية  الصحة  باكتمال  إال  تكتمل  ال  التي  األسرية 
دون  االنفصال  على  المنفصلين  الطرفين  قدرة  تنمية  إلى  المشروع  هذا  ويهدف  األسرة،  أفراد 
إحداث ضرر نفسي أو مادي ألحد الطرفين أو لألبناًء، مع تحمل مسؤوليات وتبعات االنفصال التي 
تخص ا ألبناًء بالنضج الكافي، حيث يقدم المشروع برامج تدريبية وقائية  وتنموية وعالجية موجهة 
للمنفصلين وكذلك للسجناء عبر برنامج حياة جديدة ، ويستهدف المشروع تدريب 700 مستفيًدا 

ومستفيدة )حيث يتم تدريب 350 تدريًبا تفاعلًيا عن ُبعد، 350 بنظام التعليم الذاتي(  تم خدمة 

أثرنا في برنامج القيم األسرية لدى األبناًء 2020 م:

تم تدريب عدد 239 مستفيداً في دورة مهارات العالقة مع األبناًء بعد االنفصال.
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4-8 أثرنا على مستوى المملكة ومنطقة مكة المكرمة:

تأثير جمعية المودة في خدمة المجتمع:
%2 من األسر مستفيدة من خدمات الجمعية بالنسبة لعدد األسر السعوديين في المملكة.

%9 من األسر مستفيدة من خدمات الجمعية بالنسبة لعدد األسر السعوديين في منطقة مكة.

تأثيرنا على جودة الزواج:
تم تأهيل عدد 5294 من المقبلين على الزواج أي ما نسبته:

%4.4 إلى إجمالي حاالت الزواج بالمملكة.
و%17.8 إلى إجمالي حاالت الزواج بالمنطقة.

تأثيرنا في خفض  حاالت الطالق:
%2.1 قضايا الصلح الى القضايا األسرية بالمملكة

تأثيرنا في خفض  القضايا األسرية بالمحاكم:
%17.3تأثير المودة على القضايا األسرية بالمملكة
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النتائج:
الزواج:

1. من المالحظ وجود تناقص في عدد حاالت الزواج من عام 2017 بعدد بلغ 162722 حتى 110410 في 
عام 2020.

2. في عام 2020 بلغ عدد حاالت الزواج 19157 في شهر يوليو وهو األعلى.
بالنسبة  المكرمة  الزواج في منطقة مكة  المملكة بمعدالت  الخام في  الزواج  3. تقارب معدالت 

إلجمالي عدد السكان كال على حده.
4. معدالت الزواج العام في المملكة وفي منطقة مكة في تناقص من عام 2015 حتى 2020 حيث 

تدنى المعدل في منطقة مكة من 7.20 إلى 4.40

الطالق:
1. تزايد عدد حاالت الطالق من عام 2015 وحتى 2018 من46373 حتى 58049 وبدأت بالتناقص حتى 

بلغت أدناه في عام 2020 حيث سجل عدد حاالت الطالق 42986.
2. في شهر فبراير بعام 2020 بلغ عدد حاالت الطالق ذروته وهو 7500 على مستوى المملكة.

2020 و هذا  الى   2016 المكرمة من عام  3. تناقص طفيف في عدد حاالت الطالق بمنطقة مكة 
مؤشر إيجابي  . 

المشكالت األسرية:
1. في عام 2020 بلغ عدد المشكالت األسرية في المملكة 53994 قضية واتضح أن أعالها في شهر 

ديسمبر حيث بلغت 8880
2. ارتفاع مفاجئ في عدد القضايا الواردة للمحاكم في عام 2020 من شهر يونيو بعدد بلغ )790( إلى 

)4968( في شهر يوليو و تذبذب حتى بلغ ذروته في شهر ديسمبر .
2020 بشكل ملحوظ حيث  إلى عام   2017 للجمعية من عام  الواردة  المشكالت األسرية  ازدياد   .3

بلغت )8489( ،)20222( على الترتيب .
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4. شكلت المشكالت االجتماعية والزوجية العدد األكبر خالل األربعة أعوام وأكثرها في عام 2019.
السلوكية  التربوية  ثم  الحقوقية  المشكالت  ثم  النفسية  المشكالت   2020 عام  تصدرت   .5

