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 الدراسة   ملخص

التعرف على آليات محاي  ضةةةةةةةةفايف العاف   اعرافة العدلي ن خالل  دي      ديد إىل  هدفت الدراسةةةةةةةة  
 ديد األهداف خاحملد ات اإلسةةةةةةةة ا ي ي  خ اعرافة   اجملتمع السةةةةةةةةعض  ن ذه دسةةةةةةةةتضح محاي  ضةةةةةةةةفايف العاف ه

ن ابإلضةةةةةةةةاف  إىل التعرف على رهم اعمارسةةةةةةةةات  خ ر يب آلياهتان  محايتهمدعضقات  خ ن  فيهاحلماي  ضةةةةةةةةفايف العاف 
خاعتمدت الدراسةة  على داها اعسةة   العاعي  خالت ارب الرائدة   جما  محاي  ضةةفايف العاف   اعرافة العدلي  

االجتمةاع  طرريةة  العياة  ععرفة  آليةات محةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف   اعرافة العةدلية  دي خجهة    ر األ  ةةةةةةةةةةةةةةائي  
( دي األ  ةةةةةةائي   86على عيا  عشةةةةةةضائي  دي  خ اعملك  العرطي  السةةةةةةعض ي ن     االجتماعي    اعرافة العدلي  
اعملك  العرطي  السةةةةةةةةةةةةعض ي   لما اعتمدت الدراسةةةةةةةةةةةة  على اعاها الكي   دي    ي  االجتماعي    اعرافة العدل

دي رسةةةةةةةةةةةةةا ذة علم اجتما  امرا  ط     جادعات  ا  (  بي 15    إجراء دةاط ت دع عيا  ق ةةةةةةةةةةةةةدي  طضاقع  
  عبد خجادع  اعل   الريفضن  خجادع  اعل  سةةعض   نجادع  اإلدام حممد طي سةةعض  اإلسةة دي   :خه   ؛سةةعض ي 
خمت  ربية اعةاط ت اع تضح  اليت  ت ة خرهداف الدراسةةةةةةة    ن( رسةةةةةةةا ذة دي ل  جادع 5جدةن طضاقع    العزيز 
سةةةةة ا ي ي  حلماي  ضةةةةةفايف العاف   اعرافة خقد رلدت  تائا الدراسةةةةة  ر  رهم األهداف خاحملد ات اإل عليهم 

ضةةةةةةةةةرخرة رارسةةةةةةةةة  األفرا  حلةضقهم   إ ار   ه اي  العدلي    اجملتمع السةةةةةةةةةعض   دي خجه    ر اد اء األلا 
ضةةرخرة إىل  رن ابإلضةةاف   اعسةةلخلي  االجتماعي  خاعضا ا  ال اعل  خ امي  رخا الداةرا ي  خاح ام الرر  خالرر  اآ

    خإعا ة  جمهم   اجملتمع دي     طرادا خرارسةةةات اجتماعي  خ  سةةةي  فاعل   سةةةاعدهمأتهي  األفرا  اععا  
   التغلب على الضغضط الا سي  اليت يعا ض  داها جراء العاف اعمارس ضدهم 

 اعرافة العدلي   -ضفايف العاف  - احلماي  -آليات الكلمات املفتاحية:
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Abstract 

The study aimed to identify the mechanisms for protecting victims of violence in justice facilities, 

by determining the level of protection for victims of violence in justice facilities in the Saudi 

society, defining the goals and strategic determinants for protecting victims of violence in these 

facilities, identifying obstacles to protecting them, and determining the arrangement of mechanisms 

of protection, in addition to identifying the most important international practices and pioneering 

experiences in the field of protecting victims of violence in justice facilities . The study relied on 

the social survey method by sampling, to know the mechanisms of protecting victims of violence 

in justice facilities from the viewpoint of social workers in justice facilities in the Kingdom of Saudi 

Arabia. The sample was random and consisted of (86) social workers in justice facilities in Saudi 

Arabia. The study also relied on the qualitative approach, by conducting open interviews that were 

consistent with the aims of the study with an intentional sample of (15) experts among professors 

in criminology in three Saudi universities; namely: Imam Muhammad bin Saud Islamic University, 

King Saud University in Riyadh and King Abdulaziz University in Jeddah  (5 professors from each 

university) . The results of the study confirmed that the most important goals and strategic 

determinants of protecting victims of violence in justice facilities in the Saudi society from the 

point of view of academic experts are: the necessity for individuals to exercise their rights within a 

framework of social responsibility, active citizenship, developing the spirit of democracy and 

respecting other opinions, in addition to the need to rehabilitate and reintegrate violent individuals 

into the society through effective social and psychological programs and practices helping them to 

overcome psychological pressures they have been suffering of as a result of the violence practiced 

against them . 

Key words: mechanisms - protection - victims of violence - forensic facilities . 

 

 مشكلة الدراسة
ال ئات    مجيعط    ه تعد  صةةةةةةةةةضر العاف خر ةةةةةةةةةكال

 نإال ر  العاف ضةةةةةةةةةةةةةةةةد اعررة  نر  جمتمع دي اجملتمعةةةات
رصةةةب  دي اعضضةةةضعات اليت اهتم ها    نخ  ةةةضصةةةا  الزخج 

اعررة  البةةاح ض    لتلف العلضم االجتمةةاعيةة    را  أل يةة   
خدكا    خرها   اجملتمع ابعتبارها رلاا  رسةةةةةةاسةةةةةةيا    رهم 
الضحةةدات االجتمةةاعيةة  الات التةةم ي اعسةةةةةةةةةةةةةةتمر   احليةةاة 

 لاف    االجتماعي  خص حها   اجملتمعات
م  راسةةةةةةةةةةةةات العاف ضةةةةةةةةةةةةد العاف إىل خ شةةةةةةةةةةةةي دع 

رسةةةةةةةةةةةةةةبةاب هةذه ال ةاهرة خعضادلهةا خآ رهةا خا ةاههةان ف    
م( اليت مت 2013    تةائا  راسةةةةةةةةةةةةةةة  اجملل  الةضد  للمررة

  ن( حماف   د ري  27( ادررة    13500 ربيةها على  
فةد   نر  العاف اعمارس ضةةد اعررة    زايد دسةةتمر  ب 

    %3,35ررة  طلغةت  سةةةةةةةةةةةةةةبة  العاف اعمةارس ضةةةةةةةةةةةةةةد اع
البفر   الضجةةةةةه  حمةةةةةاف ةةةةةات   %7,28خ  نحمةةةةةاف ةةةةةات    

 ال عيد 
 خرظهرت  تةةائا  راسةةةةةةةةةةةةةةةة  دا مةة  ال ةةةةةةةةةةةةةةفةة  العةةاعيةة 

(   عشةةةةةةةةرة طلدا  دع مها دي البلدا  الاادي  م2011 
دي  العمري  طشةةةةةةةةةةم  صةةةةةةةةةةف  اعررة خالعاف اعاز    ال ئ 

دي السةةةةةةةةةةةةةةيةدات   اليةااب   %15سةةةةةةةةةةةةةةاة ن ر     15-49
  ر يضطيا خطيخ يتعرضةةةةةي لعاف جسةةةةةد  خعاف   %70خ

جاسةةةةة  دارسةةةةةه ضةةةةةدهي ررخاجهين لما ر ةةةةةارت  سةةةةةب   
  اعاا ة الري ي  دي   %30   ازا يا خدي الاسةاء   28%

 إىل  طيخ    %24  جاضب رفريةيا خ  %40طا   يش خ
   عرضهي للعاف اماس 

م( ر  2012   تائا  راسةةةةةةةةةةة  اعغرى  لما لشةةةةةةةةةةة ت
ادررة دغرطيةة   عرضةةةةةةةةةةةةةةي أل ضا  لتل ةة  دي العاف   5542

عةةةةةةةام   العاف   من  2012     حةةةةةةةاالت  :  خمت لةةةةةةةت 
عةةاهةةات دسةةةةةةةةةةةةةةتةةداةة ن  خ حةةاالت ا تفةةارن  خ حةةاالت قتةة ن  

للعافن خ اغت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب رخج ن  خ  ادتهةةةةةا   عةةةةةارة  تي ةةةةة  
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 حاالت إجهاض خ 
  على خلشةة ت البيا ت اليت عرضةةتها احلكضد  ا ادي

احملكم  العليا طايض    عي ررقام د زع   تعلة مبمارسةةةةةةةةةةةةة   
حال  عام    10493العاف ضةةةةةةةةةةد اعررة حي  سةةةةةةةةةة لت  

م  2012حةةةةالةةةة    عةةةةام    6064دةةةةةار ةةةة  دع    م2013
 م( 2013 جريدة الض ي اع ري ن 

خدي      راسةةةةةةةةة  ديدا ي  إلحدح دسةةةةةةةةةتشةةةةةةةةة يات 
ا ضةةةةةةةةةةةةةة  ر ه يسةةةةةةةةةةةةةةتةب  حال  عاف رخاج  ل    نالريفض

دشةةةةية إىل ر  دتضسةةةة  سةةةةاضات   نم على األق مخسةةةة  ريف
سةةةةةةةةةةةةةةاضات خر   7  لىاإليةةذاء خاالعتةةداءات لةةا ةةت  زيةةد ع

جريدة الريفضن   حضاد دي ضةةةةةةةةةةةةفايف العاف لي   25%
 م( 2008

لما رلد  ةرير لألدم اعتفدة عي ر ةةةةةةةةةةةةةةكا  العاف  
ر   كةاليف دعةامة    (م2013   ضةةةةةةةةةةةةةةةد اعررة حض  العةام

دليةار    5,8اعتفةدة األدريكية   العاف  تعةدح   الضاليفت 
دليار يضرخ سةةةةةةةةةاضيف ن خ  رسةةةةةةةةة اليا   4,3ر  حضاىل  ؛ خالر

 .دليار  خالر ساضيف   13,6    هذه التكاليف إىل 
( ر ارت  م2011   خ   راس  دا م  ال ف  العاعي 

 تةةةائ هةةةا إىل ر   كةةةاليف العاف ضةةةةةةةةةةةةةةةةد اعررة   لاةةةدا 
دليض   2,5  رخغاةدا طافض  خ دليةار  خالرن   1,1 ةةارب 

دليار جايه اسةةةةةةة لي      23 خالر رديل ن خ  طريرا يا 
جايها  لك  فر  دي السةةةةةةةةةةةةةكا ن خه     440السةةةةةةةةةةةةةا  رخ  

دبالغ ابه    كشةةةةةف عي ح م ادسةةةةةائر ا ائل  الاامج  
 عي  ل  اعمارسات العاي   ضد الاساء حض  العام 

ر  دةةا ثةةد  دي عاف خإيةةذاء ضةةةةةةةةةةةةةةةد    خال  ةةةةةةةةةةةةةةة 
خاع حيةةةةةةاهتم  ل ررة  األ  ةةةةةةا   إىل     ظةةةةةةاهرة  رية   

طعض  إال  ب فةداهنم األدي الا س    األسرةن   احتما 
الةةةدالئةةة   عرض الر ةةة  للطرر رخ اضةةةةةةةةةةةةةةرراب دةةةا طعةةةد 

دي ر هةا: إطةداء اال زعةاأن رخ التطضف دي   ؛ال ةةةةةةةةةةةةةةةددة 

إظهار العضا ف طشةةةةةةةةةةك  رخ دكا  دا رخ  ةةةةةةةةةةط  دان  
لعضا ف الشةةةةعضر طعدم االر ياان رخ رفض ارخ دبالغ فيهن  

األطضيةة ن خفيمةةا يتعلة ابلةةدراسةةةةةةةةةةةةةةيةة  اع ةةاجئةة  خا رخب دي 
رحةةةةةةد  اماسةةةةةةةةةةةةةة  دي  ل عتةةةةةةداء  الر ةةةةةة   خ عرض  اعاز  
األ ةةةةةطاح خاإلحسةةةةةاس ابألم خسةةةةةلضليات  ددي الذات  

 .خ عا   اعطدرات خالع ز عي ال ة    اآ ريي
دع األ  ا    ضفايف    التعاد يتم  خ  هذا السياقن  

دي     خحةةةةدة عةةةةدالةةةة   ر سةةةةةةةةةةةةةةةةةا    فالعاف اجملتمع   
خالت عيةةةةةةة   احلمةةةةةةةايةةةةةةة   طر دا  دي  جزء  خه   األ  ةةةةةةةا ن 

  ا  إىل محاي   اجملتمع ن حي   سةةةةةةةةعى خحدة عدال  األ
خرصةةةةةةةةةد خاقعهم هدف  ضفي احلماي   م ن هلالء األ  ا 

خ اشةةةةةةة    .دي قب  اعلسةةةةةةةسةةةةةةةات اععاي  خفةا  عسةةةةةةةلخلياهتا
ت  الضحدة ريضةةةةةةا  على دسةةةةةةتضح التشةةةةةةريعات خالسةةةةةةياسةةةةةةا 

اعتبع    الضرارات خاعلسةةةسةةةات العادل    محاي  الر  ن 
خالل  دي     اعشةةةةةةةةةةةةةةارل    االجتمةاعات اداصةةةةةةةةةةةةةة  
ابلةضا   اعتعلةةةة  ابلر ةةة ن خاعشةةةةةةةةةةةةةةةةارلةة    اجتمةةةاعةةات 

سةةةةة ا ي ي  خ ر  خ اي  حلماي  الر    إاداصةةةةة  طترضير 
جبميع فئاهتمن   سةةةةةةبي  الضصةةةةةةض  إىل قضا   رل ر محاي   

رل ر  ضافةةةا  دع اعضا ية الةةدخليةة  اعتعلةةة   ةضق  للر ةة ن خ 
الر   خمحايتهن متهيدا  للضصةض  إىل   ام دتكاد  خعا   

 . اح ابأل  ا 
امهةةات احلكضديةة    ط التعةةاخ   دي    طةةد  خابلتةةا ن ف

خدلسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةات اجملتمع اعد  دي رج   ضةةةةةةةةةةةةافر امهض  
خخت يف   نخإحكام  ائرة الت ةةةد  للعاف طشةةةل ر ةةةكاله

خالل  دي     رصةةةةةةةد دسةةةةةةةاح     نر ره خدعام  رسةةةةةةةباطه
رداي  لافي  خددرخسةةةةةةةةةة  لررا قضةةةةةةةةةةايف العاف خاإلسةةةةةةةةةةاءة 

هذه الةضةةةايف خدااصةةةرة حةضق  التضعي خاإل ا  دي رج  
خاحلرح على إعةدا     ن  ةا    احلمةاية  خالرعةاية اعررة خاأل

طرادا إع دي  دضجه  إىل عمضم اجملتمعن دع ال ليز على 
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دلسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات اجملتمع اعد  دي رج  اسةةةةةةةةةةتاهاض ا مم 
خاعسةةةةةةةةةةةةةةلخلي  شض دكافف  ل  ر ةةةةةةةةةةةةةةكا  العاف ضةةةةةةةةةةةةةةد 

امض ة     ناأل  ةةةةةا  عراقبةةةةة   آليةةةةة   خاحلرح على  رضير 
ضجهة  لألسةةةةةةةةةةةةةةرة خاععاي     ةةد  األعمةا  اإلع دية  اع

 .هذا الشم 
خيتم   ا دف األسةةةةةةةةةةةةاس دي سةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةات احلماي  
االجتماعي     عزيز الضصةةض  إىل ادددات خاعضار  لدعم 
األسةةر خال ئات الضةةعي     التط يف دي اعطا ر خاحلد 

 (Rebecca, 2001, p. 244)دي الضعف خالع ز 
العرطيةةة   خ ز ا  ظةةةاهرة العاف األسةةةةةةةةةةةةةةر    اعملكةةة   

للمتغيات اعت حة  اليت طشةةةةةةةةةةةةك  لبي   را السةةةةةةةةةةةةعض ي   
 م على اعسةةةةةةتضح سةةةةةةضاء على اعسةةةةةةتضح احملل  ر  ن عيشةةةةةةها

 تشةةةةار طعض   را الالدخ ن خ   م على اعسةةةةتضح اإلقليم  ر
خضةةةةعف دا ضد  الةيم   نخالعاف  نلاعا ي   ؛الةيم السةةةةلبي 

على  زايد احلاالت اععرضةةةةةةةةةة  إجيااب  االجتماعي ن را يل ر 
 جها  ار  مللعاف سضاء  ا   األسرة ر

خ تعد    ةةةةائ  ضةةةةفايف العاف دا ط    ةةةةائ  
 خ عليمي ن  سةةةةةةةةةي  خر رح اجتماعي  خاقت ةةةةةةةةةا ي  خ ةافي   

خاليت سةةةةةةةةةةةةةضف  تعرف عليها    ةةةةةةةةةةةةةي  دي      تائا 
 الدراس   

اعملك  العرطي  السةةةةةعض ي  إىل   خهتدف خرارة العد  
العدلي  طشةةةةةةةك  دسةةةةةةةتمرن خالل      اعرافة رضير العم   
رة دي رج   سةةةةةةةريع اسةةةةةةةية خاعتاطع  دع الضر ابسةةةةةةةتمرار التا

اإلجراءات خاختةاال الةرارات اليت   ةةةةةةةةةةةةةةةب   د ةةةةةةةةةةةةةةلفة   
راجع خاعست يد للضصض  ابددد  العدلي  إىل اعستضح م  ةةةة ال

 اعمدض  خفة األ  م  خالتعليمات 
خسةةةةةةةةةةةةةةعةت خرارة العةد  إىل التفض  الرقم  العةد    

يز الك ةاءة الضرارة هةدف  ةية التميز   ادةددةاتن خ عز 
التكةادة  خ ضحيةد  خثةة  لية  مبةا مةدم اعسةةةةةةةةةةةةةةت يةدييع ةاخال

اععةةايي لأل  مةة  خالبايةة  التفتيةة  خاإلجراءات اععمض  هةةا  
اعملكةةةةة  ر يةةةةة   الضرارة  ةيةةةةةةا  ألهةةةةةداف    (م 2030     

 ( م2020  خدبا راهتا   طر دا التفض  الض  
 رضير اعرافة العةةةةدليةةةة      خدي دسةةةةةةةةةةةةةةةةةارات الترضير  

خا ت ةةةةةارهان إضةةةةةاف  إىل التفض   اإلجراءات خهادسةةةةةتها
لك خ    رعما  الضرارةن خ رضير امضا ب التشةةةةةةةةغيلي  اإل

خاعضار  البشةةةةةةةةةةةري ن خرفع   ةةةةةةةةةةةايف الةضةةةةةةةةةةةاء خإطراره حمليا  
خعاعيان لما  عم  الضرارة على دشةةةةةةةةةةةةةاريع عدة  اصةةةةةةةةةةةةة   

عكف على  ن خ ابحلةةةةد دي  ةةةةدفة الةةةةدعةةةةاخح إىل احملةةةةالم
 رضير الةضةةةةةةةةاء خفة دسةةةةةةةةارات عدةن داها دا هض دتعلة 
ابلتفض  اعلسةةةةةةةةةسةةةةةةةةة  للما ضد  الةضةةةةةةةةةائي  خالبااء اعه  

خ عزيز قضةةةةةةةةةةةةةةةاء التا يةةذن خرفع ل ةةاءة  ةةددةةا ةةه    ،للكضا ر
خ سةةةةةةةةةةةةةةريعهةان خ عزيز األدي العةةار ن خرفع ل ةاءة التض ية 
خاللضائ   األ  مةةةةة   إجراءا ةةةةةهن خ رضير  العةةةةةد  خ يسةةةةةةةةةةةةةةي 

  16الضرارة    ا يذ   خداها دا هض دتعلة إبسهام ن  العدلي
(ن خالل  2020 دبا رة ضةةةةةةةةةةمي طر دا التفض  الض   

دبةا رة مشلة مش اليت ر لةتهةا خرارة العةد  لتا يةذ  على غرار  
رحكةام احلضةةةةةةةةةةةةةةةا ة  خالر ية  خالزيفرة ضةةةةةةةةةةةةةةمي طيئة  د ئمة  

 ةةةدم هةةذه اعرالز  ةةددةةات    إالللمفضةةةةةةةةةةةةةةض   خالخيهمن  
الاضاح  الا سةةةةةةةةةةةةةةيةةة  خال طضيةةة     إر ةةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةة  دتكةةةادلةةة  دي

خاالجتمةةاعيةة  خالةةةا ض يةة  ألهةةا  األطاةةاءن خاليت غرةةت   
 ةد   هدف دي عد  اعسةةةةةةةةةةةةت يديي %50الضقت احلا  

اععض ةة  للمفكمةة    الةضةةةةةةةةةةةةةةةةايف اعا ضرة للفةةاالت اليت 
 ترلةةب اإلفةةا ة عاهةةا اجتمةةاعيةةا  خ  سةةةةةةةةةةةةةةيةةا ن خ ضفي طيئةة   

خالسةةةةةةةةةةةةةة دةةةةةةة    األدةي  عةضادةةةةةةة   فةيةهةةةةةةةا  لةلةعةةةةةةةادةلة    ةتةفةةةة 
خاعسةةةةت يديين ابإلضةةةةاف  إىل السةةةةع  للتط يف دي  دفة 
 لبةةات الر يةة  خالزيفرة خاحلضةةةةةةةةةةةةةةةةا ةة  على احملةةالم خدرالز 

ن  م( 9201الشةةةةةةةر   ح  ا  للمفضةةةةةةةض    خرارة العد ن 
 شةةةر   مش اليت ر لةتها الضرارة هدف عريفمشدبا رة خلذل  



 

 

  

  

165 

161 

161 208 

208 

خ عري هم   اجملتمع  رفرا   ط   العةةةةةةدليةةةةةة    ةضقهم  ال ةةةةةةةافةةةةةة  
الشةةةةرعي  خخاجباهتمن ضةةةةمي دبا رة مشإطرار ريزات الةضةةةةاء 

مدت ضةةةةةةةةةةةةمي دبا رات خ شةةةةةةةةةةةةر ال ةاف  العدلي مش اليت اعت  
 .(2020 خرارة العد    طر دا التفض  الض   

مش عريفمش على إجيا      ضاص  فّعا    دبا رةعم    خ 
دع رفرا  اجملتمع لبااء خإرسةةةةةةةةةةةةاء الضع  العد  خ سةةةةةةةةةةةةلي  

آليةةات  ربية العةةدالةة  خجمراهةةا   اعملكةة  الضةةةةةةةةةةةةةةضء على  
ن خالتعريف ابألحكام الشةةةةةةرعي ن خالل  العرطي  السةةةةةةعض ي 

ع  خسائ  عدة أتيت على ررسها خسائ  اإلع م اعةرخءة 
خاعسةةةةةةةةةمضع  خاعرئي ن خدا ةةةةةةةةةات التضاصةةةةةةةةة  االجتماع ن 
خالتربيةةةةات اإللك خ يةةة ن خاععةةةارض الت ةي يةةة ن خ شةةةةةةةةةةةةةةر  

اجملتمع عمضدةةةا  دي دعرفةةة  رفرا      ال ةةةةافةةة  العةةةدليةةة  لتمك
حةضقهم خخاجباهتم   اعرافة العدلي ن إضةةةاف  إىل  بسةةةي  
 ةةةةةةةةةةةةةةرا ادةةددةةات العةةدليةة  خالةضةةةةةةةةةةةةةةةةائيةة   خرارة العةةد ن 

 م( 2019
لما  تعد  آ ر العاف الا سةةةي  خغيها خاعشةةةك ت 

الضةةةةةةةةةةةةةةفةةةايف خاحتيةةةاجةةةاهتم     ف ة   يضاجههةةةااليت قةةةد  
جيةةا  آليةةات د احلةةاجةة  إلاءات الةضةةةةةةةةةةةةةةةةائيةة  رةةا يللةة اإلجر 

اإلجةراءات  فة ة  خ عةمةهةم  ة    محةةةةةةةايةتةهةم  لضةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةا  
خ  را لعدم د ئم  التداطي احلالي  للتعاد  دع    الةضةةةائي 

العرطي  قضايف العاف األسر  دةار   دع  رلعات اعملك  
خاعمارسةةةةةةات العاعي ن فا اا  اج  إىل جممضع   السةةةةةةعض ي  

اعرافة     العاف  دي اآليةات ال ةاعلة  حلمةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف  
 العدلي  

دي هاا يسةةةةةةةةةةعى ال رية البف   إىل صةةةةةةةةةةياغ  جممضع  
مةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف   اعرافة العةةدليةة  دي حلآليةةات  

هذه      ديد  بيع  دشةةةةةةك ت ضةةةةةةفايف العاف   
ن خ ديد العضاد  اعل ي  عشةك ت ضةفايف العاف اعرافة
  ن خ ديد سةةةةةةةةةةةةةةياسةةةةةةةةةةةةةةات احلماي  االجتماعي  اعةددفيها

ابإلضةةةةاف  إىل صةةةةياغ  جممضع  آليات دة ح     لضةةةةفايفنل
   اعرافة العدلي   تهمحلماي

 اآليت: وتتحدد مشكلة الدراسة يف التساؤل 
 آليات محاية ضحااي العنف يف املرافق العدلية؟ ام

 
 أمهية الدراسة

 األمهية العلمية للدراسة
االجتمةةةاعيةةة  إ راء امةةةا ةةةب اععر  اعر ب  ابحلمةةةايةةة    (1

خلضةةةةةفايف العاف      نلضةةةةةفايف العاف طشةةةةةك  عام
دي     خاللةة   اعرافة العةةدليةة  طشةةةةةةةةةةةةةةكةة   ةةاحن  

 اةةةاخ  اإل ةةةار الا ر  للةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة  خرهم الت ةةةارب  
   خاعمارسات العاعي    جما  محاي  ضفايف العاف  

 اعرافة العدلي  
قد  سةهم هذه الدراسة    إ راء اما ب الا ر    -2 (2

خه  احلماي     نالرئيسةةةةةةةةةةةةة  للبف   حض  اإل ةةةةةةةةةةةةةكالي 
االجتمةةةاعيةةة  لضةةةةةةةةةةةةةةفةةةايف العاف   اعرافة العةةةدليةةة ن 

دي     اسةةةةةةةةةةتةراء الضاقع ال عل  لضةةةةةةةةةةفايف  خالل  
على  بيعةةةةةة   خالتعرف  العةةةةةةدليةةةةةة ن  اعرافة  العاف   
دشةةك هتم خالعضاد  اعل ي  إليها خسةةياسةةات احلماي   

 اعضجه  إليهم 
لدح قد  سةةةةةةةةةهم الدراسةةةةةةةةة    رفع دسةةةةةةةةةتضح الضع   (3

اعرافة الةضائي  دي دضظ   خقضاة  اه     العادل   
العاف طشةةةةةةةةةةةةةةكةة  عةامن خ ةاه ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف دي 

ال ئات   طضصةةة هم رل راأل  ا  خالزخجات خاعسةةةا  
 ضع ا  خ عرضا  للعاف طشك   اح 

 
 األمهية العملية للدراسة

ماي   حلآليات قد  سةةةةةةةةةهم الدراسةةةةةةةةة    طااء خصةةةةةةةةةاع  (1
ضةةةفايف العاف   اعرافة العدلي   سةةةاعد اعمارسةةة   
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على  ةية احلماي  االجتماعي  خالا سةةةي  خالةضةةةائي   
 لضفايف العاف 

على قد  سةهم هذه الدراسة     شة يع خرارة العد   (2
ماي  ضةةةةةةةفايف العاف   اعرافة حل طااء آليات دا م 

 العدلي  دي      ضظيف  تائا الدراس  خ ضصياهتا  
 
 هداف الدراسةأ

يتفد  ا دف الرئي  دي الدراسةةةةةةةةة    التعرف على 
ت ر    آليةات محةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف   اعرافة العةدلية ن خ 

 : ي دي هذا ا دف جممضع  األهداف ال رعي  اآ
اعرافة    دسةةةةةةةةةةةةةةتضح محةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف   ةديةد (1

 العدلي    اجملتمع السعض   
سةةةةةةةةةةةةةة ا ي ية  حلمةاية    ةديةد األهةداف خاحملةد ات اإل (2

العاف   اجملتمع    ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةايف  العةةةةةةدليةةةةةة     اعرافة 
 السعض   

اعرافة     ةةديةةد دعضقةةات محةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف   (3
 العدلي    اجملتمع السعض   

اعرافة    ديد  ر يب آليات محاي  ضةةةةةفايف العاف  (4
 العدلي    اجملتمع السعض   

على رهم اعمةةارسةةةةةةةةةةةةةةةةات العةةاعيةة  خالت ةةارب    التعرف (5
الرائةةدة   جمةةا  محةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف   اعرافة 

 العدلي  
 

 تساؤالت الدراسة
يتفد  التسةةةةةةةةةةةةةا   الرئي    هذه الدراسةةةةةةةةةةةةة   : دا 

ت ر    آليات محاي  ضةةةةةةةةةةةةةةفايف العاف   اعرافة العدلي   خ 
 : ي دي هذا التسا   جممضع  التسا الت ال رعي  اآ

اعرافة العدلي    دسةةةةةةتضح محاي  ضةةةةةةفايف العاف   دا (1
   اجملتمع السعض   

سةة ا ي ي  حلماي  ضةةفايف  دا األهداف خاحملد ات اإل (2
 اعرافة العدلي    اجملتمع السعض     العاف 

اعرافة العدلي    دا دعضقات محاي  ضةةةةةةةةةفايف العاف  (3
   اجملتمع السعض   

اعرافة    دةا  ر يةب آليةات محةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف   (4
 العدلي    اجملتمع السعض   

دا رهم اعمارسةات العاعي  خالت ارب الرائدة   جما    (5
 محاي  ضفايف العاف   اعرافة العدلي   

 
 مصطلحات الدراسة

 مفهوم اآلليات
اآلي  ه  العملي  اعاه ي  اليت يتم دي    ا خضةةةع 

رهةةداف اإلجراءات خادرضات الضاجةةب اختةةاالهةةا لتفةية  
ال  خاليت  سةعى دي    ا إىل إحدا  حمد ة خط ةضرة فعّ 

 غيي رخ إصةةةةةةةةةةةةةة ا رخ  رضير   سةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةةات احلمةاية  
 ( 8من ح2004االجتماعي   العا  خآ رخ ن 

 خ عرف اآليات إجرائيا  أبهنا:
العملي  اعاه ي  اليت يتم دي    ا خضةةةةةةع اإلجراءات   (1

العاف      خادرضات ال رد  لتفةية احلماي  لضةةةةةةفايف 
دةةي  ةة  :  الةةتةةمةةكةة   خاللةةةةةةة   الةةعةةةةةةةدلةةيةةةةةةة ن  ن اعةةرافةةة 

ن  اعسا دة االجتماعي  ن خ التمهي  االجتماع  ن خ اعدافع  خ 
   عي  الدخر اإلع د  دع ضفايف العاف(  خ 

متكي دي  ةية رهةةداف التطري  حلمةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةفةةايف   (2
 العاف   اعرافة العدلي   

 مفهوم احلماية
مضعةةةة  دي ال ادا  عرف احلمةةةةايةةةة  االجتمةةةةاعيةةةة  أبهنةةةةا جم

العةادة  خادةاصةةةةةةةةةةةةةة  اليت يتباةاهةا اجملتمع عضاجهة  عةدم  ضافر 
الةد ة  رخ ا ةرةاعةهن خلةذلة   ضفي ادةددةات ال ةةةةةةةةةةةةةةفية   
خالتعليمي  خاإلسةةكا ي  للسةةكا  على الافض اعرلضبن مبا  
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يل   إىل  امي  اجملتمعات اإل سةةةةةةا ي  خاحلد دي دشةةةةةةكل   
 ( 37من ح2007ال ةر  اع ر  خآ رخ ن 

 عرف أبهنةةا جممضعةة  السةةةةةةةةةةةةةةيةةاسةةةةةةةةةةةةةةةةات خال ادا   لمةةا
احلكضدي  رخ اداصةةةةةةةةةةةةة ن خا ا ف  إىل التعضيض عي ا عدام 

خ ةةد    نالةد ة  دي العمة  رخ اض ةاضةةةةةةةةةةةةةةةه إىل حةد لبي
اعساعدة إىل األسر الات األ  ا  خ ضفي الرعاي  ال في   

من  2010الزغةةةةة ن  خ   خاإلسةةةةةةةةةةةةةةكةةةةةا  للم تمع  حسةةةةةةةةةةةةةةي
 ( 3189ح

 هنا:خ عرف احلماي  إجرائيا  أب
جممضعةة  ال ادا خاإلجراءات العةةادةة  اعضجهةة  لرعةةايةة    (1

 اعرافة العدلي    ضفايف العاف 
     هاخ عزيز ضةةةةةةةفايف العاف متك  قدرات  تضةةةةةةةمي   (2

 اعرافة العدلي  
 مفهوم ضحااي العنف

الضفي  د رل  قد  قدم اإل سا ي  الاهتا طشك  ال 
خالةراط  خرارسةةتها   يا  ةةم عي فكرة رخ دبدر األضةةفي   

خ اتم  هذه ال كرة إىل مجيع ال ةافات خاأل يف  ط ةةةضرها  
اعطتل    خالدالل  اللغضي  خاالجتماعي  ع هضم الضةةةةةةةةةةةةةفي   
هض الشةةةةةةةةةةةةط  اععرض للمضت رخ التعذيب دي الغي رخ  
الذ  يةاسةةةةةةةة  دي سةةةةةةةةضء اععادل    طد ه رخ داله رخ هض 

احلردةةةةا  رخ  الةةةةذ  يعةةةةا  دي طعض امضر رخ األالح رخ  
ادسةةةةةةةةةةةارة رخ التعاد  طسةةةةةةةةةةةضء رخ الةهر خال لم   ةةةةةةةةةةةة ن  

 (  13-12من ح2005
خالعاف هض صةةةةةةةةةةضرة دي صةةةةةةةةةةضر الضةةةةةةةةةةغ  اليت اارسةةةةةةةةةةها  
اإلرهاب على السةةةةلر  السةةةةياسةةةةي  ط ةةةة    اصةةةة  لغرض  

قد ن لما  عسةةةةكريف رخ سةةةةياسةةةةياالعاف قد يكض  خ دع ن  
العاف الدي  رخ ال ةا   خعلى الل    :د    ؛يكض  فكريف

ية ةةد ابلعاف ل  دسةةل  يةرع جمرح ا دخء   الكض  
اعةةا   رخ الكض  الا سةةةةةةةةةةةةةة ن خالعاف د ةة  الةضة يلزم ر  

يكض  دي  ةةةةةةةةةةةةةم  اسةةةةةةةةةةةةةتعماله اإل    ابلا ام العام رخ  
 عريض سةةةةةة د  اجملتمع خرداه للطررن فالعاف خاإلرهاب 

طبعضةةةةةةةةةةةةةةهةةا البعض   دي اع ةةةةةةةةةةةةةةرلفةةات اعر برةة  خاعة  ةة 
 ( 89من ح2005 حسين 

خيعرف ضةةةةةةةةةةةفايف العاف إجرائيا   الدراسةةةةةةةةةةة  احلالي   
 أبهنم:

رافة العةدلية     جممضعة  األ ةةةةةةةةةةةةةطةاح اع   يي على اع 
خفة  العرطية  السةةةةةةةةةةةةةعض ية   اعملكة        مخ  داةا ة رئيسةةةةةةةةةةةةةة 

ن  اعارة  الشةةةةةةةةةةرقي  ن خ الدراسةةةةةةةةةة  احلالي  خه   دارة  الريفض 
  ن دارة  عسةةةةةي( ن خ دارة  احلدخ  الشةةةةةمالي  ن خ دارة  دك  خ 

خمتارس ضةدهم الةضة البد ي  إل زا  األالح خالضةرر امسةم  
  الشةةةط ةةةي    حريتهم رخ التد       عليهم  خالا سةةة  خاعا   

 خي بفض    حاج  للفماي  االجتماعي   
 أبهنا:   الدراس  احلالي  خ عرف اعرافة العدلي  إجرائيا  

  ن ليت  تبع  ا يميا  لضرارة العد  جممضع  احملالم الشةةةرعي  ا 
خاليت يل م   ن لمفالم األحضا  الشةةةةط ةةةةي  خاحملالم امزائي  

   خ اع    خ    ض األ ةةةةةةةةةةةةةطاح اعراجع خ إليها ضةةةةةةةةةةةةةفايف العاف 
دةةةةةةادةةةةة    العةةةةةدليةةةةةة ن     لررف    عضح  اعرافة  إحةةةةةدح 

   للف ةةةةةةض  على حةضقهم الةا ض ي  دي األ ةةةةةةطاح اععاّ  
ملكةةة  العرطيةةة  السةةةةةةةةةةةةةعض يةةة ن اع     م خفة األ  مةةة  اعتبعةةة   

اعملكةة       يسةةةةةةةةةةةةةة خ تفةد   لة  اعرافة   مخ  داةا ة رئ 
ن اعارة  الشرقي  ن خ خفة الدراس  احلالي  خه   دارة  الريفض 

 دارة  عسي(   ن خ دارة  احلدخ  الشمالي  ن خ دارة  دك  خ 
 

 النظرايت املفسرة ملتغريات الدراسة:
 :ثقافة العنفنظرية 
ععايي خالةيم عي ا  شةي إىل ر  العاف  الل     ري  خه        

ن اسةةت اط  دتعلم  ر  ر  العاف  ؛ ال ةافي  الةائم    اجملتمع 
العافن   د   تي ةة  لضجض   ةةةافةة  فرعيةة   ةةب خر  التعلم ثةة 



 

 

  

  

168 

161 

161 208 

208 

إ  هاةةاث  ةةةافةات  شةةةةةةةةةةةةة ع على العافن خدي   يتعلم   إال 
رعضةةةةةةاء األسةةةةةةرة ر  العاف ضةةةةةةد الزخج  خاأل  ا  دةبض ن 

   ةةةافةة  العاف ر  العاف سةةةةةةةةةةةةةلضث دةبض  دي  خ للةةد   ريةة 
خر  األحدا     ن     التاشةةةةةةةئ  عي  رية خسةةةةةةةائ  اإلع م 

الريفضةةةةي  خدشةةةةاهدة طرادا التلي زيض  العاي   خرف م الكر ض   
خ تضافة هةذه الا رية  دع      زيةد مجيعهةا دي عاف اعشةةةةةةةةةةةةةةاهةد 

  ري  ال را  اليت يللد ر  ارها ر  ال را  جزء حتم  دي  
    ( Murray et al.,1985, p. 158-159) احلياة 

 خ  ال را  يتفرم دي  خيرح ر  ار هذه الا ري  ر ه  
اجملتمع هنائيا ن فاالا لا  التغي االجتماع  ضةةرخريف  لاكض  
على دسةةتضح حةائة احلياة الع ةةري ن فال ةةرا  حض  هذا 
التغيي جزء دي التكيف الذ  يسةةةةةةةاعد على اال سةةةةةةة ام  

  (Hanan, 1997, p. 49)دع  غيات حةائة احلياة 
خاكي   سةةةةةةةةةةةةةي العاف اعضجه ضةةةةةةةةةةةةةد األ  ا  خاعررة 

 لاماالأ لضفايف العاف   اجملتمع   الدراس   خاعسا 
ض   ةاف   لضج احلالي (   ضةضء   ري   ةاف  العاف ر ه  تاأ 

  هاةةةاث  ةةةةافةةةات  شةةةةةةةةةةةةة ع على  إ   إال فرعيةةة   بةةةذ العافن  
 ض  دي   خ رح هةذا العاف ضةةةةةةةةةةةةةةةد األ  ةا  خاعررة  العاف 

التاشةةةةةةةةةئ  االجتماعي  خالشةةةةةةةةةدة   ال طي  حل ال يافرفضا 
عي السةةةةةةةةةةةةلضليات االجتماعي  اعةبضل  خالعا ات خالتةاليد 

  يتعلم رعضاء األسرة ر  العاف   ي خد   اجملتمع السائدة    
اجتمةاعيةا  لاض  دي   ضةةةةةةةةةةةةةةد الزخجة  خاأل  ةا  يكض  دةبضال  

 الضب  االجتماع  خإرساء طعض الةيم 
 

 نظرية العزو واإلساءة:
 زايةةد   اآخ ةة  األ ية االهتمةةام طا ريةة  العزخ عةةا  ةةةددةةه 
  ن دي رسةةةةةةةاليب لت سةةةةةةةي السةةةةةةةلضث اإل سةةةةةةةا  خدعرف  رسةةةةةةةباطه 

خدا  تضةةةماه دي عضاد   من  ريي خ  ةةةرفاهت خلذل  سةةةلضث اآ 
 يغذ   ةةط ةةي  خغي  ةةط ةةي ن فمسةةلضب العزخ لدح ال ر  

را يسةةةةةةةةةةةةةاعد     ن د ةاهر الضةةةةةةةةةةةةةب  الدا ل  خادارج  لديه 
فا     ن خ بةا   ذه الا ري     التعرف على   ةةائ   ةةط ةةيته 

اععارف ادا ئ  لدح ال ر  دي قبي  اع اهيم احملرف  خاعشةةةضه  
ظهضر    ن خدي  زيد دي احتمالي  ظهضر السةةةةةةلضث اعسةةةةةة ء لديه 

اال ةةةةاهةةةةات خاععةةةةارف خاالعتةةةةةا ات ادةةةةا ئةةةة  اليت  ل ر    
خ ل ر على    ن لغضب ل است اط  ال ر  لضغضط ا  عالي  خاست ارة  

ضث العايف    السةةةةةل صةةةةةاحب  االسةةةةةت اابت السةةةةةلضلي  لدح 
ع قته دع رخجتهن خر  الزخأ اعسةةةةةةةة ء يعزخ الة ةةةةةةةةد رخ الاي   

خر  است ارة الغضب    ن السلبي  إىل سلضث الزخج  خاست زارها له 
ريف ة ضةةرابت الةلبمش  كض  در  ع     خ   مشضةةغ  الدم اعر  ع 

دضاقف التهديد خاالسةةةةةةةةت زار عي اعضاقف غي اعسةةةةةةةةت زةن خر   
ات الزخجي  ايلض  إىل عملي  العزخ  الرجا  اعسةةةةيئ    الع ق 

السةةةةةةةةبن الذ  دي   له يتم إ راث السةةةةةةةةلضث السةةةةةةةةلن لدح  
اعررةن خ  جما  العاف األسةةةةةةةةر  رخضةةةةةةةةفت الدراسةةةةةةةةات ر   

  يعزخا األرخاأ عاددا يكض ض    ضةةةية خلرب فمي احملتم  ر   
   (Hage, 2000) السلضث السلن للزخج  إىل الة د خالاي  

عضجه ضةةةةةةةةةةةةةد األ  ا  خاعررة خاكي   سةةةةةةةةةةةةةي العاف ا
 لاماالأ لضفايف العاف   اجملتمع   الدراس   خاعسا 

  األرخاأ عاددا أباحلالي (   ضضء   ري  العزخ خاإلساءة  
يكض ض    ضةةةةةةةةية خلرب فمي احملتم  ر  يعزخ السةةةةةةةةلضث 
السةةةلن لأل  ا  رخ للمررة رخ اعسةةةا  إىل الة ةةةد خالاي ن  

دي   اجهةة    رهم  ضعةة خابلتةةا  يسةةةةةةةةةةةةةةتضجةةب اللةة  دي خ 
 ر ةةةةةكا  العاف اعضجه ضةةةةةدهم لتلفالعةاب يتم     

  ارخ   سي رخ جسديف ال  ي
 

 الدراسات السابقة:
 الدراسات العربية:

 ديد  اسةةةةةةتهدفت.  م(2011دراسةةةةة عبد العزيز  
األ خار اعهايةةةة  لأل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةائ  االجتمةةةةاع  دع حةةةاالت 
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  هخ ديد مناالأ التد   اعه  خرسةةةةةةةاليب   نالعاف األسةةةةةةةر  
خ ةةديةةد منةةاالأ التةةد ةة     ندع حةةاالت العاف األسةةةةةةةةةةةةةةر  

دع حاالت العاف األسةةةةةر  ضةةةةةد اعررةن   هاعه  خرسةةةةةاليب
ر  ر خار األ  ةةةائ  االجتماع  الدراسةةة   خرلدت  تائا

 ة   تم ة    مش راسةةةةةةةةةةةةةة   بيعة  الع قةات  دع احلةاالت اععا
لتاط   راسةةةةةة  حال   خ  ديد رعراض اعشةةةةةةكل ن خ األسةةةةةةري ن 

 ةةديةةد  بيعةة  العاف خ  ةةةةةةةةةةةةةةةةادلةة  خ ةةةداهةةا للةةةاضةةةةةةةةةةةةةة ن  
جياطي   اسةةةتغ   احلال  اإلخ   ن(ن جاسةةة   سةةة جسةةةد ن  

عةد جلسةةةةةةةةةات ع جي  للفال   خ للفال  حل  اعشةةةةةةةةةكل ن 
اسةةةةتطدام  إىل ضةةةةرخرةالدراسةةةة    خ ضصةةةةلت  تائا   اععا  مش

رسةةةةةةةةةةةةةةاليب خمناالأ ع جي  حدي   دع احلال  اععا  ن خر   
ر سةةةةةةةةةةةةةب اعهارات اعهاي  اعسةةةةةةةةةةةةةتطدد  دع احلال  اععا   

دهةةةةارة ن خ دهةةةةارة الت ةةةةاخضخ مشدهةةةةارة اإلقاةةةةا ن     تم ةةةة   
خاق حت الدراسةةةةة  ضةةةةةرخرة   دهارة اعضاجه مشخ اال  ةةةةةا ن  

جمةةا       ةةدريةةب األ  ةةةةةةةةةةةةةةةةائي  االجتمةةاعي  العةةادل   
خخضةةةةةةةع ال ادا التدريبي  اليت  لهلهم   نف ضةةةةةةةد اعررةالعا

 للتعاد  اميد دع احلاالت اليت  تعرض للعاف 
اسةةةةتهدفت دعرف  دا   .م(2011دراسةةةة الىنةةةوي   

إالا لا  العاف ضةةةةد اعررة يل ر على سةةةةلضلها السةةةةض  رم 
ابلةةةةةلةةة    نال خعةة قةةتةةةةةةةه  الةةعةةاةةف  رمنةةةةةةةاط  إطةةرار  خحمةةةةةةةاخلةةةةةةة  

سةةةةةةةةةةةةةةيةدة   150خقةد  بةةت الةدراسةةةةةةةةةةةةةة  على   خااللتئةاب
 الاتائاخرخضةفت     دتزخج  دي دسةتضيفت  عليمي  لتل  

اليت   اعررة  خرل ر     تعرضر   قلةةةةةةةةا   رل ر  للعاف  كض  
خالشةةةةةةةةةةةةةةعضر  التئةااب  خ عةا  دي عةدم الرضةةةةةةةةةةةةةةةا عي الةذات  

ضةةةةةةةةةةةةةةة  دي الرضةةةةةةةةةةةةةةةا كض  لةةديهةةا  رجةة  داط  خ ابلرفضن  
االهتمةةةام للعاف   إي ءخاق حةةةت الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة      الزخاج 
اععاض  عاةةد التعةةادةة  دع اعررة اععا ةة  خخضةةةةةةةةةةةةةةع خ اعةةا    

 طرادا إر ا ي  للفد دي العاف ضد اعررة 

هةةةدفةةةت إىل  ةييم .  م( 2011دراسةةةةةةةةةةةةة املرسةةةةةةةةةة    
 ددات الرعاي  االجتماعي  للمررة اعسةةةةةةةةةاء إليها   دةاخد   

ابإلضةةةةاف     ن االجتماعي (   -  الا سةةةةي    –   اإلسةةةةاءة  امسةةةةدي  
ليةة   ةةددةةات الرعةةايةة   ع إىل  ةةديةةد اععضقةةات اليت  ةةد دي فةةا 

ن االجتماعي  للمررة اعسةةةةةةةةةةةاء إليها  دعضقات راجع  إىل اعررة 
 اجملتمع(  خقد ر ةةةةةارت  تائا   ن رخ اعلسةةةةةسةةةةة    ن رخ األسةةةةةرة   رخ 

إىل ر  دعد   ددات الرعاي  االجتماعي  اعةدد    الدراسةةةةة  
دي    اعسةةاء إليها دتضسةة  دي خجه    ر اعسةةت يدات للمررة  

خجةةاء  ر يةةب هةةذه  هةةا   درالز اسةةةةةةةةةةةةةتضةةةةةةةةةةةةةةةافةة  اعررة خ ضجيه 
ن   ددات قا ض ي    لاآيت: ليتها  ع ادددات حسب  رج  فا 

خاق حت     دهاي (   ن رخ   سةةي      رخ صةةفي    ن رخ اجتماعي    رخ 
الدراس  ضرخرة إر ا  اعررة ابدددات اليت اكي ر   ست يد 

 ن ل  عي  رية التعاخ  دع دا مات اجملتمع اعد  خال   ن داها 
عمة  طرادا  ضعضية  خ خاإلفةا ة دي إدكةا هتةا   هةذا اجملةا ن  

عم  خ للم تمع ادارج  عي األضرار الاا   عي اإلساءةن 
الاةةةةةا ةةةةة  عي   دي اآ ر  للتط يف  اعه   للتةةةةةد ةةةةة   طرادا 

 العاف  
سةعت إىل الكشةف عي .  م(2011دراسةة حممود  

قةة  ط  التةةد ةة  اعه  للطةةددةة  االجتمةةاعيةة   بيعةة  الع 
خالتط يف دي حةدة اعشةةةةةةةةةةةةةةك ت اليت  عةةا  داهةةا اعررة 
اععا   خضةةةةفايف العاف دي األ  ا ن خحماخل  إجيا  إ ار  

اعررة على التغلب على   اجتماع  يعم  على دسةةةةةةةةةةةةةاعدة
اعشةةةةةك ت اليت  عا  داها جراء  عرضةةةةةها للعاف سةةةةةضاء 

  سةةةةةةةةةي      ماجتماعي  ر ماقت ةةةةةةةةةا ي  رلا ت دشةةةةةةةةةك ت  
ر  اعشةةةةك ت االقت ةةةةا ي   إىل    تائا الدراسةةةة خر ةةةةارت  

اعررة  تعرض   ن خر    عرض اعررة للعاف  سةةةةةةةةةةةةةبب رئي 
خجاء الضةةةةةةةةةرب   دةدد    نتكرر دي قب  الزخأاعلعاف ل

ردا العاف الا سةةةةةةةةةة    نالعاف البد  اعمارس ضةةةةةةةةةةد اعررة
التد   اعه  للطدد   مرسةهخقد  نف اء   اعر ب  ال ا ي 
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االجتماعي    التط يف دي حدة اعشةةك ت اليت  عا   
 داها اعررة اععا   

اسةةةةةةتهدفت  ديد   .م(2011دراسةةةةة عبد العزيز  
العضاد  اعل ي  للعاف خخضةةةةةةةةةةةع طر دا إر ةةةةةةةةةةةا   دة ا  

مت قد  خ  نللتغلب على الضةةةغضط االجتماعي  للمررة اععا  
حلمةاية  دي العاف خاإليةذاء  إجراء الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  على مةا  ا

األسر  ابجملا  الرن دي     جممضع  دي دستش يات  
خ ضصةةةةةةةةةلت    ناعملك  العرطي  السةةةةةةةةةعض ي    دديا  الريفض 

اعل يةةةةة     الاتةةةةةائا العضادةةةةة   ر   اإىل  لعاف  تم ةةةةة    إىل 
عدم  عاخ  الزخأ   ر اء دهام  خ مشالعاا  الشةةةةةةديد للزخأن  