فاالقتصادية وأخيراً الصحية بين كل األعوام.
6. بلغت المشكالت النفسية في عام 2020  %36 من إجمالي عدد المستفيدين من خدمات الجمعية 

7. أكثر المشكالت النفسية اضطرابات األطفال بعد انفصال االهل حيث شكلت %14 من 36%.
8. بلغت نسبة المشكالت االجتماعية %28 من إجمالي المشكالت األسرية و شكل ضعف التوافق 
الفكري و الثقافي بين الزوجين %4 من هذه النسبة، وكذلك اإلهمال و العنف األسري و كالهما 

شكال أعلى نسبة من المشكالت االجتماعية .
9. شكلت المشكالت األسرية الحقوقية الشرعية ثالث المشكالت األكثر تكراراً بين التصنيف حيث 
بلغت %21 من بين المشكالت األسرية، و شكلت زيارة األبناًء بعد الطالق اعلى نسبة حيث بلغت 

%9 من هذه المشكالت الحقوقية 
10. بلغت نسبة المشكالت األسرية التربوية السلوكية %20 و شكل العنف الجسدي أعلى نسبة 

من بينها 4% .
11. شكلت المشكالت األسرية االقتصادية %3 من بين المشكالت األسرية الواردة للجمعية، و بلغ 

تدني مستوى الدخل %2 من هذه النسبة .
12. اضطرابات الطفولة بلغت %4 من المشكالت األسرية الصحية الواردة للجمعية.

13.بلغ عدد المستفيدين من خدمات اإلرشاد األسري 11809 مستفيد خالل عام 2020 م عن طريق 
اإلرشاد الهاتفي وااللكتروني وعن طريق المقابلة وذلك للمساهمة في مساعدة الزوجين على 

تقوية العالقات األسرية مع أبنائهم و في محيط األسرة و عالج مشكالتهم.
14. %60حالة صلح من إجمالي عدد حاالت الصلح الواردة.

15. 502 استشارة قانونية تمت خالل عام 2020 فيما يتعلق بأحكام التنفيذ واألحوال الشخصية لرفع 
وعي األسرة.

16. حماية 577 مستفيد من العنف الجسدي والنفسي واللفظي والمهملين والمهددين بالقتل.
17. 5012 من فئة الشباب وخاصًة المقبلين والمقبالت على الزواج تم تأهيلهم وتم تدريب 282 على 

كيفية اختيار شريك الحياة.
18. 279 مستفيد تم تأهيلهم في برنامج وارف لتعزيز القيم األخالقية لألبناًء.

19.  5269 مستفيد ومستفيدة من برنامج األسر المتوازنة.
20. 239 مستفيد في دورة مهارات العالقة مع األبناًء بعد االنفصال.
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التوصيات:

المراجع:

1. دراسة أسباب انخفاض حاالت الزواج خالل االربعة سنوات األخيرة.
منها  األسرة  استقرار  على  قوي  تأثير  من  لها  لما  النفسية  األسرية  المشكالت  على  الوقوف   .2
الطفولة  بعد  ما  صدمات  يليها  ذويهم  انفصال  بعد  األطفال  تواجه  التي  النفسية  المشكالت 

وتعديل السلوك يليها العنف األسري.
بين  والثقافي  الفكري  التوافق  ضعف  ان  حيث  الثقافي  و  الفكري  الوعي  رفع  في  المساهمة   .3

الزوجين من أكثر المشكالت األسرية شيوعاً يليه اإلهمال والعنف األسري .
الحماية  مركز  خدمات  عن  االعالنية  الحمالت  زيادة  و  التربوية  سلوكيه  تأهيليه  برامج  اعداد   .4

للتخفيف من العنف الجسدي.
أكثر  الدخل  مستوى  تدني  أن  حيث  االقتصادية  بالتوعية  لألسر  تأهيليه  تدريبه  برامج  اعداد   .5

المشكالت االقتصادية التي تهدد األسرة
6. اضطرابات الطفولة كانت أكثر المشكالت الصحية.

 

العربية  المملكة  في  المعاصرة  االجتماعية  المتغيرات  وفق  األسرية  المشكالت  تصنيف  1-دليل 
السعودية/ جمعية المودة للتنمية االجتماعية.