ره  الزخأ   حياة التد   اعستمر دي جا ب  ن خ األسرة
ل رة دترلبات األسةرة خ ال ارق الكبي   السةين خ األسةرةن 

خاق حت الدراسةةة  ضةةةرخرة   مبا ي ضق قدرات الزخأ اعا ي 
 دريب اعررة اععا   على رسةةةةةةةةةةةةاليب اععادل  الزخجي  خفةا   

إىل دلسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات  خ ضجيه اعررة اععا    نألسةةةةةةةةةةة  علمي 
 اجملتمع اإل تاجي  خاليت  ةة  ا االستة   اعا   

اسةةتهدفت الكشةةف عي .  م(2011دراسةةة حممد  
دسةةتضح اسةةتطدام األرخاأ للعاف ضةةد رخجاهتمن خع ق   

 ن خعملةهن خجا العاف مبتغيات دسةةةةةةةةةةةةةةتضح  عليم الزخأ
رجريت الدراسةةةةةةةةةةة  على قد خ    سةةةةةةةةةةةكي الزخج ن خ األ  ا 

خمت   نطغةدا    مبةديريفت ال طية     دعلمةات ريفض األ  ةا 
 ضصةةةةةةةةةةةةةةلةت  تةائ هةا إىل ر    خ د ر ة 400 ربيةهةا على  

األ  ةةةةةةا    ريفض  الزخج     يعةةةةةةا  دعلمةةةةةةات  العاف  دي 
طاسةةةةةةةةةةةةةةبةة     داتشةةةةةةةةةةةةةةرالعاف البةةد   خر     نطاسةةةةةةةةةةةةةةبةة  در  عةة 

طاسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةة   57,62% الل     ر   ن خ %25,37  خالعاف 
ابعسةةةةةةةةةةتضح  يتم ر  اسةةةةةةةةةةتطدام الزخأ للعاف ضةةةةةةةةةةد الزخج   

يضةةةةةةةةةةةةةةعف التةم ي   حةالة   ض     ن   ح للزخأ  التعليم 
 سكي الزخج  خ األ  ا ن  خجا عم  الزخأن 

   امي  خع اسةةةةةةتهدفت.  م(2011دراسةةةةة عو   
االجتماعي ن  خ الشةةةةةةةةةباب امادع  ابلعضاد  االقت ةةةةةةةةةا ي ن  

خ ةا    نالا سةةةةةةةةةةةةةةية  اعل ية  إىل العاف الزخاج خ ال ةةافية  خ 
ا  على الع أ طر دا إر ةةةةةةةةةةةةةا   للتد   اعه  ابالعتم

إىل الشةةةةةباب امادع  ابلعضاد  اعل ي    اععر  لتامي  خع
لعاف الزخاج   خ ضصةةةةةةةلت  تائا الدراسةةةةةةة  إىل اض اض  ا

دسةةةةةةةتضح الضع  لدح الشةةةةةةةباب امادع  ابلعضاد  اعل ي  
لتسةةةةةةةةةةةاب اععارف اعر بر  ال خحاجتهم   نللعاف الزخاج 

خلةةةذلةةة  اد ات    نلعاف الزخاج إىل العضادةةة  اعل يةةة   اب
خاعهةةارات ال ردةة  للتعةةادةة  دعهةةا مبةةا يةلةة  دي أت يهةةا   

خاق حت الدراسةةةةةةةةةةةة  اإلعدا      إحدا  العاف طعد الزخاأ
الا ر  لأل  ةةةةةةةةةةةةةةةةائي  االجتمةةاعي  للةيةةام طةةدخرهم   
التضعي  خالت ةيف لك  فئات اجملتمع ابلاسةةةةةةةةةةةةةةب  لةضةةةةةةةةةةةةةةي   

 اج  العاف الزخ 
التط يف دي إىل هدفت .  م(2011دراسةةة أمحد  

لعاف ضةةةةةةةةةةةةد الزخجات لتفةية إىل احدة العضاد  اعل ي  
إىل    تائا الدراسةة خ ضصةةلت    االسةةتةرار األسةةر  للزخج 

ر  رسةةةةةةةةةةةةةةبةةاب العاف  تم ةة    مشغيةةاب الزخأ عي اعاز  
عدم اهتمام خ إفشةةةةةةةةةةةاء رسةةةةةةةةةةةرار الزخجي ن  خ ل  ات  ضيل ن 

خرلدت   داهما اداصةةة  ألسةةةرة ل   الزخج  ابعااسةةةبات 
العاف  اعك  على األطاةةةةةاء  ريضةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ر  آ ر  الاتةةةةةائا 

خاق حت الدراسةة     تعرضةةهم عشةةك ت سةةلضلي  خ  سةةي ط
 ا يم الادخات خاحملاضةةةةةةةةةةرات اليت هتدف إىل  ةضي  الضار  

إعةةدا   خرات  ةةدريبيةة  لأل  ةةةةةةةةةةةةةةةائي   خ الةةدي  للزخج ن  
االهتمام  خ جما  رعاي  األسةةةةةةةةرةن    االجتماعي  العادل  

اعةبل  على الزخاأ لتاميةة  خعيهم   لةةدح ابلتةةد ةة  اعه   
 طكي ي   ةية االستةرار األسر  

هةدفةت إىل التعرف .  م(2012دراسةةةةةةةةةةةة التوافلة   
على ددح ا تشةةةار ظاهرة العاف اعضجه ضةةةد لبار السةةةي 
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ةيم    دلسةةةةةةةةسةةةةةةةةات اعسةةةةةةةةا    األر  ن خلشةةةةةةةةف  اع
ال اعل   امااة( اعسةةةةةلخل  عي رارسةةةةةتهن خالتعرف على 
ر ر اعتغيات الةداضغرافية  خاالجتمةاعية  خاالقت ةةةةةةةةةةةةةةا ية    

 خرظهرت  تائا الدراسةةة    رمناط العاف ضةةةد لبار السةةةي 
للعاف مبطتلف %60.9    عرض السةةةةةةةةةةةةةةاي  ( دي لبةةةةةار 

  ن عرضةةةةةةةةةةةةةةضا للعاف الا سةةةةةةةةةةةةةة    (%65.8رمنةةا ةةهن داهم:  
( للعاف امسةةةةةةةةةةةةةةةةد ن %47.9( لإل ةةا ن خ %68.5خ 

رظهرت خاألقةةةةةةارب    الاتةةةةةةائا  لمةةةةةةا  خاألطاةةةةةةاء  األرخاأ  ر  
خالعادل    اعلسةةةةةسةةةةة  هم امااة الذيي اارسةةةةةض  العاف 

ريضةةةةةا  أبمنا ه ال     ضةةةةةد لبار السةةةةةين خرظهرت الاتائا 
 ضاجه فرخق ا الات  الل  إح ةةةةةةةةةةةةةةائي    رمناط العاف اليت 

 نخالعمر  نلبةةةةار السةةةةةةةةةةةةةةي  عزح عتغي الاض  االجتمةةةةاع 
خالد   الشةةةةةةةةهر   خ  ضةةةةةةةةضء هذه  نخاحلال  االجتماعي 

رخصةةةةةت الدراسةةةةة  إبقاد   خرات  دريبي  خ  ةي ي   نالاتائا
ررق للكضا ر الربي  خالعادل    اعلسةةسةةات للتعريف ابل

   بةاعهةا   التعةادة  دع لبةاراالعلمية  خاأل  قية  الضاجةب  
خحماخل   ا يم ريفرات  م دي قب  رصةةةةةةةةةةةةدقائهم   نالسةةةةةةةةةةةةي

خرقراهنم دي خقت آ رن خ ا يم ريفرات خلةاءات للضعظ 
خاإلر ةةةةةةا ن خالرقاط  الشةةةةةةديدة على األه  خاألقارب ر ااء 

رخلئ  الذيي سةةبة ر   عرضةةضا لكبار  ن   ةةضصةةا  الزيفرات
    همالسةةي ابإليذاءن خدتاطع  رحضا  لبار السةةي خقضةةايف

لسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةةات دي قبة  ا يئةات احلةضقية ن خإقةادة   هةذه اع
  حةةا   عرض طعض الازالء للعاف دي قبةة    ح الةةدعةةاخ 

 ري  جه  
اسةةةتهدفت الكشةةةف عي .  م(2012دراسةةة أمحد  

قب  دي   الزخجاتر ةةةةةةكا  العاف األسةةةةةةر  اعضجه ضةةةةةةد 
خفف  الع ق  ط  هذه األ ةةةةةةةكا  دي العاف   ناألرخاأ

   خط   ضليةةد الةةذات   الع قةةات الزخجيةة  لةةدح األرخاأ 
ر ةةةةةكاله     اخاإىل ر  العاف  خ ضصةةةةةلت  تائا الدراسةةةةة 

الل   ن خر  الزخجةة   تفمةة  العاف طغيةة  إىل  البةةد     دي
ر  هااث ع ق    الاتائا خرظهرت   اسةةةتمرار احلياة الزخجي 

  ار  ا  الدرجات على  ضليد الذات  ار با يه سةةةةةةةةةةةةلبي  ط
ن  اع ةةةةةةةةةةةةةةةةارحةة  ن خ ضةةةةةةةةةةةةةةب  الا  ن خ  لةةاطةةداء اإلع ةةاب

الةدفةا  عي احلةضق ادةاصةةةةةةةةةةةةةةة ( لةدح ن خ االعتةذار العل خ 
ر ةةةةةةةةةةةةةةارت    لما  نخالعاف اعضجه ضةةةةةةةةةةةةةةد رخجاهتم  ناألرخاأ

الاتائا إىل ر  الدرج  اعاط ضةةةةةةةةةةة     ضليد الذات لدح 
 الرجا   ر ب  إجيااب  ابلعاف األسر  

هةدفةت إىل التفةة .  (2012دراسةةةةةةةةةةةة الرايالت  
سةةةةةةةةةةةةةة ا ي يةةات إدي فةةاعليةة  طر دا ع ج  يعتمةةد على  

الامذج  التطيلي ن خ الا  ن   التفكم  ن خ االسةةةةةةةةةةةةةة  اء 
    (خقةت األفكةارخ احلضار الةذايت اعضجةهن  خ لعةب الةدخرن  خ 

خت يف حدة اضةةةةةةةةرراب دا طعد ال ةةةةةةةةدد  لدح عيا  دي 
خاقت ةةةةرت الدراسةةةة  على اإل   اللضايت  عرضةةةةي للعاف   

خ ضصةةةةةةةةلت  تائ ها إىل  اا ن  اععا ات جسةةةةةةةةديف  خل  يا  
ال  دا اإلر ةةةةةةةةةةا     خت يف رعراض الةلة الاا ا عي 

اق حةةت الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  إعةةدا  ن خ العاف لةةدح عياةة  البفةة 
طرادا الضةرراب دا طعد ال ةدد  خإ شةاء طرادا للسةيررة 

    ر سةةةةةةةةةةةةةةيئة آعلى ظةاهرة العاف ضةةةةةةةةةةةةةةةد اعررة عةا  ةا دي  
 عديدة 

اسةةةةةةةةةتهدفت التعرف  .  م(2012دراسةةةةةةةة ) اعي   
خغي  احلكضديةةةةةةة   اعا مةةةةةةةات  ط   التكةةةةةةةادةةةةةةة   خاقع  على 

خ ةديةد   ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة احلكضدية    إغةا ة  اعررة اليت  تعرض للعا 
خالتعرف   ناععضقةةات اليت  ض   خ   ةية هةةذا التكةةادةة 
جراء اعررة على اعشةةةةةةةةةةةةةك ت ال ةةةةةةةةةةةةةفي  اليت  تعرض  ا 

خقةةد رظهرت  تةةائا الةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة  ر     العاف الضاقع عليهةةا
الزخأ أييت   اعر بةة  األخىل دي حيةة  الةةةائم  ابلعافن  

لعاف ضةةةةةةد اعررة  تم     إىل اخر  رل ر العضاد  اعل ي  
العضادةةةة  خ األعراف خالتةةةةةاليةةةةدن  خ  عضادةةةة  اقت ةةةةةةةةةةةةةةةةةةا يةةةة ن  
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خرخضةةةةةةةةفت الدراسةةةةةةةة  ريضةةةةةةةةا  ر  اعررة اليت   ناالجتماعي (
ه   خ صةةةفي  خ  سةةةي    تعرض للعاف  تعرض عشةةةك ت

  الشةةةةةةعضر ابلعزل  خاال رضاءن    االلتئابن : على التضا 
عاق     اإلالتعرض لضةةةعف صةةةف  عام طسةةةبب اإل ا ن  

 عدم الرغب    العراء األسر    سدي ن ام
التعرف  إىل هةدفةت .  م(2012دراسةةةةةةةةةةةة اآل ور   

  نعلى ر ةةكا  العاف ضةةد الزخجات خالعضاد  اعل ي  إليه 
  رارس رل ر ر كا  العاف  ن خ خالضسائ  اعة ح  عضاجهته

خر  فعةة  الزخجةة   ةةاه العاف اعضجةةه   نضةةةةةةةةةةةةةةةةد الزخجةةات
خمت  ربية   خالضسةةةةةةةةائ  اعة ح  عضاجه  العاف نضةةةةةةةةدها

اتةائا  :  ال( د ر ةن خمت لةت رهم 103الةدراسةةةةةةةةةةةةةة  على  
رل ر ر ةةةةةةةةةكا  العاف رارسةةةةةةةةة  ضةةةةةةةةةد الزخج  هض العاف 

طةاسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةة    ال ةةةةةةةةةةةةةةفة  %44الةلة ة ة   الةعةاةف  يةلةيةةةةةةةه  (ن 
خرع ه رةارسةةةةةةةةةةةةةة   ةاه     ن(%35خاالجتمةاع  طاسةةةةةةةةةةةةةةبة   

دشةةةةةةةةةةةةةةاعر الزخجة  خالتةلية  دي اح ادهةا خداعهةا دي ريفرة  
خأييت   اعر ب  ال ال   العاف امسةةةةةةةةةةةةةد    ال ةةةةةةةةةةةةةديةات

خرل ره رارسةةةة  هض الضةةةةربن خر يا  العاف   %28طاسةةةةب  
لى خرع ه رارس  هض إجبارها ع  %27االقت ا   طاسب  

خا ضةةةة  ر  عضاد  رارسةةةة  العاف    اإل  اق على األسةةةةرة
ضةةةةةةةةةةةةةةد الزخج  هض العاد  ال ةا  خرل رها دي خجهه   ر 
العياة  أييت دي      ةةافة  اجملتمع اليت متا  الرجة  احلة 

يليه العاد  االقت ةةةا   خغ ء   ن  فرض الرر  خالسةةةلر 
ردا     خ  اعر ب  التالي  عدم اح ام الزخج  للزخأ  ناألسعار

فةد رظهرت  نالضسةةةةةةةةةةةةةةائ  اليت  ضاجه ها الزخجات العاف
ضاجهةة  العاف عالاتةةائا ر  هاةةاث العةةديةةد دي خسةةةةةةةةةةةةةةةةائةة   

الةعةاةف   عةضاجةهةةةةةةةه  فةعةةةةةةة   الةبةكةةةةةةةاء لةر   ر ةهةةةةةةةا:  لةلةزخجةةةةةةة  
خالل ضء إىل درالز االسةةةةةتشةةةةةارات األسةةةةةري   ن  %70طاسةةةةةب 
  %9 طاسب 

التعرف على  هدفت إىل.  م(2013دراسةةةةةة  عة  
خالعضادة  اعل رة   خقض  االغت ةةةةةةةةةةةةةةةاب خالتفر   الةدخافع  

خالتعرف على آليات دضاجه  العاف ضةةةةةةةةةةةةةةد   ناماسةةةةةةةةةةةةةة 
 نخ ضصةةةةةلت  تائ ها إىل ا تشةةةةةار العاف ضةةةةةد اعررة  اعررة

ر ها    ؛خر  هذا العاف له آ ر دددرة على صةةةةةةةةةةةةف  اعررة
خااللتئةةةةةاب اللةةةةة  على ع قتهةةةةةا    نالةلة  يل ر  خابلتةةةةةا  
حةةةةت الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة  إلغةةةةاء طعض خاق     أبطاةةةةائهةةةةا خاآ ريي

 نالا ةةةةةةةةةضح التشةةةةةةةةةريعي  اليت  ضةةةةةةةةةمي التمييز ضةةةةةةةةةد اعررة
ابإلضةةةةةةةةةةةةاف  إىل خت ةةةةةةةةةةةةي   ةةةةةةةةةةةةر   خخليل   ياط  خ بيب  
للتعاد  دع قضةةةةةةةايف العافن خالتضسةةةةةةةع   رعدا  اعةبضل  
الشةةةةةةةةةةةةةةر يةةةةةة   اجملةةةةةةاالت  لتلف  للعمةةةةةة     اإل    ن  دي 

فةد ر بت الضاقع   همندرالز الشةةر   خرقسةةاد  ةةضصةةا    
مل  ر  هاةاث رعةدا ا  لبية دي الاسةةةةةةةةةةةةةةةاء ث مي عي الع

ألقسةام للتةدم ابلشةكاخح اداصة  هي  رجا   إىل االتضجه 
دي التعةةادةة  دع الضةةةةةةةةةةةةةةبةةاط إالا دةةا  علة األدر ابلتفر   

 اماس  رخ االغت اب 
التفةة  إىل  هدفت  .  م(2013دراسةةةةةةةةةةةة ) اعية   

دي ددح فاعلي  رارسةةةةةة  األ  ةةةةةةائ  لامضالأ اعسةةةةةةاعدة 
 ل    التط يف دي حدة اعشةةةةةةةةةةةةةك ت االجتماعي  اعتبا

ئ ها إىل ر  العاف ضةةد خ ضصةةلت  تا نلدح اعررة اععا  
ن رةةةا إىل اض ةةةاض  ةةةةدير الةةةذات لةةةدح اعررة    اعررة يل 
خرظهرت    خالةلة  ندي العزلةةة  االجتمةةةاعيةةة    عةةةا جيلعهةةةا  

الاتائا فاعلي  التد   اعه  دع اعررة اععا      سةةةةةةةةة   
خليةاهتةا خر خارهةا  ا ة  األسةةةةةةةةةةةةةةرة  ل قةدرهتةا على ر اء دسةةةةةةةةةةةةةة 

خخت يف حةدة العاف الةذ   ةضم طةه  ةاه رطاةائها   نطك ةاءة
 يل   لما   نال ةغار  تي   للعاف الضاقع عليها دي الزخأ
الجتماعي  دع التد   اعه  إىل  سةةةةةة  اعررة لع قاهتا ا

 اآ ريي 
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  اسةةةةةةةةةةةةةةتهةدفةت.  م(2013دراسةةةةةةةةةةةة ج ية  وحممةد  
 ضةةةةةةةةةةغ   رعراض د ض ع ج  طر دا ر رعلى  تعرفال
  ناععا ةات   األر     الاسةةةةةةةةةةةةةةةاء  لةدح   ال ةةةةةةةةةةةةةةةددة   طعةد  دةا

  ( ادررة  عرضةةةةي للعاف18خ كض ت عيا  الدراسةةةة  دي  
 ةاجة  إىل طرادا  خرظهرت الاتةائا ر  الاسةةةةةةةةةةةةةةاء اععا ةات

إر ةةةةةةةا ي  ع جي  عسةةةةةةةاعدهتي على لسةةةةةةةر  ائرة العافن 
 نخر  العاف ير ب  ط هضر ضةةةةةةةةةةةةةةغضط دةا طعةد ال ةةةةةةةةةةةةةةةددة 

خابلتةا  فةا  الاسةةةةةةةةةةةةةةاء  ةاجة  عسةةةةةةةةةةةةةةاعةدة فضرية  لتط يف 
 دعا هتي اليت  ل ر سةةةةةةةةةةةةلبا    احلياة اليضدي ن خر  ال  دا

  سةةةةةةةةةةةاعدي  لمان  جياطي إ  رفكار  ب  على  يسةةةةةةةةةةةاعد الع أ
  محاي  على  سةةاعد اليت  خاإلدكا ت الةدرات  امي  على

 دا طعد ضةةةةةةةةةةةغ    رعراض   ض    يسةةةةةةةةةةةهمالذاتن لما  
 س ا ي يات اعطتل   اإل استطدام     دي ال دد 

هةدفةت  . م(2014ن  يدراسةةةةةةةةةةةة القرشةةةةةةةةةةة  وآ ر 
الكشةةةةةةةةةف عي ر ضا  العاف اليت يتعرض  ا اعسةةةةةةةةةاض    

خه  أت يات  نأت يات العضعة    تي ة اجملتمع السةةةةةةةةةةةةةةعض   
رخضةةةةةفت جممضع  دي األ طيات خالدراسةةةةةات ا عكاسةةةةةها  

ن خالتعرف على خخظائ ها  األسةةةةرةط ةةةة   سةةةةلبي  على طاي  
رسباب  عرض اعسا  للعاف خاآ ر اع  ب  على العاف 

خرظهرت الاتةةائا اليت مت  ليلهةةا      ضةةةةةةةةةةةةةةةةدهماعمةةارس  
ضةةةةةةةةةةضء ر طيات البف  خجض  رارسةةةةةةةةةةات عاف ابإل ا   
ضةةةةةةد اعسةةةةةةا  خاعسةةةةةةاات اعةيمات دع رخال هي خ    
ف ات إقادتهم للع أ   اعسةةةةةةتشةةةةةة ياتن لما  ضصةةةةةةلت 
الدراس  إىل  ديد رسباب خآ ر دتاضع   ذه اعمارساتن  

اددد  االجتماعي    خخجدت ر  هااث ق ةةةةةةضرا     خر  
 خر إيضاء اعسةا  احلكضدي  خاألهلي ن خمت خضةع  ضصةيات  
 ضةةةةةةةمات   ةةةةةةةضرا  دة حا  دي دا ضر اددد  االجتماعي  

 عضاجه  العاف 

اسةةةةةةةةةت  ء إىل  هدفت.  م(2015دراسةةةةةةةة العمر  
الترضر الاضع  الذ  حةةه اجملتمع اإل سةةةةا    دضةةةةمار  

خالل  طسةبب أت يات   نا ابألسةرةالتاشةئ  االجتماعي  طدء  
الضسةةةةةةةةةةةةةةةائة  التةايةة  احلةدي ةة  على الاةةا ةةةةةةةةةةةةةةئةة  اليت دافتهم 

  نخاالهتمام الع ةةةةةةةر   نخالتضسةةةةةةةع اععر  ناال  تاا الذه 
ىل رمناط دعا ةةةةةةةةةي  دغايرة عا يتبعه إاألدر الذ  عرضةةةةةةةةةهم 

رسةةةةةةةةةةةةةةةاليةب  على  الضالةةدا     يبةى  ح     نهمخ دعهم خالةةد
 ابستطدادهمادع رخا الع رن     تما ى اشئ   ةليدي  ال  

  خعةةةا لةةةا   ا  رطاةةةائهمةةة يةةة العةةةةاب رل ر دي ال ضاب    رط
ن  ط  جدرا  اعاز   حم ةةةةةضرا ا   األسةةةةةرة   ليبةىالعةاب 

 تةائا  تمت اعتبةاره سةةةةةةةةةةةةةةضء دعةادلة  دسةةةةةةةةةةةةةةت ة  خرلةد فةةد
الدراسةةةةةةةة  ر  سةةةةةةةةضء دعادل  األطااء مت   رحد الت ةةةةةةةةرفات  

ة اليت يةضم ها رحد األطضيي رخ رحد األقارب دع الشةةةةةةةةةةةاال
  مخالل  طسةةبب صةةغر سةةاه  ن  ةالات  خغي   طريئ   ةةئ   

دي    م   يةةةة دةةةةا ث ةةةةةةةةةةةةةةةةة     ضا ةةةةةاخد  خعةةةةدم دعرفتهم م
  ن فبا ضااغت ةةةاب جاسةةة  خإيذاء جسةةةد  خإها     سةةةي 

خدا   الضالديي رخ األه ندي قب   اععادل ضةةةةةةةةةةةفي  سةةةةةةةةةةةضء  
ست ة طسبب خقض   اعضفي   الم دي فئ   رهن   يزيد الر  طل
  األسةةةةةةةةةةةةةةرة ا ةة  جةةدرا  الةةدار خط  رفرا     ماماةةايةة  عليه

عةاةهة   نفةةة   اإلطة    يةتةم  رخ    مفةلةم  األدةاةيةةةةةةة   لةلة ةهةةةةةةةات 
 الرعائي  

 
 الدراسات األجنبية

إىل هةدفةت  . Deyessa et al. (2010)دراسةةةةةةةةةةةة 
اسةةةةةةتكشةةةةةةاف العاف ضةةةةةةد اعررة   األسةةةةةةر الات الد   

اإلقةةةةادةةةة  خحمض األديةةةة    ر يضطيةةةةان اعاط ض خفةةةةةا  حملةةةة   
خ ضصةةلت  تائ ها إىل ر  الاسةةاء   لتلف األعمار خ   
اعاا ة الري ي  خاحلضةري  خ  دسةتضيفت لتل   دي الةراءة  

خر     نخالكتاط  لا ت دعتةداهتي ل ةةةال العاف ضةةةد اعررة
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اعررة اليت  عيش   اجملتمعات الري ي  خط ةةةةةةةةةةةةة    اصةةةةةةةةةةةةة   
 ن خاسةةةةةتعدا ا  لتةب  العاف الزخاج األ ديات رل ر  عرضةةةةةا  

خر  غالبي  الاسةةةةةةةاء  عا   دي العاف امسةةةةةةةد  دي قب  
  األرخاأ

اسةتهدفت  .Woodward et al. (2013)دراسةة 
الكشةةةةةةف عي فاعلي  اعسةةةةةةا دة االجتماعي    التط يف 

الاسةةةةةةةةةةاء   العاف ديدي الةلة خااللتئاب لدح ضةةةةةةةةةةفايف  
خالتشةةةةةةةةةةةةةةةةةاف التةةةم يات الاةةةا ةةة  عي العاف   نخاأل  ةةةا 
  180خقد مت استطدام  لي  االشدار لعيا  دي   ضدهم

الرفية لعاف  الةةةةةةذايت   نضةةةةةةةةةةةةةةفيةةةةةة   التةرير  خاسةةةةةةةةةةةةةةتطةةةةةةدام 
خرظهرت الاتةائا ار  ةا  حةاالت    خالتةةديرات اإللليايكية 

خرظهرت الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة    نااللتئةةةاب خالةلة لةةةدح اععا ةةةات
لة خاعسا دة االجتماعي  االر با ات اعر  ع  ط  من  التع

خر  اعسا دة   نضغضط دا طعد ال دد  الخ    اضرراب  
االجتمةاعية  ر ت إىل اض ةاض حةاالت االلتئةاب خالةلة 

خاق حت الدراسةةةةةةة  إجراء اعزيد دي  نالعام لدح اععا ات
 الدراسات اعستةبلي  عي العاف ضد اعررة 

إىل هدفت    Jina & Thomas (2013)دراسةةةةة 
عي اآ ر السةةةةةةيئ  الاا   عي العاف اماسةةةةةة   الكشةةةةةةف  
الدراسةةةةةةة  على ر  العاف اماسةةةةةةة  خرلدت  نضةةةةةةةد اعررة

مبةا   اللة     نإىل العةةديةد دي العضاقةب ال ةةةةةةةةةةةةةةفيةة     يل 
البعض داها قد ن خر   اآ ر امسةةمي  خاإل اطي  خالا سةةي 
لالسةةةةةةةةةةةةةةلضليات غي    ؛يكض  قا    دي الااحي  ال ةةةةةةةةةةةةةةفي 

 تعرض للعاف اماسةةةةةةة   كض  خر  اعررة اليت   نال ةةةةةةةفي 
خرخصةةت الدراسةة     رل ر عرضةة  لضةةغضط دا طعد ال ةةدد 

طضةرخرة اهتمام السةلرات احلكضدي  خاجملتمع اعد  طتضفي  
ن  ع ضةةةرخرة خجض   ر  عتاطعتها د نالرعاي  ال رد  للمررة

  التد   ال ةةف  د يد جدا  دع اعررة اليت  عرضةةت إال إ

إجراء  راسةةةةةةةةةةات  للعاف اماسةةةةةةةةةة ن خاق حت الدراسةةةةةةةةةة  
 لضغضط دا طعد ال دد  لدح اعررة اععا   

إىل هدفت   . Almutairi et al. (2013)دراسةةةةةةةةةة 
رجريت الدراس  ن خقد  الكشف اعبكر عي ضفايف العاف

ر اة      دارةت  عشةةةةةةةةةةةةةةضائيت    الكضيةةةةةت دي     
  210  للةت عياة  دكض ة  ديفف  صةةةةةةةةةةةةةةةاحلة  خدةبضلة   

خرخضةةةةةةةةةفت    ن  اعرلز ال ةةةةةةةةةفي   ررضةةةةةةةةة   464ر باء ن  
دي األ باء ي ضةةةةةةلض  سةةةةةةلا    %7,79الاتائا ر   سةةةةةةب   

اعررة طرريةةةة  غي دبةةةا ةةةةةةةةةةةةةةرة عي العافن   ح   ة ا  
دي اعمرضةات البف  عي ع دات  د    %6,83 سةب   

خا  ةت عيا  الدراسةةةةة  على ضةةةةةرخرة ر  يتم  نعلى العاف
يكض  ال ف  دي ر   خ   ن فف  اععا ات   سةةةةةةةةري   د

خعةدم السةةةةةةةةةةةةةةمةاا لألقةارب  ضةةةةةةةةةةةةةةضر فف    نقبة  ادررة
 اععا  ن خاق حت الدراسةة  ر اة ق ةةية  تضح على سةةلا 
 اسةةةةةةةةةةةةتبار( للتعرف على العاف ضةةةةةةةةةةةةد اعررة خر  يبف  

 الربيب عي ع دات  د  على العاف 
 راسة     Torrubiano & Vives (2013)دراسةة 

لاسةةاء اعهاجرات دي دسةةتعرضةة  عي ضةةفايف العاف دي ا
سةةبا يا  إرخدا يا خالذيي يعيشةةض     خ االلضا خرن  خ اعغربن  

عةةةةةام   الةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة     (م2011داةةةةةذ  عياةةةةة   خطلغ ح م 
رخضةةفت الدراسةة  ا تشةةار العاف  خقد( د ر ةن 1607 

اعررة خ (ن  %15,6لضا خري  طاسةةةةب   اعمارس ضةةةةد اعررة اإل 
   اعررة الرخدةةةا يةةة  طاسةةةةةةةةةةةةةةبةةة خ (ن  %10,9 طاسةةةةةةةةةةةةةةبةةة   اعغرطيةةة   

خرظهرت  تائا الدراسةةةةةةةةةةةةةة  ر  خضةةةةةةةةةةةةةةع الض ية    ( 8,9% 
األخىل للعاف ضةةةةةةةةةةةةد اعررة  لي  على االهتمام طدراسةةةةةةةةةةةة   

خاق حت الدراسةةةةةةةةة  عم   راسةةةةةةةةةات   نالعاف ضةةةةةةةةةد اعررة
دسةةةةةةةةةتةبلي  عي العاف ضةةةةةةةةةد اعررة طلغات لتل   للتغلب 

 على احلضاجز اللغضي  اليت صا فت هذه الدراس  
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الكشةةف إىل هدفت     Saile et al. (2013)دراسةةة 
عي دل ةةةرات حدخ  العاف خرمنا ه خددح ا تشةةةاره دي 

خرجريت الدراسةةة    اعاا ة  خجه    ر ضةةةفايف العاف 
أل ةةد ضةةررا  دي  ةةدة احلرب   لا  رخغادا دي     ا

 يادررة  عرضةةةةةةةةةةةةةة  235اسةةةةةةةةةةةةةةتبار عي  رية اعةاط ت دع  
رظهرت الدراسةةةةةةةة  ا تشةةةةةةةةار العاف امسةةةةةةةةد   ن إالللعاف

دي الزخجةةةات يعةةةا   دي   %52  ن خر   %71طاسةةةةةةةةةةةةةةبةةة   
   يعا   دي العاف اماسةةةةةةةةةةةة    %23خ  العاف الا سةةةةةةةةةةةة ن

خاحلد دي العاف خاق حت الدراسةةةةةةةةةةة  إجيا  طرادا للضقاي   
ضةةد ضةةفايف العاف دي الاسةةاء خاأل  ا ن ابإلضةةاف  إىل 

 ضرخرة االهتمام طدراس  األمناط اعطتل   للعاف 
 ديد    إىل هدفت.  Xiaohe et al. (2011)ة  دراسةة 

دي       هةاالع قة  ط  الاض  خالعاف األسةةةةةةةةةةةةةةر  خفهم
عيا  دي الاسةةةةاء اعتزخجات    ي  د دي ضةةةةد ضةةةةفايف  

إىل ر  هااث ا  اقا  خاسةةةعا  ط   الاتائاالعافن خ ضصةةةلت 
رفرا  العيا  على ر  العاف   ا عي عدم اعسةةةةةةةةةةةةةاخاة ط  

عي  خاالقت ةةةةةةةةةا ي   لعب خر  العضاد  االجتما  ناماسةةةةةةةةة 
 الاتائات  خر ةةةار   نا    العاف اعاز  ضةةةد اعررة خرا  رئيسةةة 

إىل ر  اعررة  تةبةةة  العاف دي رخجهةةةا ال عةةةدام دضار هةةةا  
ابإلضةةةةةةةةةةةةاف  إىل ر  الزخجات ال يت يبلغي   ناالقت ةةةةةةةةةةةةا ي 

دسةةةةةةةةةةةةةةتضح عةا  دي التضاصةةةةةةةةةةةةةة  االجتمةاع  رخ اال ةددةاأ 
 رق  رخج   ا   اجملتمع يتعرضي لعاف 
 منهجية الدراسة و)جراءاهتا

 الدراسةمنهج 
الةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةة  احلةةةاليةةة  على داها اعسةةةةةةةةةةةةةة    تاعتمةةةد

االجتمةاع  طرريةة  العياة ؛ ععرفة  آليةات محةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف  
دي خجهةة    ر األ  ةةةةةةةةةةةةةةةائي     العاف   اعرافة العةةدليةة 

اعةرافةةاالجةتةمةةةةةةةاعةية    الةعةرطةيةةةةةةة       ابعةمةلةكةةةةةةة   الةعةةةةةةةدلةيةةةةةةة  
السةةعض ي ن خالل  عي  رية مجع اععلضدات للضصةةض  إىل 

االعتمةةةةة  خلةةةةةذلةةةةة   اعرلضطةةةةة ن  دةةةةةةاط ت الاتةةةةةائا  ا  على 
اجتمةةةةةا  امراةةةةة     لمةةةةةا  د تضحةةةةة  للط اء   جمةةةةةا  علم 

اعتمةةد ال رية البف     ن إالاعتمةةدت على اعاها الكي  
دي   دي رسةةةةةةةةةةةةةةةا ةذة علم اجتمةا  امراة   ا  (  بي 15على  
  اإلدام حممد طي جادع  :جادعات سةةةةةةةةةةعض ي  خه     

   الريفضن خجادع  اعل  سةةةةةةةةةةةعض   سةةةةةةةةةةةعض  اإلسةةةةةةةةةةة دي 
( رسةةةةةةةةةةةةةةا ذة  5جدةن طضاقع     زعبد العزيعل   خجادع  ا

خمت  ربية اعةةاط ت اع تضحة  اليت  ت ة   ندي لة  جةادعة 
البف   طتفليةةةة   ال رية  قةةةةام  الةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةة ن    خرهةةةةداف 
اسةةةةت اابهتم خ  سةةةةيها فيما يتعلة يليات محاي  ضةةةةفايف  

 :اآيتالعاف   اعرافة العدلي   خالل  للتعرف على 
اعرافة العدلي      ديد دستضح محاي  ضفايف العاف     -

   اجملتمع السعض   
سةةةةةةةةةةةةةة ا ي يةة  حلمةةايةة   ةةديةةد األهةةداف خاحملةةد ات اإل  -

العاف   اجملتمع    ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةايف  العةةةةةةةدليةةةةةةة     اعرافة 
 السعض   

اعرافة العةدلية      دعضقةات محةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف   -
 اجملتمع السعض   

اعرافة    لي ية    عية  آليةات محةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف    -
 العدلي    اجملتمع السعض   

اعرافة العدلي    ي  ضةةةةةةةةةفايف العاف  ر يب آليات محا  -
ابإلضةةةةةةةةةةةاف  إىل ح ةةةةةةةةةةةر رهم    اجملتمع السةةةةةةةةةةةعض   

  الت ةارب العةاعية    جمةا  محةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف  
 اعرافة العدلي  

 الدراسةجمتمع 
جمتمع الدراسةةة  دي األ  ةةةائي  االجتماعي     يتكض 

خالبةةةالغ  اعرافة العةةةدليةةة  ابعملكةةة  العرطيةةة  السةةةةةةةةةةةةةةعض يةةة      
( حسةةةةةةةةةةةةةب اإلح ةةةةةةةةةةةةةائي  ال ةةةةةةةةةةةةةا رة دي 124عد هم  

  اعلسسات اعطت  
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 عينة الدراسة
 :اآيت عيا  الدراس  دي  كض ت

عشةةةةةةةةةةةةةةضائيةةةةة  دي   عياةةةةة   األ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائي   86ر    ( دي 
اعرافة العةةةدليةةة  ابعملكةةة       العةةةادل   االجتمةةةاعي 

مت ا تيةةار العياةة  ابلرريةةة  قةةد  العرطيةة  السةةةةةةةةةةةةةةعض يةة ن خ 
العشةةةةةةةةةةةةةةضائية  البسةةةةةةةةةةةةةةيرة  خه  مشالعياة  اليت  كض  هةا  

 رج  االحتما  خاحد أل  فر  دع ال رصةة  دتسةةاخي  
دي رفرا  العيا  ليتم ا تياره رحد رفرا  عيا  الدراسةةةةةة  

خمت ا تيار ن  (م2010 خ  ر  أت يمش  العسةةةةةةةةةةةةةافن  
(  18طضاقع     ذه الدراسةةةةةةةة ن  ااسةةةةةةةةبتهاهذه الررية  ع

(  17 خدارةةةة  الريفض خمت لهةةةا دةةةدياةةة  الريفضن  دي  
دي (  17 خدارةةةة  دكةةة  خمت لهةةةا دةةةدياةةة  جةةةدةن  دي  

دي (  17 خاعارةة  الشةةةةةةةةةةةةةةرقية  خمت لهةا دةدياة  الةددةامن  
دارة   دي(  17 خدارة  عسةةةةةي خمت لها دديا  رهان  

احلدخ  الشةةةمالي  خمت لها دديا  عرعر  خقد مت ا تيار 
بسةةةةةةةةةةةةةةيرةة  دي     رريةةة  العشةةةةةةةةةةةةةةضائيةة  اللالعياةة  اب

التضاصةةةةةة  دع األ  ةةةةةةائي  االجتماعي  العادل    
ك  دبا ةةةةةةةرن خدي     االسةةةةةةةتبيا  هذا اجملا  طشةةةةةةة 

لك خ  مت احل ةةةةةض  على االسةةةةةت اابت اعرلضط ن  اإل
خجةةةةاءت هةةةةذه األعةةةةدا  خفة دةةةةا هض دتةةةةاا   لةةةة  
دارة  دي داا ة اعملك  ادمس ن خخفة دا استرا   

خقد جاء  ى اسةةةةت اابهتم   ال رية البف   احل ةةةةض  عل
داا ة على دسةةةةةةتضح    مخ  ا تشةةةةةةار عيا  الدراسةةةةةة     
خ ع    ن رل ر خاقعي  دتكادل  خ اعملك  لتكض  الدراسةةةةةةةةةةةة  

االجتمةةةةةةاعي     ع  األ  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائي   داةةةةةةا ة   مجيع ي 
صةةةةةةةةةعضط  الل ن  غلب ال رية  دي  غم على الر اعملك ن خ 

مت  البف   على هذه اإل ةةةةةةةةةةةةكالي  ابالعتما  على فرية 
دي البةةاح   ممع البيةةا ت      إعةةدا ه إعةةدا ا جيةةدا 

 ل  دارة  دي اعاا ة ادم   

ب  عيا  ق ةدي  دي اد اء األلا اي  دي رسةا ذة علم 
جادعات اإلدام حممد طي سةةةةةةةةةةعض      اجتما  امرا 
خجادع    سةةعض    الريفضناعل      خجادعاإلسةة دي   

(   اء دي لة  5طضاقع   نجةدة   زعبةد العزياعلة   
 :اآ ي جادع  خالل  خفة الشرخط 

على  رجة  رسةةةةةةةةةةةةةةتةاال   علم اجتمةا    ادبير  يكض    -
 امرا  

 دي رسا ذة امادعات السعض ي   ادبير  يكض   -
 ادبير   كض  قضةةةةةةي  البف  دي ضةةةةةةمي اهتمادات   -

 البف ي   اال هخجم
اع تضحةةةةة     ادبيدضافةةةةةة     - اعةةةةةةاط ت  إجراء   دعةةةةةهعلى 

 خاعشارل    إجراء الدراس  
(   اء دي لة   5خقةد خجةد ال رية البف   ر  عياة   

  ؛جادع  دي امادعات ال    دااسةةةةب  ألل ر دي سةةةةبب 
إعرةةةةةاء   اد اءا شةةةةةةةةةةةةةةغةةةةةا     :داهةةةةةا قةةةةةدرهتم على  خعةةةةةدم 

االسةةةةةةةةةةت اابت على اعةاط تن ابإلضةةةةةةةةةةاف  إىل قل  عد  
اد اء على دسةةةةةةةةةتضح اعملك    خت ةةةةةةةةة  علم اجتما   

 فيهم  رخط العيا  الة دي    تضافرامرا  ري 
 

 أداة الدراسة
اسةةةةةةةةةةةةةةتطةةدم ال رية البف   ر اة االسةةةةةةةةةةةةةةتبةةا ةة    مجع  

ى جممضعةة   اال    عل  طعةةدمت إعةةدا هةةا    خقةةدالبيةةا تن  
دي قضائم االسةةةةتة ةةةةاء اليت  ااخلتها الدراسةةةةات السةةةةاطة ن  
خمت اسةةةةتطدام دةياس ليكرت ال     لةياس اسةةةةت اابت 

دي   االسةةةةةةةةةةةةةةتبةا ة اعبفض   ل ةرات االسةةةةةةةةةةةةةةتبةا ة   خ تكض   
  ضضي  الل : أييتن خفيما جزريي

 اجلزء األول: البياانت األولية  الشخصية(
 العمةةةة ن دارةةةةة   خ   العمرن     البيةةةةا ت  :   هةةةةذه مت لةةةةت  

عد  سةةةةةاضات اد ة   جما   خ   الدراسةةةةة ن اعله  خ   الضظي  ن خ 
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 خرات  ةةدريبيةة    جمةةا  العمةة    خحضةةةةةةةةةةةةةضر   احلةةا ن العمةة   
دةةدح خ   العمةة ن عةةد  الةةدخرات التةةدريبيةة    جمةةا   خ   احلةةا ن 

 االست ا ة دي الدخرات التدريبي (  
 :على الافض اآيت  يتااخ  حماخر االستبا اجلزء الثاين: 

اعرافة   دسةةةةةةةةتضح محاي  ضةةةةةةةةفايف العاف   :األولاحملور 
 ( عبارات 8خيتكض  دي   نالعدلي    اجملتمع السعض   

سةةةةةةةةةةة ا ي ي  حلماي   األهداف خاحملد ات اإل  :الثايناحملور 
 ناعرافة العدلي    اجملتمع السةةةةةةعض     ضةةةةةةفايف العاف 
 ( عبارات 8خيتكض  دي  

اعرافة    دعضقات محاي  ضةةةةةةةةةفايف العاف   :الثالثاحملور 
 ( عبارات 8خيتكض  دي   نالعدلي    اجملتمع السعض   

اعرافة     آليةةات محةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف    احملور الرابع:
( عبارةن  60خيتكض  دي   نالعدلي    اجملتمع السةةةةةةعض   

 عبارة  (60( رطعا  دتضما   10دةسم  على  
خيةةاطة  لة  فةرة دي فةرات هةذه احملةاخر قةائمة   مة   

  نغي دضافة(   –إىل حةةد دةةا    –  دضافة:  اآ يةة العبةةارات  
خقد مت إعراء ل  عبارة دي العبارات السةةةةةةةةةةةةةاطة   رجات 

 لتتم دعامتها إح ائي ا على الافض اآيت:
غري ن   رجتةةةةا (  2   )ىل حةةةد مةةةا(  رجةةةاتن  3   موافق
 (  رج  خاحدة 1  موافق

 
 
 
 
 

 صدق أداة الدراسة
قام   نطعد التملد دي ال ةةدق ال اهر  أل اة الدراسةة 

مت حسةةةةاب  ن خ لى العيا ال رية البف   طتربيةها ديدا يا  ع
دعةةةادةةة  االر بةةةاط طيسةةةةةةةةةةةةةةض  ععرفةةة  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةدق الةةةدا ل  

خالل  دي     حسةةةةةةةةةاب دعاد  االر باط    نل سةةةةةةةةةتبا  
 طدرجتها الكلي نط   رج  ل  حمضر دي حماخر االسةةةتبا    

 :اآيتلما يضض  الل  امدخ  
ر  قةةةةةةةةيم دعادةةةةةةةة  ار بةةةةةةةةاط لةةةةةةةة  عبةةةةةةةةارة دةةةةةةةةي   خا ض 

العبةةةةةةةةةةارات دةةةةةع طعدها خدةةةةةع الدرجةةةةة  الكليةةةةة  حملضر آليات 
اعرافة العةةةةدليةةةة    اجملتمع    محةةةةايةةةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةةايف العاف  

السعض   الذ   اتم  إليه دضجبةة  خ الةة  إحةة ائيا خالات 
قيم دتضسةةةةةةةةةةةةةةرة  خدر  عة ن فضةةةةةةةةةةةةةة   عي لضهنةا الات  اللة  

ع  ىل ر  رطعا  خحماخر الدراسةةةةةة   تمتإح ةةةةةةائي  را يشةةةةةةي إ
  هةةذه الاتي ةة  اخعليةةه فةة   نطةةدرجةة  صةةةةةةةةةةةةةةةدق در  عةة  جةةد ا

 ا ضضةةةةةةةة  صةةةةةةةةدق عبارات حماخر االسةةةةةةةةتبا   خصةةةةةةةة حيته
 للتربية اعيدا  

 
 الصدق البنائ :

مت حسةةاب ال ةةدق الباائ  حملاخر الدراسةة  دي     
حسةةةةةةةةةةةةةةاب د عةاد ت االر بةاط ط   رجة  الب عةدن خالةدرج   

مفضر الةةذ  ياتم  إليةةه الب عةةد خجةةاءت الاتةةائا الكليةة  لل
 لما أييت:
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 ُمعامالت ارتباط بريسون ألبعاد حمور:  . (1جدول رقم  
 آليات محاية ضحااي العنف يف املرافق العدلية يف اجملتمع السعودي ابلدرجة الكلية للمحور 

الكلية  معام  االرتباط ابلدرجة   األبعاد 
 للمحور 

 0.670  خر خسائ  اإلع م   دضاجه  دشك ت ضفايف العاف 
 0.823 اعرافة العدلي    اعدافع  عي حةضق ضفايف العاف  

 0.909 اعرافة العدلي      عي  الدخر األد    جما  محاي  ضفايف العاف 
 0.951  ةضقهم عرالب  دي ااعرافة العدلي    متك  ضفايف العاف 

 0.943 اعرافة العدلي    اعسا دة االجتماعي  لضفايف العاف 
 0.941 التسضية االجتماع  ل ادا الرعاي  االجتماعي  لضفايف العاف 

 0.914 الشرال  ط  اعلسسات االجتماعي  خاألداي  حلماي  ضفايف العاف 
 0.879 خاألداي  حض  ضفايف العاف  ش يع الدراسات خالبفض  االجتماعي  خالا سي   

 0.868 اعرافة العدلي      عي   خر االست مار االجتماع  حلماي  ضفايف العاف  
 0.849 اعرافة العدلي    صاع سياس  اجتماعي  فاعل  حلماي  ضفايف العاف 

 ( فمق  0.01** ال  عاد دستضح الدالل   
( ر  قيم د عةةاد ت االر بةةاط  1يتبّ  دي امةةدخ  رقم    

ط   رجةة  الب عةةد خالةةدرجةة  الكليةة  للمفضر:  آليةةات محةةايةة   
اعرافة العدلي    اجملتمع السةةةةةةةةةةةةعض  (     ضةةةةةةةةةةةةفايف العاف 

(ن  0.670  اخا دةا ط     إال  ن الةذ  ياتم  إليةه الب عةد عةالية  
يع   (ن خمجيعها دضجب  خ الةةةةةةةةةةةةةة  إحةةةةةةةةةةةةةة ائي ا؛ را  0.951خ  

خجض   رج  عالي  دي اال سةةةاق الدا ل ن مبا يعك   رج   
 عالي  دي ال دق ل ةرات االستبا     

 
  احملكمني:صدق 
( دي 6عرض ر اة الدراسةةةةةة  على عيا  قضادها   مت 

رعضةةةةةةةةةةةةةاء هيئ  التدري  جبادع  اإلدام حممد طي سةةةةةةةةةةةةةعض  

خدعرفة  دةدح   ناإلسةةةةةةةةةةةةةة دية  للتةملةد دي قةاطليتهةا للتربية
خسةةةةةةةةةةةةةة دةة     هنار بةةاط لةة  عبةةارة ابحملضر الةةذ   اتم  إليةة 

ال ةةةةةياغ  رخ حذف خإضةةةةةاف  دا يرخ ه دي عباراتن خطعد 
جراء ال ةةةةةةةةةةةةةةةةدق ال ةةاهر  مجع األ خات دي التفكيم خإ

قاطليتها للتربية طعد  عدي  صةةةةةةةةةةةياغ    تا ضةةةةةةةةةةةف  نعليها
  ر ض العبارات خحذف خإضاف  البعض اآطع
 

  الدراسة:ثبات أداة 
 Chronbach)اسةةةةةةةةةةةةةةتطةدام دعةادة  رل ةا لرخ بةا     مت

Alpha)   للتملد دي  بات ر اة الدراسةةةةةةةةةةة ن خامدخ  رقم
 ( يضض  دعاد  ال بات حملاخر ر اة الدراس  خه :2 
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 الدراسة أداةثبات معام  ألفا كرونباخ لقياس . (2  رقم جدول
 معام  الثبات  عدد الفقرات  احملاور 

 0.934 8 اعرافة العدلي    اجملتمع السعض    دستضح محاي  ضفايف العاف 
اعرافة العدلي    اجملتمع    األهداف خاحملد ات اإلسةةة ا ي ي  حلماي  ضةةةفايف العاف  

 السعض  
8 0.962 

 0.873 8 اعرافة العدلي    اجملتمع السعض    دعضقات محاي  ضفايف العاف 

آلةيةةةةةةةات   حمةضر  رطةعةةةةةةةا  
محاي  ضةةةةفايف العاف  

العةةةدليةةة         اعرافة
 اجملتمع السعض  

 0.844 6  خر خسائ  اإلع م   دضاجه  دشك ت ضفايف العاف
 0.941 6 اعرافة العدلي   اعدافع  عي حةضق ضفايف العاف 