2-دور اإلرشاد الهاتفي في خفض معدالت الطالق/ جمعية المودة للتنمية االجتماعية 
3-واقع اإلصالح واإلرشاد األسري بجمعية المودة /د. علي بن محمد آل درعان أ.ياسر بن مصطفى 

الشلبي جدة 1432هـ – 2011م
4-تقرير معدالت الزواج والطالق بالمملكة 2015 إلى 2019/ جمعية المودة للتنمية االجتماعية

5-دليل العطاء واألثر 2021 / جمعية المودة للتنمية االجتماعية.
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مصادر البيانات: 
1. وزارة العدل.

2. تقرير معدالت الزواج والطالق في المملكة العربية السعودية للفترة )2019-2015( /مصدر بياناته 
الهيئة العامة لإلحصاء

 

الملحق

1- المنهجيات: 
معادلة االحتسابالمؤشر

=)عدد عقود الزواج / تقدير عدد السكان في منتصف العام (*1000معدل الزواج الخام للسكان 

=)عدد عقود الزواج / تقدير عدد السكان للفئة العمرية 15 سنة فأكثر في منتصف العام (*1000معدل الزواج العام للسكان 

=)عدد صكوك الطاق / تقدير عدد السكان في منتصف العام (*1000معدل الطاق الخام للسكان 

=)عدد صكوك الطاق / تقدير عدد السكان للفئة العمرية 15 سنة فأكثر في منتصف العام (*1000معدل الطاق العام للسكان 

معدل النمو السكاني = 

 )عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين * معدل النمو السكاني ( exp * التعداد الحديث (توقع عدد السكان =  

معدل النمو المركب=

 1- حساب توقع عدد سكان المملكة لعام 2020:

أ- معدل النمو السكاني =

 * exp ) ب- حساب توقع عدد السكان 2020 = )عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين * معدل النمو السكاني
التعداد الحديث ( 

)exp )0.00023792*1 *  عدد سكان 2019 = 34226311

0.00023792 = *100
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أثرنا في برنامج اإلصالح وفض النزاعات2020 م :

إجمالي عدد السكان السنة

201531,015,999

201631,787,580

201732,552,336

201833,413,660

201934218169

202034226311

إجمالي عدد السكان فوق 15السنة

201523376106

201623913297

201724512956

201825192780

201925828206

202025834641

 1- حساب توقع عدد سكان فوق ال 15 سنة لعام 2020:

أ- معدل النمو السكاني =

 * exp ) ب- حساب توقع عدد السكان 2020 = )عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين * معدل النمو السكاني
التعداد الحديث ( 

)exp )0.00023792*1 *  عدد سكان 2019 فوق 15 سنة = 25834641

0.00023792 = *100
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إجمالي عدد السكان السنة

20158058346

20168338321

20178557766

20188803545

20198806038

20208806063

3- حساب توقع عدد السكان لمنطقة مكة  لعام 2019م:

أ- معدل النمو السكاني =

 * exp ) ب- حساب توقع عدد السكان 2019 = )عدد السنوات الفاصلة بين التعدادين * معدل النمو السكاني
التعداد الحديث ( 

)exp )0.000283153*1 *  عدد سكان 2018 = 8806038

ت-معدل النمو السكاني لمنطقة مكة عام 2020 =
ث-حساب توقع عدد السكان لعام 2020 =  8806063

 

0.00023792 = *100

0.0000028 = *100

4.  حساب توقع عدد السكان 15 سنه فمافوق لمنطقة مكة:
أ - حساب معدل النمو السكاني 2019 = 0.000290924

ب - حساب توقع عدد السكان 2019 = 6750472 
ت - حساب معدل النمو السكاني 2020 = 0.000290924

ث - حساب توقع عدد السكان 2020 = 6752436

إجمالي عدد السكان السنة

20156112431

20166382857

20176555006

20186748508

20196750472

20206752436
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5- توقع عدد حاالت الزواج لمنطقة مكة المكرمة لعام 2020م : 

أ-معدل النمو المركب = 

ب-حساب توقع 2020 = عدد عقود 2019 * توقع )معدل النمو المركب( *1 
29728 =

6-توقع عدد حاالت الطالق لمنطقة مكة المكرمة لعام 2020م : 

1- معدل النمو المركب = 

أ-حساب توقع 2020 = عدد صكوك الطالق 2019 * توقع )معدل النمو المركب( *1 
12472 =

*100  = = 0.0076-     أي أن معدل الطالق في تناقص

2-محاور دليل المشكالت األسرية:
أواًل: المشكالت األسرية االجتماعية:

انشغال أحد الزوجين بالعملانعدام التوافق بين الزوجيناالنفصال

انشغال أحد الزوجين باألصدقاء أو بأموره الخاصةمشكات اإلنجاباإلهمال األسري

اآلثار السلبية للعمالة المنزليةتأخر سن الزواجالخيانة الزوجية

عدم التكيف )صراع الثقافات(اتكالية األبناًء على اآلباءالعنف األسري

االنشغال بوسائل التواصلالغيرةآثار التعدد

االنفصال أو الطاق الصامتالفقرفتور العاقات الزوجية

استفسار ما قبل 
الزواج

عدم السماح للمرأة بقيادة السيارةمشكات العاقات الحميمة

سوء اختيار شريك الحياةتدخل األقارب

مشكلة حضور المناسبات االجتماعيةالهجر
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ثانًيا: المشكالت األسرية االقتصادية:

عدم الموازنة بين الدخل واالحتياجاتبخل الزوج

فجوة االمتيازات في الوظيفة بين القطاعين الحكومي والخاصإسراف الزوجة

القروض البنكيةاالستغال المادي

ارتفاع النمط االستهايك لألسرةتدني مستوى الدخل

حساب المواطنقلة الدخل

كثرة متطلبات الحياة المتجددةعدم ترتيب األولويات

عدم وجود خطة اقتصادية أسريةمجاراة اآلخرين من المقتدرين

السكن باإليجار

ثالًثا: المشكالت األسرية الصحية:

اضطرابات الهذيان والعته وفقدان الذاكرةاإلعاقة الطبيعية أو الطارئة

اضطرابات النوماضطرابات النوم

عدم ممارسة الرياضةاضطرابات جنسية

رابعاً: المشكالت األسرية النفسية:

الغضباضطرابات الطفولة

الغيرة الشديدةاضطرابات شخصية

الشكاضطرابات الذهان

التبول الإلرادياضطرابات المزاج

الكذباضطرابات القلق

الوسواس الزواجياضطرابات النفس-الجسدية

النكد الزواجيالتعاطي واإلدمان

انعدام الثقة بالنفسصعوبة اتخإذ القرار

فقد أحد أفراد العائلةمشاكل الندم

التنمرالوسواس )الشك(

الملل في الحياة األسرية، واختاف الصورة التخيلية عن الحياة االكتئاب
الزوجية بعد الزواج

عدم التوافق العاطفيالمقارنة بين األبناًء

اإلدمان اإللكترونيتأثير خافات األبناًء على الوالدين
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خامًسا: المشكالت األسرية الحقوقية والشرعية:

سادًسا: المشكالت األسرية التربوية والسلوكية:

الطالقالحضانة

راتب الزوجةالنفقة

راتب البناتظلم الوصي

عدم العدل بين الزوجات وأبنائهمالصداق

العنف األسريالحقوق الشرعية

زيارة األبناًء بعد الطاقالقذف

ملكية السكن بعد الطاقالعضل

الضربتعليق الزوجة

تأخر صدور األحكام القضائية الخاصة باألسرةاالبتزاز

نقص الوعي والثقافة القانونية بمفهومها المعاصر لدى أغلب أفراد األسرةالتخبيب

االنحراف األخالقيالتعاطي واإلدمانالقسوة

اختاف الوالدين في أسلوب تربية األبناًءاضطرابات المراهقةالدالل الزائد

انخفاض المهارات التربويةاضطرابات التعلمالتذبذب في المعاملة

غياب الحوار األسري بين األبناًء واآلباء مع الزوجيناضطرابات سلوكيةالقدوة السيئة

التحرش والمثلية الجنسيةغياب السلطة الوالديةمشكات دراسية

صراع الزوجين وخافاتهما وتأثيره على استقرار األبناًءاإلهمالالرفقة السيئة

التبرج والسفورالتحرش العائلي )تحرش المحارم(التفرقة بين األبناًء

الهروبفقد القوامةعقوق الوالدين

إدمان األلعاب اإللكترونيةالعنف الجسديالمعاكسات

إدمان تصفح مواقع التواصل االجتماعيعدم العدل بين األبناًءمخالفات سلوكية

العنف اللفظيإدمان مشاهدة األفام اإلباحيةاالعتداء الجنسي

االنحراف السلويكالتحرش الجنسي
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