اعرافة      عي  الدخر األد    جما  محاي  ضةةةةةةةةةفايف العاف  
 0.922 6 العدلي 

 0.946 6 عرالب   ةضقهمدي ااعرافة العدلي    متك  ضفايف العاف 
 0.929 6 اعرافة العدلي   اعسا دة االجتماعي  لضفايف العاف 

لضةةةةةةةةةةةةةفايف  التسةةةةةةةةةةةةةضية االجتماع  ل ادا الرعاي  االجتماعي   
 0.917 6 العاف

الشةةةرال  ط  اعلسةةةسةةةات االجتماعي  خاألداي  حلماي  ضةةةفايف  
 0.938 6 العاف

 شةةةة يع الدراسةةةةات خالبفض  االجتماعي  خالا سةةةةي  خاألداي   
 0.891 6 حض  ضفايف العاف

    عي   خر االسةةةةةت مار االجتماع  حلماي  ضةةةةةفايف العاف  
 0.957 6 اعرافة العدلي 

  صةةةةةةةةاع سةةةةةةةةياسةةةةةةةة  اجتماعي  فاعل  حلماي  ضةةةةةةةةفايف العاف  
 0.989 6 اعرافة العدلي 

 0.986 60 العدلي    اجملتمع السعض      اعرافةحمضر آليات محاي  ضفايف العاف  
 0.983 84 ل ستبا   ال بات الكل   

( يتض  2دي     الاتائا اعضضف  رع ه جبدخ   
خطلغةةت قيمة     نر  دعةةادة  ال بةةات حملةاخر الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة  عةا 

(ن خه  قيمة   بةات در  عة  0.983دعةادة  ال بةات العةام  
  ضض  ص حي  ر اة الدراس  للتربية اعيدا  

 

 حدود الدراسة
 احلدود املوضوعية -أ

 آليات محاي  ضفايف العاف   اعرافة العدلي  
 احلدود البشرية -ب
خبم  اعرافة العدلي     عيا  عشةةةضائي  دي اعسةةةلخل    -
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اعملك  العرطي  السةعض ي  اعضضةف     ةي     دي داا ة
للبفةةةةة ن   اعاه يةةةةة   (  86   خعةةةةةد هةةةةةا  اإلجراءات 

 د ر ة 
  عياةةة  عشةةةةةةةةةةةةةةضائيةةة  دي   اء علم اجتمةةةا  امراةةة     -

على   ا  (  بي 15خعةةد هم  ن  امةةادعةةات السةةةةةةةةةةةةةةعض يةة 
 دستضح داا ة اعملك  العرطي  السعض ي  

 ملكانية احلدود ا -ج
 :لاآيتداا ة اعملك  العرطي  السعض ي  خاعضرع   

 دارة  الريفضن خمت لها دديا  الريفض  (1
 اعارة  الشرقي ن خمت لها دديا  الددام  (2
 دارة  دك ن خمت لها دديا  جدة  (3
 دارة  احلدخ  الشمالي ن خمت لها دديا  عرعر  (4
 دارة  عسين خمت لها دديا  رها  (5
 الزمانيةاحلدود  -د

(  هضر طدرت داذ اعتما  اعضافة  على  ر  6ف ة  
 م 2019الدراس     هر ف اير 

 
 نتائج أسئلة الدراسة

 لعينة الدراسة الدميوغرافيةاخلصائص 
 تو يع  صائص أفراد الدراسة . (3جدول رقم  

 النسبة  التكرار  الفئات  املتغريات 

 العمر 

 16.3 14 سا   30رق  دي 
 23.3 20 سا   40سا  إىل رق  دي  30دي 
 46.5 40 سا   50سا  إىل رق  دي  40دي 

 14.0 12 سا  فمل ر  50دي 
 %100 86 اجملمض 

 دارة  العم  

 39.5 34 خمت لها دديا  الريفض ن دارة  الريفض
 20.9 18 خمت لها دديا  جدة  ن دارة  دك 
 17.4 15 خمت لها دديا  الددام ن اعارة  الشرقي  
 11.6 10 خمت لها دديا  رها  ن دارة  عسي

خمت لها    ندارة  احلدخ  الشمالي  
 دديا  عرعر 

9 10.5 

 الضظي   

 48.8 42 ر  ائ  اجتماع  
 20.9 18 دشرف اجتماع  

 16.3 14 ر  ائ  رعاي  اجتماعي  
 14.0 12 ر  ائ  أتهي  

 %100 86 اجملمض 
 2.3 2 دله  دتضس   اعله  الدراس  
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 النسبة  التكرار  الفئات  املتغريات 
 4.7 4 دله  فضق دتضس  
 58.1 50 دله  جادع  

 4.7 4 دله   طلضم عا  
 23.3 20 داجستي 
 7.0 6  لتضراه 

 %100 86 اجملمض 

عد  ساضات اد ة   جما  العم   
 احلا 

 34.9 30 ساضات  5رق  دي 
ساضات إىل رق  دي   5دي 

 23.3 20 ساضات 10

  15ساضات إىل رق  دي  10دي 
 14.0 12 سا  

 27.9 24 سا  فمل ر  15دي 
 %100 86 اجملمض 

 خرات  دريبي    جما    حضضر
 العم  احلا  

 93.0 80  خرات  دريبي    حضرت
 7.0 6  خرات  دريبي   رحضر م 

التدريبي    جما   عد  الدخرات 
 العم  
 

 25.6 22  خرات  دريبي   5رق  دي   حضرت
  10 خرات إىل رق  دي  5دي 

 27.9 24  خرات 

  15 خرات إىل رق  دي  10دي 
 4.7 4  خرات 

 34.9 30  خرة فمل ر  15دي 
 7.0 6  خرات  دريبي   رحضر م 

ددح االست ا ة دي الدخرات  
 التدريبي  

 16.3 14   داط ض 
 41.9 36   دتضسر
 41.9 36 ةرتار 

 %100 86 اجملمض 

يضضةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةاطة  ضريع رفرا  الدراسةةةةةةةةةةة  دي 
األ  ةةةةةةةةةةةةةةةائي  االجتمةاعي  العةادل    اعرافة العةدلية ن  

خفةا لبعض اعتغيات الشةةةةةةةةةط ةةةةةةةةةي  خالضظي ي  خالتدريبي ن 
 :اآيتخاكي    ي   ل  الاتائا على الافض 
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داهم طاسةةب   ا ( فر 40ا ضةة  ر   وفقا ملتغري العمر:   -
سةا ن    50سةا  إىل رق  دي   40رعمارهم دي (  46.5% 

(  20خه  ال ئة  الغةالبة  دي رفرا  الدراسةةةةةةةةةةةةةة ن طيامةا جاء  
سةةةةةةا  إىل   30( رعمارهم دي %23.3داهم طاسةةةةةةب    افر 

داهم طاسةةب    ا  ( فر 14سةةا ن   ح  جاء    40رق  دي 
سةةةةةةةةةةةةةةاةةة ن خر يا جةةةاء    30( رعمةةةارهم رقةةة  دي  16.3% 
  50مةةارهم دي  ( رع%14.0داهم طاسةةةةةةةةةةةةةةبةة     ا  ( فر 12 

 سا  فمل رن خه  ال ئ  األق  دي ط  رفرا  الدراس  
 ا  ( فر 34ا ضةةةةةةةةةةةةةة  ر     وفقةةا ملتغري منطقةةة العمةة :  -

دارة  الريفضن خه       ( يعملض %39.5داهم طاسةةةةب   
 ا  ( فر 18ال ئة  الغةالبة  دي رفرا  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ن طيامةا جةاء  

دارة  دك ن   ح     ( يعملض %20.9داهم طاسةةب   
  ( يعملض   %17.4داهم طاسةةةةةةةةةةةةةةبةةة     ا  ( فر 15ء  جةةةا

  داهم طاسةةةةةةب  افر ر(  10اعارة  الشةةةةةةرقي ن   ح  جاء  
  (9دارة  عسةةةةةةةةةةةةةةين خر يا جاء       ( يعملض 11.6% 

دارة  احلدخ     ( يعملض %10.5داهم طاسةةةةةةةةةةةةب     رفرا
 الشمالي ن خه  ال ئ  األق  دي ط  رفرا  الدراس  

داهم   ا( فر 42ا ضةةةةةةةةةةةةةة  ر     وفقةةا ملتغري الوفيفةةة:  -
   ( خظي تهم ر  ةةةةةةةةةائ  اجتماع ن خه %48.8طاسةةةةةةةةةب   

 ا( فر 18ال ئة  الغةالبة  دي رفرا  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ن طيامةا جةاء  
رف اجتماع ن   ( خظي تهم دشةةةةة %20.9داهم طاسةةةةةب   
( خظي تهم %16.3داهم طاسةةةةةةةةةةةب   ا ( فر 14ح  جاء  

داهم  ا( فر 12ر  ةةةةةةائ  رعاي  اجتماعي ن خر يا جاء  
( خظي تهم ر  ةةةةةائ  أتهي ن خه  ال ئ  %14.0طاسةةةةةب   

 األق  دي ط  رفرا  الدراس  
 ا( فر 50ا ضةةةةة  ر    وفقا ملتغري املؤه  الدراسةةةة :  -

( دلهلهم جةةةادع ن خه  ال ئةةة  %58.1داهم طاسةةةةةةةةةةةةةةبةةة   
داهم   ا( فر 20الغةالبة  دي رفرا  الةدراسةةةةةةةةةةةةةةة ن طيامةا جةاء  

(  6  جاء  ( دلهلهم داجسةةةةتين   ح%23.3طاسةةةةب   

( دلهلهم  لتضراهن   ح  %7.0  داهم طاسةةةةةةةةةةةةةةبةة   افر ر
( دله هتم  دله   %4.7  داهم طاسةةةةةةةةةةةةةب   افر ر(  4جاء  

دله   طلضم عا ( ابلتسةةةةةةةةاخ ن خر يا   -فضق دتضسةةةةةةةة  
فر 2جةةةةةةاء   د(  طاسةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةة   ا    ا( دلهلهمةةةةةة %2.3اهمن 

 دتضس ن خه  ال ئ  األق  دي ط  رفرا  الدراس  
  نوات اخل ة يف جمال العم  احلايل: وفقا ملتغري عدد سة   - 

( سةةةةةةةةةةاضات % 34.9داهم طاسةةةةةةةةةةب     ا ( فر  30ا ضةةةةةةةةةة  ر    
سةةةةةةةةةةةةةاضاتن خه  ال ئةة  الغةةالبةة  دي رفرا    5  هتم رقةة  دي  

(  % 27.9داهم طاسةةةةةةةةةةةب     ا ( فر  24الدراسةةةةةةةةةةة ن طياما جاء   
(  20سةةةةةا  فمل رن   ح  جاء     15سةةةةةاضات   هتم دي  

سةةةاضات إىل رق     5(   هتم دي  % 23.3داهم طاسةةةب     ا فر  
داهم طاسةةةةةةةةةةةةةبةة     ا ( فر  12سةةةةةةةةةةةةةاضاتن خر يا جةةاء   10دي  
سةةةين    15سةةةاضات إىل رق  دي    10(   هتم دي  % 14.0  

 خه  ال ئ  األق  دي ط  رفرا  الدراس   
دورات تدريبية يف جمال العم   حىنةةةةوروفقا ملتغري    -

(  % 93.0داهم طاسةةةةةةةةةةب    ا( فر 80ا ضةةةةةةةةةة  ر     احلايل:
 خرات  دريبي    جما  العم  احلا ن خه  ال ئ    حضةرخا

  داهم افر ر(  6الغالب  دي رفرا  الدراسةةةةةةةةة ن   ح  جاء  
ر   خرات  دريبي    جما     ثضةةةةةةةةرخا( م  %7.0طاسةةةةةةةةب   

 عملهم احلا ن خه  ال ئ  األق  دي ط  رفرا  الدراس  
 وفقا ملتغري عدد الدورات التدريبية يف جمال العم :  -

دي   حضرخا  (%34.9داهم طاسب    ا( فر 30   ا ض  ر
ال ئ  الغالب  دي رفرا  الدراسةةةةةةةةةةةةةة ن    خرة فمل رن خه  15

  حضةةةةةةةةةرخا(  %27.9داهم طاسةةةةةةةةةب    ا( فر 24طياما جاء  
 خراتن   ح  جةةةاء   10 خرات إىل رقةةة  دي    5دي  
  5رق  دي    حضةةةةةةةرخا(  %25.6داهم طاسةةةةةةةب     ا( فر 22 

داهم طاسةةةةةةةةةةةةةةبةة     ( فر 6 خرات  ةةةدريبيةةة ن   ح  جةةةاء  
(  4ر   خرات  دريبي ن خر يا جاء    ثضةةةرخا( م  7.0% 
 خرات إىل   10 حضةةةةةةرخا دي(  %4.7  داهم طاسةةةةةةب   افر ر
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رفرا    15رقةةةة  دي   ال ئةةةة  األقةةةة  دي ط    خراتن خه  
 الدراس  

  وفقا ملتغري مد  االسةةتفادة من الدورات التدريبية:  -
( لا ت  %41.9داهم طاسةةةةةةةةةةةةةب    ا( فر 36ا ضةةةةةةةةةةةةة  ر   

 دتضسةةةةةةةةةة   مبسةةةةةةةةةةتضي سةةةةةةةةةةت ا هتم دي الدخرات التدريبي  ا
خرتار( ابلتسةةةةةاخ ن خه  ال ئ  الغالب  دي رفرا  الدراسةةةةة ن 

( دسةتضح  %16.3داهم طاسةب    ا( فر 14  ح  جاء  
اسةةت ا هتم دي  ل  الدخرات داط ضن خه  ال ئ  األق  

 دي ط  رفرا  الدراس  

)جابة السةؤال األول: ما مسةتو  محاية ضةحااي العنف 
املرافق العدلية يف اجملتمع السةةعودي من وجهة نظر يف 

 األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية؟
لإلجةةاطةة  على هةةذا السةةةةةةةةةةةةةةلا ن مت حسةةةةةةةةةةةةةةةةاب التكرارات 
خاعتضسةةةةةةةةةةةةةةرةات احلسةةةةةةةةةةةةةةةاطية  خاالشرافةات اععيةارية  خالر ةب 

الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  السةت اابت رفرا  
العةةادل    اعرافة العةةدليةة  على حمضر دسةةةةةةةةةةةةةةتضح محةةايةة  

 ناعرافة العدلي    اجملتمع السةةةةةةعض     ضةةةةةةفايف العاف 
 : اآيتخجاءت الاتائا لما يضضفها امدخ  

األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات حمور  استجاابت أفراد الدراسة من . (4جدول رقم  
 "مستو  محاية ضحااي العنف يف املرافق العدلية يف اجملتمع السعودي" 

 العبارة م 
 درجة املوافقة 

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري  
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 موافق )ىل حد ما غري موافق  املوافقة 

 % ك % ك % ك

 ضفي البيئ  اعااسب  لتفس   ضعي  حياة ضفايف   6
 دضافة  1 0.70 2.44 55.8 48 32.6 28 11.6 10 العاف 

العاف ال رح اعااسب  للتعبي عي   ضفايف دا   5
 رائهم  آ

 دضافة  2 0.62 2.40 46.5 40 46.5 40 7 6

التعريف  ةضق خاحتياجات ضفايف العاف     7
 دضافة  3 0.76 2.40 55.8 48 27.9 24 16.3 14 اجملتمع 

 ةد  ادددات التعليمي  خال طضي    مجيع اعراح    3
 دضافة  4 0.72 2.35 48.8 42 37.2 32 14 12 مبا يتااسب دع احتياجات ضفايف العاف 

2 
العم  دي رج  االر ةاء ابلرعاي  ال في  لضفايف  

 إىل حد دا  5 0.70 2.30 44.2 38 41.9 36 14 12 العاف خاختاال دا يلزم لتفةية الل   

 ضفي عد  دي ال ادا اإلر ا ي  خاالجتماعي    4
 إىل حد دا  6 0.76 2.28 46.5 40 34.9 30 18.6 16 لضفايف العاف   اجملتمع  

دا  ضفايف العاف طعض االدتيارات اععاضي    8
 إىل حد دا  7 0.78 2.16 39.5 34 37.2 32 23.3 20 خاعا ي  

 ةد  طرادا التمهي  االجتماع  خالا س  لضفايف   1
 إىل حد دا  8 0.66 2.07 25.6 22 55.8 48 18.6 16 العاف 

 إىل حد دا  0.59 2.30 اعتضس  احلسايب العام
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يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 
العدلي  على عبارات حمضر مشدسةتضح محاي  ضةفايف العاف 

 تا ضةةةةةةةةةف إالاعرافة العدلي    اجملتمع السةةةةةةةةةعض  مشن    
احملضر طشةةةةةةةةةةةةةةكة    هةذادضافةتهم إىل حةد دةا على عبةارات  

(ن خابشراف دعيةار  3دي   2.30عةامن مبتضسةةةةةةةةةةةةةة  عةام  
دضافةتهم على دسةةةةةةةةةةةةةةتضح احلمةةةايةةة     ر ةةةت  ا(  لمةةة 0.59 

ة ضةةةةةةةةةةةةفايف  مش ضفي البيئ  اعااسةةةةةةةةةةةةب  لتفسةةةةةةةةةةةة   ضعي  حيا
ن خاللةةة  مبتضسةةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةةةةايب  العافمش   اعر بةةة  األخىل

اعر بةة  ال ةةا يةة      خ   ( 0.70(ن خاشراف دعيةةار   2.44 
ضةةةةةةةةةةةفايف  جاءت دضافةتهم على دسةةةةةةةةةةةتضح احلماي  مشدا  

راءهممش مبتضسةةةةةةةةةةةةةة  آلعاف ال رح اعااسةةةةةةةةةةةةةةب  للتعبي عي ا
  ا(  لمةةةة 0.62(ن خاشراف دعيةةةةار   2.40حسةةةةةةةةةةةةةةةةةايب  

جاءت دضافةتهم على دسةةةةةةتضح احلماي  مشالتعريف  ةضق  
اعر ب  ال ال  ن     خاحتياجات ضةةةةةفايف العاف   اجملتمعمش 

   ( خ 0.76(ن خاشراف دعيار   2.40مبتضس  حسايب  

  جةةاءت دضافةتهم على دسةةةةةةةةةةةةةةتضح احلمةةايةة   اعر بةة  الراطعةة 
مش ةةةد  ادةةددةةات التعليميةة  خال طضيةة    مجيع اعراحةة  مبةةا  
يتااسةب دع احتياجات ضةفايف العافمش مبتضسة  حسةايب  

 ( 0.72(ن خاشراف دعيار   2.35 
مةةةا األهةةةداف واحملةةةددات  )جةةةابةةةة السةةةةةةةةةةةؤال الثةةةاين: 

ة املرافق العدلييف سةةةرتاتيجية حلماية ضةةةحااي العنف اإل
يف اجملتمع السةةةةةةةةةةةعودي من وجهةة نظر األ صةةةةةةةةةةةائيني 

 االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية؟
لإلجةاطة  على هةذا السةةةةةةةةةةةةةلا ن مت حسةةةةةةةةةةةةةةاب التكرارات  
خاعتضسةةةةةةةةةةةةةرةةةات احلسةةةةةةةةةةةةةةةاطيةةة  خاالشرافةةةات اععيةةةاريةةة  خالر ةةةب 
السةةةةةت اابت رفرا  الدراسةةةةة  دي األ  ةةةةةائي  االجتماعي   

ى حمضر األهةةداف خاحملةةد ات  العةةادل    اعرافة العةةدليةة  عل 
اعرافة العدلي        سةةةةةةةةة ا ي ي  حلماي  ضةةةةةةةةةفايف العاف اإل 

خجاءت الاتائا لما يضضةةةةةةفها امدخ    ن اجملتمع السةةةةةةعض   
 :  اآيت 

العدلية عل  عبارات حمور  استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق . (5 (جدول رقم
 املرافق العدلية يف اجملتمع السعودي" يف سرتاتيجية حلماية ضحااي العنف "األهداف واحملددات اإل

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

7 
التاسةةةةةةةةية ط  لتلف األجهزة احلكضدي  خاداصةةةةةةةة   
 دضافة  1 0.66 2.58 67.4 58 23.3 20 9.3 8 فيما م  ادددات اليت  ةدم لضفايف العاف 

احلةد دي    إىلطاةاء السةةةةةةةةةةةةةةيةاسةةةةةةةةةةةةةةةات خال ادا الرادية    1
 اعرافة العدلي    دشك ت ضفايف العاف 

 دضافة  2 0.66 2.42 52,1 44 39.5 34 9.3 8

دضاجه  دشةةةةةةةةةةةك ت االسةةةةةةةةةةةتبعا  االجتماع  اليت   8
 دضافة  3 0.69 2.40 51.2 44 37.2 32 11.6 10 داها طعض ضفايف العاف  يعا 
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 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 
درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

5 
الةةةةةددا االجتمةةةةةاع  خالتةةةةةمهيةةةةة  الا سةةةةةةةةةةةةةة     ةية 

 دضافة  4 0.75 2.37 53.5 46 30.2 26 16.3 14 لضفايف العاف   اجملتمع 

ال ةةةةةةةةةةةةةةفي  خاالجتماعي  خالسةةةةةةةةةةةةةةكاي    عم ا يئات   3
 خالسياسي  خالترضعي    رعاي  ضفايف العاف 

 دضافة  5 0.68 2.35 46.5 40 41.9 36 11.6 10

دلسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات      رضير ر اء العادل  خفرق العم    4
 رعاي  ضفايف العاف 

إىل حد   6 0.74 2.33 48.8 42 34.9 30 16.3 14
 دا 

    سةةةةةة  دسةةةةةةتضح  ضعي  احلياة لضةةةةةةفايف العاف   6
إىل حد   7 0.77 2.33 51.2 44 30.2 26 18.6 16 اعرافة العدلي  

 دا 

 ةية جض ة  ةةددةةات الضقةةايةة  خالرعةةايةة  خالتةةمهيةة    2
إىل حد   8 0.73 2.28 44.2 38 39.5 34 16.3 14 اعرافة العدلي    اعةدد  لضفايف العاف 

 دا 
 دضافة  0.63 2.38 احلسايب العام اعتضس  

يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 
خاحملةةةةةةد ات   مشاألهةةةةةةداف  حمضر  عبةةةةةةارات  على  العةةةةةةدليةةةةةة  

اعرافة العدلي      سةةة ا ي ي  حلماي  ضةةةفايف العاف اإل
دضافةتهم طشةةةةةك  عام   تا ضةةةةةف  إالاجملتمع السةةةةةعض  مشن 

(ن  3دي   2.38على عبارات الل  احملضر مبتضسةةةةةةةة  عام  
دضافةتهم على   ر ةةةةت  ا(  لمةةةة 0.63خابشراف دعيةةةةار   

ا دف مشالتاسةةةية ط  لتلف األجهزة احلكضدي  خاداصةةة   
يف العافمش   فيمةةا م  ادةةددةةات اليت  ةةةدم لضةةةةةةةةةةةةةةفةةا

(ن خاشراف 2.58ن خالل  مبتضسةة  حسةةايب  األخىل اعر ب 
اعر بةةة  ال ةةةا يةةة  جةةةاءت دضافةتهم     خ   ( 0.66دعيةةةار   

على ا دف مشطااء السةةةةةةةياسةةةةةةةات خال ادا الرادي  إىل احلد 
العدلي مش مبتضس     اعرافةدي دشك ت ضفايف العاف 

 ( 0.66(ن خاشراف دعيار   2.42حسايب  

ا ةةةةةةةدف على  دضافةتهم  جةةةةةةةاءت  مشدضاجهةةةةةةة    لمةةةةةةةا 
دشةةةةةك ت االسةةةةةتبعا  االجتماع  اليت يعا  داها طعض 

اعر ب  ال ال  ن مبتضسةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةايب    ضةةةةةةةةةةةةفايف العافمش 
اعر بةة  الراطعةة     خ   ( 0.69(ن خاشراف دعيةةار   2.40 

جةاءت دضافةتهم على ا ةدف مش ةية الةددا االجتمةاع  
خالتمهي  الا سةةةةةة  لضةةةةةةفايف العاف   اجملتمعمش مبتضسةةةةةة   

 ( 0.75(ن خاشراف دعيار   2.37حسايب  
 

)جةابةة السةةةةةةةةةةةؤال الثةالةث: مةا معوقةات محةايةة ضةةةةةةةةةةةحةااي  
املرافق العةةدليةةة يف اجملتمع السةةةةةةةةةةةعودي من  يف  العنف  

وجهةةةة نظر األ صةةةةةةةةةةةةةائيني االجتمةةةاعيني العةةةاملني يف 
 املرافق العدلية؟

لإلجاط  على هذا السةةةةةةةةةةلا ن مت حسةةةةةةةةةةاب التكرارات   
خاعتضسةةةةةةةةةةةةةةرةات احلسةةةةةةةةةةةةةةةاطية  خاالشرافةات اععيةارية  خالر ةب 
السةت اابت رفرا  الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  
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العةةةادل    اعرافة العةةةدليةةة  على حمضر دعضقةةةات محةةةايةةة   
 نالعدلي    اجملتمع السةةةةةةعض      اعرافةضةةةةةةفايف العاف 
 : اآيتلما يضضفها امدخ  خجاءت الاتائا  
استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات حمور  . (6جدول رقم  

 املرافق العدلية يف اجملتمع السعودي" يف معوقات محاية ضحااي العنف 

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  حد ما )ىل  غري موافق 
 % ك % ك % ك

1 
عدم رغب  طعض األسةةةةةر   اإلط    
عي دشةةةةةةةةةةةةك ت العاف األسةةةةةةةةةةةةر  

 خاجملتمع  
 دضافة  1 0.60 2.67 74.4 64 18.6 16 7 6

7 
ضةةةةةةةةةةةةةةعف  ةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف    
خقةةةةةدراهتم االجتمةةةةةاعيةةةةة    ر  سةةةةةةةةةةةةةةهم 

 خالا سي  
 دضافة  2 0.56 2.67 72.1 62 23.3 20 4.7 4

الا رة السةةةةةلبي  لضةةةةةفايف العاف دي   2
 دضافة  3 0.66 2.56 65.1 56 25.6 22 9.3 8 طعض األسر 

5 
سة ا ي ي  خاضةف   إغياب طااء ر ي   

اعرافة     حلمةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف  
 العدلي  

 دضافة  4 0.59 2.53 58.1 50 37.2 32 4.7 4

عدم  ضفي البيئ  األسةةةةةةةةري  اعااسةةةةةةةةب    6
 دضافة  5 0.63 2.49 55.8 48 37.2 32 7 6 اجملتمع حلماي  ضفايف العاف   

8 
عدم خضةةةةةةةةةةةةةضا األرقام اداصةةةةةةةةةةةةة  رخ  
 سةةةةب ا تشةةةةار دشةةةةك ت ضةةةةفايف  

 اعرافة العدلي    العاف 
 دضافة  6 0.66 2.44 53.5 46 37.2 32 9.3 8

ضةةةةةةةةةةعف اعسةةةةةةةةةةلخلي  االجتماعي      3
 دضافة  7 0.73 2.42 55.8 48 30.2 26 14 12 جما  محاي  ضفايف العاف 

4 
عدم استطدام األسلضب العلم     
دضاجه  دشةةةةك ت ضةةةةفايف العاف  

 اعرافة العدلي    
 إىل حد دا  8 0.71 2.33 46.5 40 39.5 34 14 12

 دضافة  0.47 2.51 اعتضس  احلسايب العام 
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يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة الدراسة  دي 

مشدعضقةةات محةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف    العةةدليةة  على عبةةارات حمضر
السةةةةةةةةةةةةةةعض  مشن      اعرافةالعاف    إالالعةةةةدليةةةة    اجملتمع 
دضافةتهم طشةةةةةةةةةةةةةةكة  عةام على عبةارات اللة   تا ضةةةةةةةةةةةةةةفة 

(ن خابشراف دعيار  3دي   2.51احملضرن مبتضسةةةةةةةة  عام  
دضافةتهم على اععضق مشعةةةدم رغبةةة     ر ةةةت(  لمةةةا  0.47 

طعض األسةةةر   اإلط   عي دشةةةك ت العاف األسةةةر  
ن خالل  مبتضسةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةايب  ألخىلخاجملتمع مش   اعر ب  ا

اعر بة  ال ةا ية     خ   ( 0.60(ن خاشراف دعيةار   2.67 
جاءت دضافةتهم على اععضق مشضعف  ة  ضفايف العاف 
  ر  سةةةةةةةةةهم خقدراهتم االجتماعي  خالا سةةةةةةةةةي مش مبتضسةةةةةةةةة  

  ا(  لمةةةة 0.56(ن خاشراف دعيةةةةار   2.67حسةةةةةةةةةةةةةةةةةايب  
جاءت دضافةتهم على اععضق مشالا رة السةةةةةةةةلبي  لضةةةةةةةةفايف  

اعر بة  ال ةال ة ن مبتضسةةةةةةةةةةةةةة     العاف دي طعض األسةةةةةةةةةةةةةةرمش 
اعر ب    خ   ( 0.66(ن خاشراف دعيار   2.56حسةةةةايب  

الراطعةةة  جةةةاءت دضافةتهم على اععضق مشغيةةةاب طاةةةاء ر يةة   
اعرافة    إسةةةةةةةةة ا ي ي  خاضةةةةةةةةةف  حلماي  ضةةةةةةةةةفايف العاف 

(ن خاشراف دعيار  2.53العدلي مش مبتضسةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةايب  
 0.59 ) 

 
)جابة السةةةةؤال الرابع: ما آليات محاية ضةةةةحااي العنف 

 اجملتمع السةةعودي من وجهة نظر املرافق العدلية يفيف 
 األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية؟

لإلجةةةاطةةة  على هةةةذا السةةةةةةةةةةةةةةلا ن فةةةةد مت حسةةةةةةةةةةةةةةةةةاب 
اعتضسةةةةةةةةةةةةةةرةةات احلسةةةةةةةةةةةةةةةاطيةة  خاالشرافةةات اععيةةاريةة  خالر ةةب 
السةت اابت رفرا  الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  
العةادل    اعرافة العةدلية  على رطعةا  حمضر آليةات محةاية   

 نالعدلي    اجملتمع السةةةةةةعض      اعرافةضةةةةةةفايف العاف 
 ا  ضضفها امداخ  التالي : خجاءت الاتائا لم

حمور    استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل . (7جدول رقم  
 العدلية يف اجملتمع السعودي يف املرافقآليات محاية ضحااي العنف 

 م
أبعاد حمور آليات محاية ضحااي العنف يف  

 املرافق العدلية يف اجملتمع السعودي
املتوسط  
 درجة التطبيق  الرتتيب  االحنراف املعياري احلساب 

1 
 خر خسةةةةائ  اإلع م   دضاجه  دشةةةةك ت  

 دضافة  9 0.50 2.50 ضفايف العاف

2 
    اعرافةاعدافع  عي حةضق ضفايف العاف  

 دضافة  10 0.60 2.50 العدلي 

  عي  الدخر األد    جما  محاي  ضةةةةةةةةةةةفايف   3
 العدلي    اعرافةالعاف 

 دضافة  1 0.47 2.72

دي  العدلي       اعرافةمتك  ضةةةةةةفايف العاف   4
 عرالب   ةضقهما

 دضافة  3 0.53 2.65

   اعسةةةةةةةةةةةا دة االجتماعي  لضةةةةةةةةةةةفايف العاف   5
 دضافة  2 0.51 2.66 العدلي  اعرافة



 

 

  

  

188 

161 

161 208 

208 

أبعاد حمور آليات محاية ضحااي العنف يف   م
 املرافق العدلية يف اجملتمع السعودي

املتوسط  
 احلساب 

 درجة التطبيق  الرتتيب  االحنراف املعياري

الةرعةةةةةةةايةةةةةةة   الةتسةةةةةةةةةةةةةةضيةة   6 لة ادةا  االجةتةمةةةةةةةاعة  
 دضافة  5 0.52 2.61 االجتماعي  لضفايف العاف

الشةرال  ط  اعلسةسةات االجتماعي  خاألداي    7
 دضافة  6 0.55 2.60 حلماي  ضفايف العاف

 شةةةةةةةة يع الدراسةةةةةةةةات خالبفض  االجتماعي    8
 دضافة  8 0.52 2.58 خالا سي  خاألداي  حض  ضفايف العاف

  عية   خر االسةةةةةةةةةةةةةةت مةار االجتمةاع  حلمةاية    9
 دضافة  4 0.56 2.62 العدلي    اعرافةضفايف العاف 

صاع سياس  اجتماعي  فاعل  حلماي  ضفايف   10
 دضافة  7 0.49 2.60 العدلي    اعرافةالعاف 

 دضافة  0.46 2.60 اعتضس  العام 

يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 
العدلي  على عبارات حمضر مشآليات محاي  ضةةةةةةةفايف العاف 

 تا ضةةةةةةةةةف إالالعدلي    اجملتمع السةةةةةةةةةعض  مشن     اعرافة
دضافةتهم طشةةةك  عام على عبارات الل  احملضرن مبتضسةةة  

  خر ةت(   0.46خابشراف دعيةار    (ن3دي   2.60عةام  
دضافةتهم على آليةة  مش  عيةة  الةةدخر األد    جمةةا  محةةايةة  

ن    اعرافة العةةةدليةةة مش   اعر بةةة  األخىل ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةايف العاف  
(ن خاشراف دعيةار  2.72خاللة  مبتضسةةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةةةايب  

اعر بةة  ال ةةا يةة  جةةاءت دضافةتهم على آليةة     خ   ( 0.47 
العدلي مش    اعرافةمشاعسةةا دة االجتماعي  لضةةفايف العاف 

(   0.51(ن خاشراف دعيار   2.66مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب  
جاءت دضافةتهم على آلي  مشمتك  ضةةةةةةةةةةفايف العاف   الم

اعر بة  ال ةال ة ن    عرةالبة   ةضقهممش دي االعةدلية      اعرافة
  ( 0.53(ن خاشراف دعيار   2.65 مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب 

اعر بة  الراطعة  جةاءت دضافةتهم على آلية  مش  عية   خر   خ 
   اعرافةاالسةةةةةةت مار االجتماع  حلماي  ضةةةةةةفايف العاف 

(ن خاشراف دعيار  2.62العدلي مش مبتضسةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةايب  
 0.56 ) 

الاتائا الت  يلي  فيما يتعلة يليات محاي    أييتخفيما   
 العدلي    اجملتمع السعض  : اعرافة  ضفايف العاف 
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 الُبعد األول: دور وسائ  اإلعالم يف مواجهة مشكالت ضحااي العنف
استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات بُعد "دور  . (8جدول رقم  

 اإلعالم يف مواجهة مشكالت ضحااي العنف" وسائ  

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

 امي  خع  اجملتمع أب ي  رعاي  خمحاي  ضفايف   4
 دضافة  1 0.52 2.77 81.4 70 14 12 4.7 4 العاف خرسرهم  

2 
عام قضح  اه قضي  احلماي      كضيي رر

 دضافة  2 0.63 2.53 60.5 52 32.6 28 7 6 العدلي      اعرافةاالجتماعي  لضفايف العاف 

التش يع اإلع د  اعستمر للمضاقف اإلجياطي    3
  اه ضفايف العاف  

 دضافة  3 0.66 2.53 62.8 54 27.9 24 9.3 8

جممضع  دي احلم ت اإلع دي  حض  قضي     ب   6
 دضافة  4 0.69 2.42 53.5 46 34.9 30 11.6 10 العدلي      اعرافة ضفايف العاف 

إطرار الاماالأ الااجف  دي ضفايف العاف     5
 دضافة  5 0.75 2.37 53.5 46 30.2 26 16.3 14 اجملتمع خاليت  عافت خقاخدت العاف  

إع دي  حمضرها قضي  ضفايف العاف  صاع سياس    1
 دضافة  6 0.75 2.35 51.2 44 32.6 28 16.3 14 خدشك هتم  

 دضافة  0.50 2.50 اعتضس  احلسايب العام 

ضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   ي
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 
العةةةدليةةة  على عبةةةارات طعةةةد مش خر خسةةةةةةةةةةةةةةةةائةةة  اإلع م   

  تا ضةةةةةةةةةةةةف  إالدضاجه  دشةةةةةةةةةةةةك ت ضةةةةةةةةةةةةفايف العافمشن  
البعدن مبتضسةةةةة   هذادضافةتهم طشةةةةةك  عام على عبارات 

  خر ةت(   0.50(ن خابشراف دعيةار   3دي   2.50عةام  
دضافةتهم على آليةةةة  مش اميةةةة  خع  اجملتمع أب يةةةة  رعةةةةايةةةة   

ن خالل  العاف خرسةةةةةرهممش   اعر ب  األخىلخمحاي  ضةةةةةفايف  
ن  ( 0.52(ن خاشراف دعيار   2.77مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب  

   ررءت دضافةتهم على آلي  مش كضيي اعر ب  ال ا ي  جا   خ 
 اه قضةةي  احلماي  االجتماعي  لضةةفايف العاف    عام قض 

(ن خاشراف 2.53العدلي مش مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب     اعرافة
آليةةةةةة  0.63دعيةةةةةةار    على  دضافةتهم  جةةةةةةاءت  ( لمةةةةةةا 

مشالتشةةةةةةةةةةةة يع اإلع د  اعسةةةةةةةةةةةةتمر للمضاقف اإلجياطي   اه  
اعر ب  ال ال  ن مبتضسةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةايب    ضةةةةةةةةةةةةفايف العافمش 

عةةة  اعر بةةة  الراط   ( خ 0.66عيةةةار   (ن خاشراف د2.53 
جممضعةة  دي احلم ت   جةةاءت دضافةتهم على آليةة  مش ب 
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العدلي مش    اعرافةاإلع دي  حض  قضةةةي  ضةةةفايف العاف 
( 0.66(ن خاشراف دعيار   2.53مبتضس  حسايب  

 
 العدلية يف املرافقالُبعد الثاين: املدافعة عن حقوق ضحااي العنف 

استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات بُعد  . (9جدول رقم  
 "املدافعة عن حقوق ضحااي العنف يف املرافق العدلية" 

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

4 
 سةةةةهي  إجراءات ح ةةةةض  ضةةةةفايف  
العاف على حةضقهم االجتمةةةةةاعيةةةة   

 خاالقت ا ي  
 دضافة  1 0.63 2.53 60.5 52 32.6 28 7 6

6 
 عضة خ ري  ضةةفايف العاف لتامي   
الةةةضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائةةيةةةةةةة    خعةةيةةهةةم  ةةةةةضقةةهةةم 

 خاالجتماعي  خاالقت ا ي  
 دضافة  2 0.70 2.53 65.1 56 23.3 20 11.6 10

1 
 عم دلسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات اجملتمع اعطتل    
اليت  عم    جما  حةضق ضةةةةةةةفايف  

 العاف 
 دضافة  3 0.63 2.51 58.1 50 34.9 30 7 6

5 
 عم التا يمات احمللي  اليت  سةةةةةةةةةعى  
للمةةةةةدافعةةةةة  عي حةضق ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةايف  

 العاف 
 دضافة  4 0.66 2.51 60.5 52 30.2 26 9.3 8

3 
 رضير األسةةةةاليب خاآليات اعااسةةةةب   
اليت  سةاعد    عم حةضق ضةفايف  

 العدلي     اعرافةالعاف 
 دضافة  5 0.73 2.49 62.8 54 23.3 20 14 12

2 
دتاطع  اسةةةةت ا ة ضةةةةفايف العاف دي  
حةضقهم الةضةةةةةةةةةةةةةةةةائيةة  خاالجتمةةاعيةة   

 خاالقت ا ي  
 دضافة  6 0.72 2.40 53.5 46 32.6 28 14 12

 دضافة  0.60 2.50 اعتضس  احلسايب العام 
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يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 
العدلي  على عبارات طعد مشاعدافع  عي حةضق ضةةةةةةةةةةةةةفايف  

دضافةتهم طشةةك    تا ضةةف إالالعدلي مشن      اعرافةالعاف 

دي   2.50البعدن مبتضسةةةةةةةةةةة  عام    هذاعام على عبارات 
دضافةتهم على   خر ةةةت(   0.50   (ن خابشراف دعيةةةار  3

آلي  مش سةةةةةةةةةهي  إجراءات ح ةةةةةةةةةض  ضةةةةةةةةةفايف العاف على 
ن خاالقت ا ي مش   اعر ب  األخىل حةضقهم االجتماعي 

(ن خاشراف دعيةار  2.53خاللة  مبتضسةةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةةةايب  
اعر بةة  ال ةةا يةة  جةةاءت دضافةتهم على آليةة  خ     ( 0.63 

اف لتاميةة  خعيهم  ةضقهم  مش عضة خ ريةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف الع
الةضةةةةةةائي  خاالجتماعي  خاالقت ةةةةةةا ي مش مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب 

دعيةةةةةةةار   2.53  خاشراف  جةةةةةةةاءت   ا(  لمةةةةةةة 0.70(ن 
دضافةتهم على آلي  مش عم دلسةسةات اجملتمع اعطتل   اليت 

اعر ب  ال ال  ن      عم    جما  حةضق ضةةةةةةةةةفايف العافمش 
   ( 0.63(ن خاشراف دعيار   2.51مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب  

آليةةةةةة  مش عم اعر بةةةةةة      خ  دضافةتهم على  جةةةةةةاءت  الراطعةةةةةة  
التا يمةةةات احملليةةة  اليت  سةةةةةةةةةةةةةةعى للمةةةدافعةةة  عي حةضق 

(ن خاشراف 2.51ضةةةةةةةةفايف العافمش مبتضسةةةةةةةة  حسةةةةةةةةايب  
( 0.66دعيار   

 العدلية يف املرافقالُبعد الثالث: تفعي  الدور األمين يف جمال محاية ضحااي العنف 
بُعد  أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات  ت (. استجااب10جدول رقم  

 فعي  الدور األمين يف جمال محاية ضحااي العنف يف املرافق العدلية " "

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

االجتماعي     إسهامضرخرة   2 اعلسسات    األ  ائي  
 األداي  ععام  دشك ت ضفايف العاف  

 دضافة 1 0.48 2.77 79.1 68 18.6 16 2.3 2

على   3 للةضاء  األد   الدخر  ضفايف   ش يع  دشك ت 
 العاف  

 دضافة 2 0.54 2.74 79.1 68 16.3 14 4.7 4

ا تشار ظاهرة العاف    إىل  رصد العضاد  خاألسباب اعل ي    4
 اجملتمع  

 دضافة 3 0.59 2.72 79.1 68 14 12 7 6

عضاجه   5 خاالجتماعي   األداي   اعلسسات  ط   الشرال  
 العدلي  دشك ت قضايف العاف   اعرافة 

 دضافة 4 0.55 2.72 76.7 66 18.6 16 4.7 4

اعل ي    6 خاألداي   االجتماعي   ال ضاهر  ا تشار إىل  دكافف  
 ظاهرة العاف اجملتمع   

 دضافة 5 0.60 2.70 76.7 66 16.3 14 7 6

  عي  اد  السا ي لإلط   عي الت اخرات ضد ضفايف   1
 العاف   اعرافة العدلي   

 دضافة 6 0.61 2.65 72.1 62 20.9 18 7 6

 دضافة  0.47 2.72 اعتضس  احلسايب العام 
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يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 
العةدلية  على عبةارات طعةد مش  عية  الةدخر األد    جمةا   

 تا ضةةةةةةةةةف  إالالعدلي مشن     اعرافةمحاي  ضةةةةةةةةةفايف العاف 
البعدن مبتضسةةةةة   هذادضافةتهم طشةةةةةك  عام على عبارات 

  خر ةت(   0.47خابشراف دعيةار    (ن3دي   2.72عةام  
األ  ةةةةةةةةةةةةةةةائي   إسةةةةةةةةةةةةةةهةةامدضافةتهم على آليةة  مشضةةةةةةةةةةةةةةرخرة  

  اعلسةةةةةةسةةةةةةات األداي  ععام  دشةةةةةةك ت  االجتماعي  
ن خالل  مبتضسة  حسةايب  ضةفايف العافمش   اعر ب  األخىل

ال ةةا يةة       اعر بةة خ   ( 0.48(ن خاشراف دعيةةار   2.77 

الةةةةةدخر   آليةةةةة  مش شةةةةةةةةةةةةةة يع  األد  جةةةةةاءت دضافةتهم على 
للةضاء على دشك ت ضفايف العافمش مبتضس  حسايب  

دعيةةةةةةةار   2.74  خاشراف  جةةةةةةةاءت   ا(ن لمةةةةةةة 0.54(ن 
إىل دضافةتهم على آلي  مشرصةةةةد العضاد  خاألسةةةةباب اعل ي  

ال ةةةال ةةة ن     اعر بةةة ا تشةةةةةةةةةةةةةةةةةار ظةةةاهرة العاف   اجملتمعمش  
  ( 0.59(ن خاشراف دعيار   2.72مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب  

الراطعة  جةاءت دضافةتهم على آلية  مشالشةةةةةةةةةةةةةةرالة       اعر بة خ 
ط  اعلسةةةسةةةات األداي  خاالجتماعي  عضاجه  دشةةةك ت 

العدلي مش مبتضسةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةايب      اعرافةقضةةةةةةةةةةةةةايف العاف 
 ( 0.55(ن خاشراف دعيار   2.72 

 ملطالبة حبقوقهم.من االعدلية  يف املرافقُبعد الرابع: متكني ضحااي العنف ال
استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات بُعد  . ( 11جدول رقم  

 ملطالبة حبقوقهم" من ا"متكني ضحااي العنف يف املرافق العدلية 

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

 امي  قدرة ضةةةةةفايف العاف على اعشةةةةةارل    اختاال   1
 دضافة 1 0.55 2.70 74.4 64 20.9 18 4.7 4 الةرارات اعر بر  هم 

إلسةاب ضةفايف العاف لتلف اععارف خاعهارات   4
 دضافة 2 0.56 2.67 72.1 62 23.3 20 4.7 4 اليت  لهلهم للمشارل  اإلجياطي    اجملتمع 

إ ح  ال رح لضةةةفايف العاف دي التمتع ابحلة     5
 دضافة 3 0.56 2.67 72.1 62 23.3 20 4.7 4 اعشارل  ط ضرة فعال  

6 
دا  ضةةةةةةةةفايف العاف قدرا  رل  دي االعتما  على 

 دضافة 4 0.60 2.67 74.4 64 18.6 16 7 6 ر  سهم خ م  اعسلخلي  االجتماعي  

 عبئ  اعضار  خاإلدكا ت احمللي  عضاجه  دشةةك ت   3
 العدلي     اعرافةضفايف العاف 

 دضافة 5 0.62 2.60 67.4 58 25.6 22 7 6

2 
  -س ا ي ي  التمك  رابعي  األطعا   اععر  إ  عي   

السةةةةةةةياسةةةةةةة ( لضةةةةةةةفايف    -االقت ةةةةةةةا    -الا سةةةةةةة 
 العاف  

 دضافة 6 0.66 2.58 67.4 58 23.3 20 9.3 8

 دضافة 0.53 2.65 اعتضس  احلسايب العام 
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يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 

  العةةدليةة  على عبةةارات طعةةد مشمتك  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف  
دضافةتهم   تا ضةةف إالالعدلي  للمرالب   ةضقهممشن    اعرافة

البعةدن مبتضسةةةةةةةةةةةةةة  عةام    هةذاطشةةةةةةةةةةةةةةكة  عةام على عبةارات  
خابشراف  3دي    2.65    خر ةةةةةةت(   0.53دعيةةةةةةار   (ن 

دضافةتهم على آليةة  مش اميةة  قةةدرة ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف على 
ن  اعر بر  هممش   اعر ب  األخىل اعشةةةةارل    اختاال الةرارات  

(ن خاشراف دعيةار  2.70خاللة  مبتضسةةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةةةايب  
ال ةةا يةة  جةةاءت دضافةتهم على آليةة      اعر بةة خ   ( 0.55 

ارات اليت مشإلسةةةاب ضةةةفايف العاف لتلف اععارف خاعه

 لهلهم للمشةةةةارل  اإلجياطي    اجملتمعمش مبتضسةةةة  حسةةةةايب  
دعيةةةةةةةار   2.67  خاشراف  جةةةةةةةاءت   ا(  لمةةةةةةة 0.56(ن 

دضافةتهم على آلي  مشإ ح  ال رح لضةةةةةةةةةةةةةةفايف العاف دي 
ال ال  ن      اعر ب التمتع ابحلة   اعشةةةةارل  ط ةةةةضرة فعال مش  

  (ن0.56(ن خاشراف دعيار   2.67مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب  
اعخ  مشدا    ر بةةةةةة    آليةةةةةة   دضافةتهم على  جةةةةةةاءت  الراطعةةةةةة  

ضةةةةةةةةةةةفايف العاف قدرا  رل  دي االعتما  على ر  سةةةةةةةةةةةهم  
(ن  2.67خ م  اعسةلخلي  االجتماعي مش مبتضسة  حسةايب  

 ( 0.60خاشراف دعيار   
 

 العدلية: يف املرافقالُبعد اخلامس: املساندة االجتماعية لىنحااي العنف 
استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات بُعد  . ( 12جدول رقم  

 "املساندة االجتماعية لىنحااي العنف يف املرافق العدلية" 

 العبارة  م
 املوافقة درجة  

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

  ميم طرادا اجتماعي  خإع دي  لتعدي  ا اهات   1
 دضافة  1 0.52 2.77 81.4 70 14 12 4.7 4 رفرا  اجملتمع  اه ضفايف العاف  

العاف   2 ضفايف  إر ا ي   شم   طرادا      ا يم 
 دضافة  2 0.55 2.72 76.7 66 18.6 16 4.7 4 العدلي  خرسرهم   اعرافة

6 
دا  ضفايف العاف اعسا دة الضجدا ي  عساعدهتم  

 دضافة  3 0.55 2.70 74.4 64 20.9 18 4.7 4 على التضافة الا س  خاالجتماع   

اععلضدا ي  لضفايف العاف خرسرهم   ةد  اعسا دة   4
 عساعدهتم على اال دداأ   اجملتمع  

 دضافة  4 0.61 2.65 72.1 62 20.9 18 7 6

للمشارل      3 العاف  لضفايف  ال رص   إ ح  
 دضافة  5 0.57 2.63 67.4 58 27.9 24 4.7 4 الةرارات اعر بر   ياهتم الشط ي  خاالجتماعي   

مبا  إ شاء  ضا     5 دتط     خريفضي   اجتماعي  
 دضافة  6 0.73 2.51 65.1 56 20.9 18 14 12 يتااسب خاحتياجات ضفايف العاف  

 دضافة  0.51 2.66 اعتضس  احلسايب العام 
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يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 
العدلي  على عبارات طعد مشاعسةةا دة االجتماعي  لضةةفايف  

دضافةتهم طشةةك    تا ضةةف إالالعدلي مشن      اعرافةالعاف 
دي   2.66البعدن مبتضسةةةةةةةةةةة  عام    هذاعام على عبارات 

دضافةتهم على   خر ةةةت(   0.51(ن خابشراف دعيةةةار   3
آلي  مش  ةةةميم طرادا اجتماعي  خإع دي  لتعدي  ا اهات  

ن خالل  ضفايف العافمش   اعر ب  األخىل  رفرا  اجملتمع  اه
  ( 0.52(ن خاشراف دعيار   2.77مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب  

هم على آليةةةة  مش ا يم ال ةةةةا يةةةة  جةةةةاءت دضافةت    اعر بةةةة خ 

العدلي      اعرافةطرادا إر ةةةةا ي   شةةةةم  ضةةةةفايف العاف 
(ن خاشراف دعيار  2.72خرسةةةةةةرهممش مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب  

جاءت دضافةتهم على آلي  مشدا  ضةةةةةفايف    ا(  لم0.55 
العاف اعسةةةةةةةةةةةةةةةا ةدة الضجةدا ية  عسةةةةةةةةةةةةةةةاعةدهتم على التضافة 

  ال ال  ن مبتضسةةة  حسةةةايب   اعر ب الا سةةة  خاالجتماع مش  
الراطعةة      اعر بةة خ   ( 0.55(ن خاشراف دعيةةار   2.70 

جةاءت دضافةتهم على آلية  مش ةةد  اعسةةةةةةةةةةةةةةا ةدة اععلضدةا ية  
لضةةةةةةةفايف العاف خرسةةةةةةةرهم عسةةةةةةةاعدهتم على اال دداأ   

(ن خاشراف دعيار  2.65اجملتمعمش مبتضسةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةايب  
 0.61 ) 

 اع  ل امج الرعاية االجتماعية لىنحااي العنف:الُبعد السادس: التسويق االجتم
  استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات بُعد . ( 13جدول رقم  

 "التسويق االجتماع  ل امج الرعاية االجتماعية لىنحااي العنف" 

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ط 
وس
املت

ساب 
احل

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

2 
 ا يم  خرات للعادل    جما  محاي  ضةةفايف  
الةةتسةةةةةةةةةةةةةةةضيةةة   دةةهةةةةةةةاراهتةةم    لةةتةةاةةمةةيةةةةةةة   الةةعةةاةةف 

 االجتماع  
 دضافة 1 0.60 2.67 74.4 64 18.6 16 7 6

3 
   ر  إسةةةةةةةةةةةةة ا ي ي االسةةةةةةةةةةةةةتعا   ابد اء لبااء  

للتسةةةةةضية االجتماع    جما  محاي  ضةةةةةفايف  
 العاف 

 دضافة 2 0.61 2.65 72.1 62 20.9 18 7 6

5 
 ا يم طرادا خفعاليات خداا ةةةةةةةةة   خري  حض   

 دضافة 3 0.61 2.63 69.8 60 23.3 20 7 6 احلماي  االجتماعي  لضفايف العاف 

1 
هتةةدف إىل  غيي السةةةةةةةةةةةةةةلضث   سةةةةةةةةةةةةةةضية رفكةةار  

 دضافة 4 0.58 2.58 62.8 54 32.6 28 4.7 4 السلن  اه ضفايف العاف   اعرافة العدلي   

6 
  عي   خر التسةةةةضية االجتماع  ل ادا محاي   

 دضافة 5 0.66 2.58 67.4 58 23.3 20 9.3 8 ضفايف العاف   دضاجه  دشك هتم 

4 
خاألسةةةةةةةةاليب التسةةةةةةةةضيةي   اسةةةةةةةةتطدام التةايات  

ل ادا احلماي  االجتماعي  لضةفايف العاف    
 اعرافة العدلي  

 دضافة 6 0.66 2.53 62.8 54 27.9 24 9.3 8

 دضافة  0.52 2.61 اعتضس  احلسايب العام 
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يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 

التسةةةةةةةةةةةةضية االجتماع  ل ادا مشالعدلي  على عبارات طعد 
  إال ا ضةةةةةةةةةةةةةةفةتالرعةاية  االجتمةاعية  لضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العافمشن  

البعدن مبتضسةةةةة   هذادضافةتهم طشةةةةةك  عام على عبارات 
  خر ةت(   0.52اف دعيةار   (ن خابشر 3دي   2.61عةام  

للعةةةةةادل    جمةةةةةا   مش ا يم  خرات  آليةةةةة   دضافةتهم على 
ية محةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف لتاميةة  دهةةاراهتم   التسةةةةةةةةةةةةةةض 

ن خالل  مبتضسةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةايب  االجتماع مش   اعر ب  األخىل
ال ةةا يةة       اعر بةة خ ن  (0.60(ن خاشراف دعيةةار   2.67 

ء لبااء  ر  جاءت دضافةتهم على آلي  مشاالستعا   ابد ا

سةةةة ا ي ي  للتسةةةةضية االجتماع    جما  محاي  ضةةةةفايف  إ
(ن خاشراف دعيار  2.65العافمش مبتضسةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةايب  

( لمةةا جةةاءت دضافةتهم على آليةة  مش ا يم طرادا 0.61 
خفعةةاليةةات خداةةا ةةةةةةةةةةةةةة   خريةة  حض  احلمةةايةة  االجتمةةاعيةة  

ال ال  ن مبتضسةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةايب     اعر ب لضةةةةةةةةةةةفايف العافمش 
الراطعةة      اعر بةة خ ن  (0.61اف دعيةةار   (ن خاشر 2.63 

جةاءت دضافةتهم على آلية  مش سةةةةةةةةةةةةةةضية رفكةار هتةدف إىل 
    اعرافة  غيي السةةةةةةةةةةلضث السةةةةةةةةةةلن  اه ضةةةةةةةةةةفايف العاف 

(ن خاشراف دعيار  2.58العدلي مش مبتضسةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةايب  
 0.58 ) 

 االجتماعية واألمنية حلماية ضحااي العنف.الُبعد السابع: الشراكة بني املؤسسات 
اسةةةتجاابت أفراد الدراسةةةة من األ صةةةائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات .  (14جدول رقم  

 بُعد  "الشراكة بني املؤسسات االجتماعية واألمنية حلماية ضحااي العنف"
 

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ط 
وس
املت

ساب 
احل

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

1 
 شةةةةةةةةةةةةةة يع الت ةةةاعةةة  خالتعةةةاخ  ط  الةرةةةاع   
احلكضد  خادةةاح   جمةةا  محةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف  

 العاف 
 دضافة 1 0.60 2.67 74.4 64 18.6 16 7 6

3 
اعلسةةةةةةسةةةةةةي     سةةةةةة ا ي يات الشةةةةةةرال   إ اضيع  

 دضافة 2 0.61 2.63 69.8 60 23.3 20 7 6 جما  محاي  ضفايف العاف   اعرافة العدلي  

4 
 ش يع الشرال  ط  دلسسات رعاي  ضفايف  

 دضافة 3 0.62 2.60 67.4 58 25.6 22 7 6 العاف خاعلسسات االجتماعي    اجملتمع 

6 
خاعلسةةةسةةةات  التاسةةةية خالتعاخ  ط  امادعات  

العةةادلةة    جمةةا  محةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف    
 اعرافة العدلي 

 دضافة 4 0.62 2.60 67.4 58 25.6 22 7 6

 ةةةةةةةةةرائ  اجملتمع    ةد  رخجه    مجيعإ ةةةةةةةةةراث   5
 احلماي  االجتماعي  لضفايف العاف 

 دضافة 5 0.63 2.56 62.8 54 30.2 26 7 6

 عم الشةةةةرال  ط  دلسةةةةسةةةةات رعاي  ضةةةةفايف   2
 العاف حمليا  خعاعيا  

 دضافة 6 0.70 2.51 62.8 54 25.6 22 11.6 10

 دضافة 0.55 2.60 اعتضس  احلسايب العام 
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208 

يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 
العدلي  على عبارات طعد مشالشةةةةةةةةةةرال  ط  اعلسةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةات 

  إال ا ضفتاالجتماعي  خاألداي  حلماي  ضفايف العافمشن  
البعدن مبتضسةةةةة   هذادضافةتهم طشةةةةةك  عام على عبارات 

  خر ةت(   0.55شراف دعيةار   (ن خاب3دي   2.60عةام  
دضافةتهم على آليةةةة  مش شةةةةةةةةةةةةةة يع الت ةةةةاعةةةة  خالتعةةةةاخ  ط  

ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف    الةرةةاع  احلكضد  خادةةاح   جمةةا  محةةايةة 
ن خاللةةة  مبتضسةةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةةةةايب  العافمش   اعر بةةة  األخىل

ال ةةا يةة       اعر بةة خ ن  (0.60(ن خاشراف دعيةةار   2.67 
سةة ا ي يات الشةةرال   إجاءت دضافةتهم على آلي  مش اضيع 

    اعرافة اعلسةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةي    جما  محاي  ضةةةةةةةةةةةةفايف العاف 
(ن خاشراف دعيار  2.63العدلي مش مبتضسةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةايب  

لمةةةا جةةةاءت دضافةتهم على آليةةة  مش شةةةةةةةةةةةةةة يع   (0.61 
الشرال  ط  دلسسات رعاي  ضفايف العاف خاعلسسات  

ال ال  ن مبتضسة  حسةايب      اعر ب االجتماعي    اجملتمعمش  
الراطعةة      اعر بةة خ ن  (0.62(ن خاشراف دعيةةار   2.60 

آليةةةةة    التاسةةةةةةةةةةةةةةية خالتعةةةةةاخ  ط  مشجةةةةةاءت دضافةتهم على 
امادعات خاعلسةةةةةةةسةةةةةةةات العادل    جما  محاي  ضةةةةةةةفايف 

(ن  2.60العدلي مش مبتضسةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةايب      اعرافةالعاف 
 (0.62خاشراف دعيار   

 :عية والنفسية واألمنية حول ضحااي العنف تشجيع الدراسات والبحوث االجتما الُبعد الثامن: 
استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات بُعد   . ( 15جدول رقم  

 "تشجيع الدراسات والبحوث االجتماعية والنفسية واألمنية حول ضحااي العنف" 

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ط 
وس
املت

ساب 
احل

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

4 
على  راس  دترلبات احلماي  االجتماعي      ش يع الباح  

 دضافة 1 0.60 2.67 74.4 64 18.6 16 7 6   جما  محاي  ضفايف العاف  

6 
للتضص    البفض   جماالت   عم  احلدي      للمست دات 

 دضافة 2 0.57 2.65 69.8 60 25.6 22 4.7 4 محاي  ضفايف العاف  

1 
حةضق   ال تهالات  اعل ي   العضاد   ععرف   البفض    ضجيه 

 دضافة 3 0.66 2.60 69.8 60 20.9 18 9.3 8 ضفايف العاف  

2 
عست دات احلدي     جماالت  إىل ا ضجيه البفض  للتضص  

 دضافة 4 0.62 2.60 67.4 58 25.6 22 7 6 محاي  ضفايف العاف   اعرافة العدلي   

3 
ضفايف  خأتهي   محاي   جما   البياي     الدراسات   ش يع 

 دضافة 5 0.70 2.53 65.1 56 23.3 20 11.6 10 العاف   سيا  خاجتماعيا   

5 
جما   ضفي   األجابي     الدراسات  دي  احلماي  االست ا ة 

 دضافة 6 0.72 2.40 53.5 46 32.6 28 14 12 االجتماعي  لضفايف العاف  

 دضافة 0.52 2.58 اعتضس  احلسايب العام 
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يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 
العدلي  على عبارات طعد مش شةةة يع الدراسةةةات خالبفض  
إال االجتماعي  خالا سةةةةي  خاألداي  حض  ضةةةةفايف العافمشن  

البعدن  هذادضافةتهم طشةةك  عام على عبارات   ا ضةةفت
عةةةةةةةام   دعيةةةةةةةار  3دي    2.58مبتضسةةةةةةةةةةةةةة   خابشراف  (ن 

دضافةتهم على آلي  مش شةةةةةةةةةةةة يع الباح     خر ت(   0.52 
  على  راسةةةة  دترلبات احلماي  االجتماعي    جما  محاي 

ن خالل  مبتضسة  حسةايب  ضةفايف العافمش   اعر ب  األخىل
ال ةةا يةة       اعر بةة خ ن  (0.60(ن خاشراف دعيةةار   2.67 

ةتهم على آليةةةة  مش عم البفض  للتضصةةةةةةةةةةةةةةةةة  جةةةةاءت دضاف
للمسةةةةت دات احلدي     جماالت محاي  ضةةةةفايف العافمش 

ن  ( 0.67(ن خاشراف دعيار   2.65مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب  
لمةةا جةةاءت دضافةتهم على آليةة  مش ضجيةةه البفض  ععرفةة   
  العضادة  اعل ية  ال تهةالةات حةضق ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العافمش 

خاشراف   (ن2.60ال ةةال ةة ن مبتضسةةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةةةةايب    اعر بةة 
الراطعةةةة  جةةةةاءت دضافةتهم      اعر بةةةة خ ن  (0.66دعيةةةةار   

على آلي  مش ضجيه البفض  للتضصة  للمسةت دات احلدي   
العةةدليةة مش      اعرافة  جمةةاالت محةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف  

  (0.62(ن خاشراف دعيار   2.60مبتضس  حسايب  
 

 العدلية: يف املرافقر االجتماع  حلماية ضحااي العنف الُبعد التاسع: تفعي  دور االستثما
استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات بُعد  . ( 16جدول رقم  

 "تفعي  دور االستثمار االجتماع  حلماية ضحااي العنف يف املرافق العدلية" 

 العبارة م
 املوافقةدرجة 

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري  
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب
لرتت
ا

 

درجة 
 املوافقة

 موافق )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

4 
عي محاي  ضفايف العاف    قدرات اعسلخل   حرفع دستض 

   اعرافة العدلي   
 دضافة 1 0.55 2.70 74.4 64 20.9 18 4.7 4

3 
أب ي    الضع   جما    امي   االجتماع     االست مار 

 محاي  ضفايف العاف   اعرافة العدلي   
 دضافة 2 0.61 2.65 72.1 62 20.9 18 7 6

2 
 ش يع االست مار االجتماع    جما  محاي  ضفايف  

 العاف مبا يضمي رضاهم عي ادددات  
 دضافة 3 0.61 2.63 69.8 60 23.3 20 7 6

6 
لت عي  االست مار االجتماع     عم   م اععلضدات  

 جما  محاي  ضفايف العاف  
 دضافة 4 0.61 2.63 69.8 60 23.3 20 7 6

1 
العم  خفة رجادة حمد ة لترضير االست مار االجتماع   

   جما  محاي  ضفايف العاف  
 دضافة 5 0.66 2.58 67.4 58 23.3 20 9.3 8

5 
االجتماع  لمتغي     االست مار   ش يع 
التطري  ل ادا محاي  ضفايف العاف   اعرافة  

 العدلي   
 دضافة  6 0.66 2.56 65.1 56 25.6 22 9.3 8

 دضافة 0.56 2.62 اعتضس  احلسايب العام
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يضضةةةة  امدخ  السةةةةاطة  تائا اسةةةةت اابت رفرا  الدراسةةةة  
دي األ  ةةةةةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة العدلي  
على عبةارات طعةد مش  عية   خر االسةةةةةةةةةةةةةةت مةار االجتمةاع  

 إال ا ضةةةةةةفتالعدلي مشن     اعرافةحلماي  ضةةةةةةفايف العاف 
البعدن مبتضسةةةةة   هذادضافةتهم طشةةةةةك  عام على عبارات 

  خر ةت(   0.56(ن خابشراف دعيةار   3 دي  2.62عةام  
قدرات اعسةةةةةلخل  عي  ح دضافةتهم على آلي  مشرفع دسةةةةةتض 

ن    اعرافة العدلي مش   اعر ب  األخىل محاي  ضةةفايف العاف  
(ن خاشراف دعيةار  2.70خاللة  مبتضسةةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةةةايب  

ال ةةا يةة  جةةاءت دضافةتهم على آليةة      اعر بةة خ   ( 0.55 

 مةةار االجتمةةاع    جمةةا  مش اميةة  الضع  أب يةة  االسةةةةةةةةةةةةةةت
العدلي مش مبتضسةة  حسةةايب      اعرافةمحاي  ضةةفايف العاف 

دةعةيةةةةةةةار   2.65  خاشةراف  جةةةةةةةاءت 0.61(ن  ( لةمةةةةةةةا 
دضافةتهم على آلي  مش شةةةةةةة يع االسةةةةةةةت مار االجتماع    
جما  محاي  ضةةةةةةةةةةةةفايف العاف مبا يضةةةةةةةةةةةةمي رضةةةةةةةةةةةةاهم عي 

(ن  2.63ال ال  ن مبتضسةةةةةة  حسةةةةةةايب     اعر ب اددداتمش 
الراطعةةةة  جةةةةاءت      اعر بةةةة خ ن  (0.61راف دعيةةةةار   خاش

لةتة ةعةيةةةةةةة    اعةعةلةضدةةةةةةةات  مش عةم  ة ةم  آلةيةةةةةةة   عةلةى  دةضافةةةتةهةم 
االسةةةةةةةةةت مار االجتماع    جما  محاي  ضةةةةةةةةةفايف العافمش 

 ( 0.61(ن خاشراف دعيار   2.63مبتضس  حسايب  
 

 العدلية: يف املرافقالُبعد العاشر: صنع سياسة اجتماعية فاعلة حلماية ضحااي العنف 
استجاابت أفراد الدراسة من األ صائيني االجتماعيني العاملني يف املرافق العدلية عل  عبارات بُعد   . ( 17ل رقم  جدو 

 "صنع سياسة اجتماعية فاعلة حلماية ضحااي العنف يف املرافق العدلية " 

 العبارة  م
 درجة املوافقة 

ساب 
 احل
سط

ملتو
ا

ري 
ملعيا

ف ا
حنرا
اال

 

يب 
لرتت
ا

 

درجة  
 املوافقة 

 موافق  )ىل حد ما  غري موافق 
 % ك % ك % ك

رط  السةةةةياسةةةة  االجتماعي  الةائم  حلماي  ضةةةةفايف   6
 دضافة  1 0.54 2.74 79.1 68 16.3 14 4.7 4 العاف ابلتغيات اعت حة    اجملتمع

3 
صةةةةةةةةةةةةةةيةاغة  آليةات إجرائية  فةاعلة  لضةةةةةةةةةةةةةةمةا  احلمةاي   

 دضافة  2 0.53 2.63 65.1 56 32.6 28 2.3 2 العدلي    اعرافةاالجتماعي  لضفايف العاف 

دراجع  التشةةةريعات اعا م  حلماي  ضةةةفايف العاف   4
 العدلي     اعرافة

 دضافة  3 0.61 2.63 69.8 60 23.3 20 7 6

 راسةةة  اآ ر االجتماعي  خاالقت ةةةا ي  اع  ب  على  5
 دضافة  4 0.62 2.60 67.4 58 25.6 22 7 6 العدلي     اعرافةدشك ت ضفايف العاف 

 عم  ةاف  اعشةةةةةةةارل  اجملتمعي    صةةةةةةةاع سةةةةةةةياسةةةةةةة    1
 دضافة  5 0.66 2.53 62.8 54 27.9 24 9.3 8 اجتماعي  فاعل  حلماي  ضفايف العاف 

 ةليةة  اإلجراءات البيخقرا يةة     ةةةد   ةةددةةات   2
 دضافة  6 0.66 2.49 58.1 50 32.6 28 9.3 8 احلماي  االجتماعي  لضفايف العاف 

 دضافة  0.49 2.60 اعتضس  احلسايب العام 
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يضضةةةةةةةةةةةة  امدخ  السةةةةةةةةةةةةاطة  تائا اسةةةةةةةةةةةةت اابت رفرا   
الدراسة  دي األ  ةائي  االجتماعي  العادل    اعرافة 
العدلي  على عبارات طعد مشصةةاع سةةياسةة  اجتماعي  فاعل   

 إال ا ضةةةةةةفتالعدلي مشن     اعرافةحلماي  ضةةةةةةفايف العاف 
البعدن مبتضسةةةةة   هذادضافةتهم طشةةةةةك  عام على عبارات 

  خر ةت(   0.49(ن خابشراف دعيةار   3دي   2.60عةام  
دضافةتهم على آلي  مشرط  السةةةةةةةةياسةةةةةةةة  االجتماعي  الةائم  

    اجملتمعمش   حلماي  ضةفايف العاف ابلتغيات اعت حة
(ن خاشراف 2.74ن خالل  مبتضسةة  حسةةايب  اعر ب  األخىل
ضافةتهم  ال ةةةا يةةة  جةةةاءت د    اعر بةةة خ   ( 0.54دعيةةةار   

على آلي  مشصةةةةةياغ  آليات إجرائي  فاعل  لضةةةةةما  احلماي  
العدلي مش مبتضسةةةةةة     اعرافةاالجتماعي  لضةةةةةةفايف العاف  

( لمةةةةا  0.53(ن خاشراف دعيةةةةةار   2.63حسةةةةةةةةةةةةةةةةةةايب  
جاءت دضافةتهم على آلي  مشدراجع  التشةةةةةةةةةريعات اعا م   

   اعر بةةة العةةةدليةةة مش      اعرافةحلمةةةايةةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةايف العاف  
(ن خاشراف دعيار  2.63مبتضسةةةةةةةةةةةةة  حسةةةةةةةةةةةةةايب    ال ال  ن

الراطعةة  جةةاءت دضافةتهم على آليةة       اعر بةة خ ن  (0.61 
مش راسةةةةةةةةةةةةةة  اآ ر االجتمةاعية  خاالقت ةةةةةةةةةةةةةةا ية  اع  بة  على 

العدلي مش مبتضسةةةةةة     اعرافةدشةةةةةةك ت ضةةةةةةفايف العاف 
 ( 0.62(ن خاشراف دعيار   2.60حسايب  

 
  اء علم اجتماع نتائج حتلي  املقابالت املفتوحة مع 

 اجلامعات السعودية:يف اجلرمية 
(  15ابسةةةةتةراء  لي   تائا اعةاط ت اع تضح  دع عد     

ا ضةةة     ن عض ي  امادعات السةةة    دي   اء علم اجتما  امرا   
 : اآيت رهنم ا  ةضا على  

من وجهة نظر سةعادتكم ما مسةتو  محاية ضةحااي   -
 العدلية يف اجملتمع السعودي؟ يف املرافقالعنف 

خلكاةه ثتةاأ إىل اعزيةد دي   عية    ندسةةةةةةةةةةةةةةتضح جيةد 
لضةةةةةةةةةةةةةةمةةةةةا  ح ظ حةضق  الةةةةةةا ض يةةةةة   خالا م  اإلجراءات 

 الضفايف خخقايتهم على اعدح الرضي  
من وجهة نظر سةةةةةةعادتكم ما األهداف واحملددات   -

العدلية   يف املرافقاالسةةةرتاتيجية حلماية ضةةةحااي العنف 
 يف اجملتمع السعودي؟

 رارس  األفرا  حلةضقهم على شض فعا   .1
 أتهي  األفرا  خإعا ة  جمهم ابجملتمع  .2
  ضفي سب  الرعاي  االجتماعي  لألفرا   .3
خاالسةةةةةةةةةةةةةةت ةاطة  الحتيةاجةاهتم احلةد دي ظةاهرة العاف   .4

 االجتماعي  
خيتضةةةةةةةةةةةةةة  دي اللةةة  ر  رهم األهةةةداف خاحملةةةد ات  
العدلي       اعرافةسةةة ا ي ي  حلماي  ضةةةفايف العاف اإل

  ناجملتمع السةةةةةةةةةةةةةةعض   دي خجهةة    ر اد اء األلةةا اي  
ضةةةةةةةةرخرة رارسةةةةةةةة  األفرا  حلةضقهم   إ ار دي اعسةةةةةةةةلخلي  

خ اميةةة  رخا الةةةداةرا يةةة  االجتمةةةاعيةةة  خاعضا اةةة  ال ةةةاعلةةة   
ضةةةرخرة أتهي  إىل  خاح ام الرر  خالرر  األ رن ابإلضةةةاف   

اععا   دي       ناألفرا   اجملتمع  خإعةةةةةةةا ة  جمهم   
طرادا خرارسةةةات اجتماعي  خ  سةةةي  فاعل   سةةةاعدهم   
التغلب على الضةةةةةةةةةغضط الا سةةةةةةةةةي  اليت يعا ض  داها جراء 

ضةةةةرخرة  ضفي    نإىل الل   إضةةةةاف ف اعمارس ضةةةةدهم  العا
  نسةةةةةةةةةةةةةةبةة  الرعةةايةة  االجتمةةاعيةة  لألفرا  اععا   خرسةةةةةةةةةةةةةةرهم 

خالاسةةةةةةاء    داهم؛ لاأل  ا ال ئات الضةةةةةةعي      ةةةةةةضصةةةةةةا
سةة ا ي ي  خاضةةف  إخاعسةةا ن خأييت الل    إ ار  ا يذ 

 للفد دي ظاهرة العاف   اجملتمع السعض   
من وجهة نظر سةةعادتكم ما معوقات محاية ضةةحااي   -

 العدلية يف اجملتمع السعودي؟ يف املرافقالعنف 
 ضعف آليات الرقاط  على إجراءات احلماي   .1
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عدم  ربية إجراءات محاي  ضةةةةةةفايف العاف طشةةةةةةك   .2
 ا    اف خفعّ 

عدم االستعا   طدخر دلسسات اجملتمع اعد  خحكر  .3
 ات الرمسي  عملي  التا يذ على طعض اعلسس

عدم قدرة امهات اععاي  طضةفايف العاف على  ةييم  .4
 رعما ا 

  رة اجملتمع السةةةةةةةةةةةةةلبي  لضةةةةةةةةةةةةةفايف العاف خدعادلتهم  .5
 لعااصر دهمش   ا   اجملتمع 

خيتضةةةةةةةةة  دي الل  ر  رهم دعضقات محاي  ضةةةةةةةةةفايف   
خجه    العدلي    اجملتمع السةةةةةةعض   دي    اعرافةالعاف 

عف آليةةةةات الرقةةةةاطةةةة  على   ر اد اء األلةةةةا اي  ضةةةةةةةةةةةةةة 
خجض  دتةاطعة  خدراقبة  دسةةةةةةةةةةةةةةتمرة    خعدم  نإجراءات احلمةاي 

خأبسةةةةةةةةةةةةةةاليةب دتاضعة  للتةملةد دي  ربية  لة  اإلجراءات  
عدم  إىلط عالي ن خطشةةةةةك   ةةةةة اف خخاضةةةةة ن ابإلضةةةةةاف   

االسةةةةةةةتعا   طدخر دلسةةةةةةةسةةةةةةةات اجملتمع اعد    عمليات 
االجتمةةةةةاعيةةةةة  احلمةةةةةايةةةةة   إجراءات  ربية    ن الرقةةةةةاطةةةةة  على 

خدي    خاقت ةةار الل  على طعض اعلسةةسةةات الرمسي  فة  
   ةد عةدم قةدرة امهةات اععاية  طضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف على 
 ةييم رعما ا طشةةةةةك  جيدن خاحلاج  إىل التةييم ادارج  

ر  دي رهم ريضا  ا ض    لمات حيا ي ن  دي قب  دلسسا
اععضقات   رة اجملتمع السةلبي  لضةفايف العاف خدعادلتهم 
لم ةةةطاح دسةةةتبعديي خدهمشةةة  اجتماعي  خلي   م 

 ري  حةضق 
من وجهة نظر سةعادتكم كيف ميكن تفعي  آليات    -

العةةدليةةة يف اجملتمع   يف املرافقمحةةايةةة ضةةةةةةةةةةةحةةااي العنف  
 السعودي؟

كيفيةة تفعية  دور وسةةةةةةةةةةةةائة  اإلعالم يف اآلليةة األوىل:  
 مواجهة مشكلة العنف

 عدم ال خيا ل اهرة العاف خر كا ا السلبي   (1

إطرار اآ ر السةةةةةةةةةةةةةةلبية  للعاف على دسةةةةةةةةةةةةةةتضح ال ر   (2
 خاجملتمع 

التمليد على ر  العاف سةةةةةةةةةلضث سةةةةةةةةةلن دي  ةةةةةةةةةم ه  (3
 اإلضرار ابجملتمع 

عرض منةةةاالأ خاقعيةةة  للعةضابت اليت حلةةةةت مبر كن  (4
 لضث االجتماع  الشاال خغي السض  هذا الس

إعدا  ال ادا الت ةي ي  ا ا ف  اليت  سةةةةةةمض ابلرسةةةةةةال    (5
 االجتماعي  لضسائ  اإلع م 

االلتزام ابعضضةةةةةةةةةضعي  خاال زا  حا  عرض اعشةةةةةةةةةاهد  (6
 العاي   خعدم  ة ضيرهم لمطرا   

دي اللة  ر ةه اكي   عية   خر خسةةةةةةةةةةةةةةائة    خيتضةةةةةةةةةةةةةة  
اإلع م   دضاجهةة  دشةةةةةةةةةةةةةةكلةة  العاف دي عةةدم ال خيا 

خلذل  إطرار اآ ر   نل اهرة العاف خر ةةةةةةةةةةكا ا السةةةةةةةةةةلبي 
 نالسةةةةةةةةلبي  للعاف على دسةةةةةةةةتضح ال ر  خاألسةةةةةةةةرة خاجملتمع

خسةةةةةةةةةةةةةةائ  اإلع م  اعرئي    مجيعخلذل  دي     أتليد  
سةةةةةةةلضث سةةةةةةةلن دي   خاعةرخءة خاعسةةةةةةةمضع  على ر  العاف

 ةةةةةةةةةم ه اإلضةةةةةةةةةرار ابجملتمعن خضةةةةةةةةةرخرة عرض مناالأ خاقعي   
للعةضابت اليت حلةت مبر كن هذا السةةةةةةةةةةةةلضث االجتماع  

عي  سةةةةةةةةض   م  الشةةةةةةةةاال خغي السةةةةةةةةض ن حل يكض ضا ع ة
هذه السةةةةةةةلضليات السةةةةةةةلبي  ضةةةةةةةد  د    ار كابر  سةةةةةةةهم 

اآ ريين خلذل  ضةةةةةةةةرخرة إعدا  ال ادا الت ةي ي  ا ا ف   
 سةةةةةةةمض ابلرسةةةةةةةال  االجتماعي  لضسةةةةةةةائ  اإلع من دع  اليت

االلتزام ابعضضةةةةضعي  خاال زا  حا  عرض اعشةةةةاهد العاي   
 خعدم  ة ضيرهم لمطرا   

اآلليةةة الثةةانيةةة: كيفيةةة تفعيةة  آليةةة املةةدافعةةة عن حقوق 
 العدلية يف املرافقضحااي العنف 

 شةةةةةةةديد العةضابت الرا ع    حة در كن السةةةةةةةلضث  (1
 العايف 

ال ةاف  ال ةةفيف  حض  حةضق ضةةفايف العاف    شةةر (2
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 خخاجباهتم االجتماعي  
خيتضةةةةةةة  دي الل  ر ه اكي   عي  آلي  اعدافع  عي  

العةةةدليةةة  دي         اعرافةحةضق ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةايف العاف  
احلرح على  شةةةةةةةةةةةةةةديد العةضابت الرا ع    حة در كن 
السةةلضث العايفن خلذل  ضةةرخرة  شةةر ال ةاف  ال ةةفيف  

 العاف خخاجباهتم االجتماعي ن عا  حض  حةضق ضةةةةةةةةةةةةفايف
احلةةمةةةةةةةايةةةةةةة    ر ةةر لةةبةةي    ةةةةةيةةة  دةةي  اإلجةةراءات   ةةةةةةةذه 

 االجتماعي  لضفايف العاف خاحملاف   على حةضقهم 
 

اآلليةة الثةالثةة: كيفيةة تفعية  آليةة الةدور األمين يف جمةال  
 محاية ضحااي العنف

أتهيةةةةة  رجةةةةةا  األدي خ زخيةةةةةدهم ابععةةةةةارف العلميةةةةة   (1
 خالعملي  

  ضفي الدعم الةا ض  لضفايف العاف  (2
خعةةةةةدم  (3 الةةةةةةا ض   العاف مبرلزهم   عريف ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةايف 

 اعساس  ةضقهم اإل سا ي  
خيتض  دي الل  ر ه اكي   عي  آلي  الدخر األد      

جما  محاي  ضةةةةةةةةةةةفايف العاف دي     أتهي  رجا  األدي  
 الدعم خ زخيدهم ابععارف العلمي  خالعملي ن خضةةةةةةةةةةةرخرة  ضفي 

  هم الةا ض  لضةةةفايف العافن خ  ةيف ضةةةفايف العاف خ عري  
خعدم اعسةةةةةةةةةةةاس  ةضقهم اإل سةةةةةةةةةةةا ي ن دع   ن مبرلزهم الةا ض  

دسةةةةةةةةةةةةةةةاعةةدهتم على اعرةةالبةة  طتلةة  احلةضق   إ ةةار قةةا ض   
 خ شريع   كمه الا م العاد    الدخل   

 
اآللية الرابعة: كيفية تفعي  آلية متكني ضةةةةةةحااي العنف 

 العدلية للمطالبة حبقوقهم رافقيف امل
خخاجةةبةةةةةةةاهتةم   (1 الةةعةةاةةف  ةةةةةضقةةهةةم  ضةةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةايف   ةةضعةةيةةةةةةة  

 االجتماعي  

إلسةةةةةةةةةةةةةةةاب الضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف اعزيةد دي الةةةدرات العلميةة   (2
 خال اي  

  ضفي التدريب اميد خالضاع  لضفايف العاف  (3
خيتضةةةةةةةةةةةةةة  دي اللةةة  ر ةةةه اكي   عيةةة  آليةةة  متك   

عرالب   ةضقهم دي دي االعدلي     اعرافةضفايف العاف  
اجملةتةمةع  ةةةضقةهةم  الةعةاةف    ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةةةةةايف   ة    ةضعةيةةةةةةة  

خلةذلة  طضاجبةاهتم    ناالجتمةاعية  خاالقت ةةةةةةةةةةةةةةا ية  خالةةا ض ية 
 اه ر  سةةةةةهم خرسةةةةةرهم خجمتمعهمن دع ضةةةةةرخرة إلسةةةةةاب  

رات العلمي  خال اي  حض  ضةةةةةةةةةةةفايف العاف اعزيد دي الةد
لي يةة  دضاجهةة  العاف اعمةةارس ضةةةةةةةةةةةةةةةدهم خإلسةةةةةةةةةةةةةةةاهم  
الشةةةة اع  الا سةةةةي  خاعا ي  عضاجهته خاعرالب   ةضقهم   

اعلسةةةةةةةةسةةةةةةةةات اعاض   طذل ن خ ضفي التدريب اميد  مجيع
خالضع  لضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف طكي ية  الدفا  عي ر  سةةةةةةةةةةةةةةهم  

 خاعرالب   ةضقهم 
 

فعي  آلية املساندة االجتماعية اآللية اخلامسة: كيفية ت
 العدلية يف املرافقلىنحااي العنف 

 ضعي  األفرا  أب ي  اعسةةةةةةا دة االجتماعي  خر رها البااء   
متك  ضةةةةةةةةفايف العافن خإلسةةةةةةةةاهم الشةةةةةةةةعضر ابل ةةةةةةةةف   

 خالرفاهي  
 

اآلليةةة السةةةةةةةةةةةةادسةةةةةةةةةةةةة: كيفيةةة تفعيةة  آليةةة التسةةةةةةةةةةةويق  
  العنفاالجتماع  ل امج الرعاية االجتماعية لىنحااي

طااء الةدرات التسةةةةةةضيةي  لأل  ةةةةةةائي  االجتماعي   (1
 ابعلسسات األداي  

سةةةةة ا ي ي     سةةةةةضية االعتما  على دبدر اإل ارة اإل (2
 طرادا الرعاي  االجتماعي  لضفايف العاف 

سةةةةةةةةةةةة ا ي يات التسةةةةةةةةةةةةضية اإللك خ   إاسةةةةةةةةةةةةتفدا    (3
 خاالست ا ة دي دزايفها 
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 لة رر  عام  اعم للمشةةةةةارل  اإلجياطي  حل  قضةةةةةي    (4
 ضفايف العاف  

خيتضةةةةةةةةةةةةةة  دي اللةةة  ر ةةةه اكي   عيةةة  آليةةة  التسةةةةةةةةةةةةةةضية 
االجتماع  ل ادا الرعاي  االجتماعي  لضةةةةةةةةةةةةةةفايف العاف 
دي     طاةةةاء الةةةةدرات التسةةةةةةةةةةةةةةضيةيةةة  لأل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةائي   
االجتماعي  ابعلسةةةةةةةسةةةةةةةات األداي ن خ ربية دبدر اإل ارة  

  سةةةةةةةةةةةةةةضية طرادا الرعةةايةة  االجتمةةاعيةة  سةةةةةةةةةةةةةة ا ي يةة   اإل
سةةةةةةةة ا ي يات إلضةةةةةةةةفايف العافن خضةةةةةةةةرخرة اسةةةةةةةةتفدا   

التسةةةةةةةةةةةةضية اإللك خ  خاالسةةةةةةةةةةةةت ا ة دي دزايفها دي رج  
 لة رر  عةام  اعم للمشةةةةةةةةةةةةةةةارلة  اإلجيةاطية  حلة  قضةةةةةةةةةةةةةةية   

 ضفايف العاف 
 

اآللية السابعة: كيفية تفعي  آلية الشراكة بني املؤسسات  
 ماية ضحااي العنف االجتماعية واألمنية حل 

 التاسية ط  اعلسسات االجتماعي  خاألداي    (1
 ديد اال ةةةةةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةاصةةةات خاأل خار طدق  خاحلد دي   (2

  ضارها  
التضظيف اميد لل هض  اعبذخل  دي قب  اعلسةةةةةةةةسةةةةةةةةات   (3

 االجتماعي   
خيتضةةةةةةةةةةة  دي الل  ر ه اكي   عي  آلي  الشةةةةةةةةةةةرال  ط    

ضةةةفايف العاف دي  اعلسةةةسةةةات االجتماعي  خاألداي  حلماي  
    التاسةةية ط  اعلسةةسةةات االجتماعي  خاألداي  خ ةية  
الشةةةةةرال  طياهما دي رج  محاي  ضةةةةةفايف العاف   اجملتمعن 
خلذل  ضةةةةةةرخرة  ديد اال ت ةةةةةةاصةةةةةةات خاأل خار طدق  ط   

خالل  لتفةية   ن هذه اعلسسات خاحلد دي  ضارب رهدافها 
  إضاف  مع  اي  ضفايف العاف   اجملت هدف دش ث خهض مح 

إىل الل  ضةةةةةةةةةةةةةرخرة التضظيف اميد لل هض  اعبذخل  دي قب   
 اعلسسات االجتماعي   

 

اآللية الثامنة: كيفية تفعي  آلية تشةةةةجيع الدراسةةةةات والبحوث  
 االجتماعية والنفسية واألمنية حول ضحااي العنف 

  ضفي الدعم اعا  ال رم  (1
التزام رسةةةةم سةةةةياسةةةة  للبفض  اعرلضط  خالتمليد على  (2

 الباح   طتا يذها 
 ضفي الدعم ال   ال رم إللسةةاب الباح   الك اءة  (3

 خاد ة 
التزام ا يئات رخ اعلسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات احلكضدي  رخ اداصةةةةةةةةةةة   (4

اعسةةةةت يدة دي البفض  اعا ذة طتربية  تائا الدراسةةةةات  
 اليت قام ها ال رية البف    

آليةة   شةةةةةةةةةةةة يع  خيتضةةةةةةةةةةةةةة  دي اللةة  ر ةةه اكي   عيةة    
خالبفض  االجتماعي  خالا سةةي  خاألداي  حض  ضةةفايف    الدراسةةات 

اعةةةةةادي      ضفي  العاف  الةةةةةدعم  اعرلضب إلجراء        
د ة   لة  البفض  خالةدراسةةةةةةةةةةةةةةةاتن خلةذلة  طاةاء رسةةةةةةةةةةةةةةم  
سةةةةةةةياسةةةةةةة  للبفض  اعرلضط  خالتمليد على التزام الباح   
طتا يذهان خ ضفي الدعم ال   ال رم إللسةةةةةةةةةةاب الباح   

دع ضةةرخرة التزام ا يئات رخ اعلسةةسةةات  الك اءة خاد ةن
احلكضدية  رخ ادةاصةةةةةةةةةةةةةة  اعسةةةةةةةةةةةةةةت يةدة دي البفض  اعا ةذة  

 طتربية  تائا الدراس  اليت قام ها ال رية البف   
 

اآلليةةةة التةةةاسةةةةةةةةةةةعةةةة: كيفيةةةة تفعيةةة  دور االسةةةةةةةةةةةتثمةةةار  
 العدلية يف املرافقاالجتماع  حلماية ضحااي العنف 

احلدي     جما  االسةةةةةةةت مار  سةةةةةةة ا ي يات  ربية اإل 
االجتمةةاع ن د ةة : اعشةةةةةةةةةةةةةةةارلةة  الاشةةةةةةةةةةةةةةرةة  للضةةةةةةةةةةةةةةفةةايفن  
خاالسةةةةةةةةةةةةةت مار  ضي  األج  لضةةةةةةةةةةةةةفايف العافن خالتمضي  
 اعضجهن خطااء الةدرات اععاضي  للضفايفن خقياس األ اء 
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اآللية العاشةةرة: كيفية تفعي  آلية صةةنع سةةياسةةة اجتماعية  
 العدلية   يف املرافق فاعلة حلماية ضحااي العنف 

إالا  بةةةةت اآليةةةات رع ه فةةةا  اللةةة  سةةةةةةةةةةةةةيكض  هتيئةةة    

   للضصةض  إىل سةياسة  اجتماعي  فاعل  حلماي  ضةفايف العاف  
 العدلي     اعرافة 
 

 العدلية يف اجملتمع السعودي؟ يف املرافقمن وجهة نظر سعادتكم ما ترتيب آليات محاية ضحااي العنف  - 
 الرتتيب العدلية يف املرافقآليات محاية ضحااي العنف  م
 5 .  عي   خر خسائ  اإلع م   دضاجه  دشكل  العاف 1
 1 .العدلي    اعرافةاعدافع  عي حةضق ضفايف العاف  2
 6 العدلي     اعرافة   عي  الدخر األد    جما  محاي  ضفايف العاف 3
 2 .عرالب   ةضقهمدي االعدلي     اعرافةمتك  ضفايف العاف  4
 3 .العدلي    اعرافةاعسا دة االجتماعي  لضفايف العاف  5
 8 .التسضية االجتماع  ل ادا الرعاي  االجتماعي  لضفايف العاف 6
 9 .الشرال  ط  اعلسسات االجتماعي  خاألداي  حلماي  ضفايف العاف 7
 7 . ش يع الدراسات خالبفض  االجتماعي  خالا سي  خاألداي  حض  ضفايف العاف  8
 4 .العدلي    اعرافة  عي   خر االست مار االجتماع  حلماي  ضفايف العاف  9

 10 .العدلي    اعرافةصاع سياس  اجتماعي  فاعل  حلماي  ضفايف العاف  10

خيسةةةةةتاب  دي الل  ر   ر يب آليات محاي  ضةةةةةفايف   
العدلي    اجملتمع السةةةةةةعض   دي خجه       اعرافةالعاف 

اعةةدافعةة  عي    آليةة  رلز فىي  ر عياةة  اد اء األلةةا اي   
عد اعدافع      إالالعدلي ن    اعرافةحةضق ضةةةفايف العاف 

ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف     هعي احلةضق دي رهم دةةا ثتةةاأ إليةة 
  را لكضهنم   خضةةةةةةةةةةةع ضةةةةةةةةةةةعف خعدم قدرةن را    اجملتمع

يترلب دسةةةةةةةةةةةةاعدهتم   الدفا  عي حةضقهم اعسةةةةةةةةةةةةلضط ن 
    اعرافة ابإلضةةةةةةةةاف  إىل ضةةةةةةةةرخرة متك  ضةةةةةةةةفايف العاف 

االعةةةةةةدليةةةةةة    هاةةةةةةا مبع  دي  خالتمك   عرةةةةةةالبةةةةةة   ةضقهمن 
اعسةةةةاعدة   احل ةةةةض  على ادددات خاحلةضق لضةةةةفايف  

 ع زخا عي احل ض  العافن  ل  ادددات خاحلةضق اليت
عليهةةا طسةةةةةةةةةةةةةةبةةب ضةةةةةةةةةةةةةةع هم خعةةدم قةةدرهتم على دضاجهةة  
دعا يهمن را يترلب ريضةةا اعسةةا دة االجتماعي  لضةةفايف  

العدلي ن خاليت  شةةةةةةةةةتم  على اعسةةةةةةةةةا دة     اعرافةالعاف 
اععلضدا ي  خالا سةةةي  خاعا ي  خاالجتماعي  لضةةةفايف العاف 

 السةةةةةةةةةةةةةةبةةة  اعتةةةاحةةة ن دع ضةةةةةةةةةةةةةةرخرة   عيةةة   خر  خمبطتلف
   اعرافةاالسةةةةةةت مار االجتماع  حلماي  ضةةةةةةفايف العاف 

العدلي ن دي      امي  دهاراهتم خقدراهتم خدسةةةةةةةاعدهتم 
على االضراط   اجملتمع خالتعاد  دعهم لةضح طشةةةري   ا  

 ر العاف آاكي االسةةةةةت ا ة داها   دضاجه    إدكا يات
ر اليت  عرضةةةةةةةةةةةةةةضا إليهةان خدي هاةا أتيت ر ية  آلية    عية   خ 

خسةةةةةةةةةائ  اإلع م سةةةةةةةةةضاء التةليدي  خاعم ل    ال ةةةةةةةةةفف  
خسائ  اإلع م امديدة اعتم ل      رمخاإلالاع  خالتل زيض  

ي  خفيسةةةةبضث خا سةةةةت رام خسةةةةائ  التضاصةةةة  االجتماع   ض 
 خل   دضاجه  دشكل  العاف   اجملتمع إ      
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 اإلجابة عل  التساؤل اخلامس

واملمةارسةةةةةةةةةةةات العةامليةة  ات العالقةة مةا أبر  التجةارب  
 آبليات محاية ضحااي العنف يف املرافق العدلية؟

اسةةةةةةةةةةةةةتاب  ال رية البف   دي عرض رهم اعمةارسةةةةةةةةةةةةةةات  
العدلي ن رهنا قد      اعرافة العاعي    محاي  ضةةةةةةةةةةفايف العاف 

مت لت   ضةةةةرخرة خت ةةةةي  حمالم للعاف األسةةةةر   سةةةةه   
 على ختر   ل   خ سةاعد الضةفايف   ن دي إجراءات التةاضة  

لضةةةةةفايف    األرد  سةةةةةريعا  ن خضةةةةةرخرة  ةد  لتلف اععلضدات 
اإل  اعةضقةع  دةي  ة    ادةة  الةعةاةف  خ ةةةةةةةددةةةةةةةات  لةكة خ  

السةةةةةةةةةةةةةةةا ين دع  زخيةةد احملةةالم ابععرفةة  خاععلضدةةات اعض ضقةة  
خ  ةةةةميم لتيب  عليم  للةضةةةةاة حض  احتياجات ضةةةةفايف  

خادددات العدلي ن دع  ةد  االستشارات    اعرافة العاف  
االجتمةةاعيةة  خالتسةةةةةةةةةةةةةهي ت الةةةا ض يةة  للضةةةةةةةةةةةةةفةةايف العافن 

 ةد  اعبا رات خادددات لضةةةةةةةةفايف العاف   إىل ابإلضةةةةةةةةاف   
دي     حمكم  ل ةة ةة  لةضةةايف العاف األسةةر  هتدف  
إىل  سةةةةةهي  اإلجراءات الةضةةةةةائي    قضةةةةةايف العاف خ ةد  
الدعم للضةةةةةةةةةةفايفن خلاف  سةةةةةةةةةةب  الدعم خالتضجيه خادددات 

تل ة  لضةةةةةةةةةةةةةفةايف العاف داهةا اعةمخح خاعرافةة  للمفكمة   اعط 
خ ةد  اعشةضرةن دع إعدا   لي  إر ةا   للتعاد  دع قضةايف  
العاف األسةةر  للةضةةاة خإ با   داطي  اصةة  ر ااء إجراءات  
احملكمةةة  حلمةةةايةةة  ضةةةةةةةةةةةةةفةةةايف العافن خإعةةةدا   رةةة  العاف 
األسةةةةةةر  خاليت هتدف إىل ضةةةةةةما   ةد  رفضةةةةةة  ادددات 

اف خإ با  رفضةة  اعمارسةةات   قضةةايف العاف لضةةفايف الع 
 العدلي       اعرافة األسر  

 التوصيات
توصةةةةةةةةةةةيةةةات  ات عالقةةةة بتطوير التشةةةةةةةةةةةريعةةات  (  1 

 واألنظمة:
إلزادي   دريب الةضةةةاة خالعادل    احملالم   لي ي    (1

 م التعاد  دع قضايف العاف خفهم احتياجاهت
العاف إعةةةدا   ليةةة   ةةةاح ابلتعةةةادةةة  دع قضةةةةةةةةةةةةةةةةايف   (2

  يستهدف الةضاة خرعضاهنم
ما  دكض   دي ر ل  دي قضةةةةةةةةةةةةةاة خرفرا    شةةةةةةةةةةةةةكي  (3

 ةةةةةةةةةةةةةةر ةةةة  خاألفرا  دي اممعيةةةةةات ادييةةةة  خحمةةةةاد   
خر  ةائي  اجتماعي  خ  سةي  عراجع  السةياسةات  
احلةةاليةة  الات الع قةة  اععمض  هةةا حلمةةايةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف  
العاف خطااء دا ضد  دتكادل  لدعم الضةةفايف خالل  

  لممارسات العاعي خفةا  ل
( توصةةةةةةةةةةةيات  ات عالقة بدور القطاع غري الرحب  2 

 واخلاص: 
إ شةةةةةةةةةةةةةةةاء درلز  ةاح ابلبفض  العةدلية  يهةدف إىل   (1

 ةةةد  اع ةةةةةةةةةةةةةةةةا ر العلميةة  اعض ضقةة  للمفةةالم خاللةة   
 ر ائها لترضير 

التشةة يع على إ شةةاء مجعيات  ةدم الدعم لضةةفايف   (2
 الدعم اعا   خالةا ض   ن على غرارالعاف

ر ية   ضفي البيئة  اعاةاسةةةةةةةةةةةةةةبة  لتفسةةةةةةةةةةةةةة   ضعية  حيةاة   (3
ضةةةةةةةةةةةةةةفايف العافن خيتفةة الل  دي     دافهم  

رائهمن خ ابيةه هيئةات آال رح اعاةاسةةةةةةةةةةةةةةبة  للتعبي عي  
اجملتمع إىل حةضقهم خاحتيةاجةاهتمن خ ةةد  ادةددةات 
التعليمي  خال طضي    مجيع اعراح  مبا يتااسةةةةةةةةةةةةب دع 

 ياجاهتم احت
ضةةةةةةةةةةةةةةرخرة التاسةةةةةةةةةةةةةةية ط  لتلف األجهزة احلكضديةة    (4

خاداصةةةةةةةةة  فيما م  ادددات اليت  ةدم لضةةةةةةةةةفايف  
العافن خيتفةة الل  دي     طااء السةةةةةةةياسةةةةةةةات  
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خال ادا الراديةة  إىل احلةةد دي دشةةةةةةةةةةةةةةك هتمن خ اةةب  
دشةةةك ت االسةةةتبعا  االجتماع  اليت يعا ض  داهان  

 خالتمهي  الا س   م  خدع  ةية الددا االجتماع   
 
 ( توصيات  ات عالقة إبنشاء آليات جديدة:3 
إ شةةةةةةةةةةةاء ما  رخ خحدة   احملالم لدراسةةةةةةةةةةة  حاالت   (1

ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةةايف العاف خ ةةةةديةةةةد احتيةةةةاجةةةةاهتم خإحةةةةالتهم  
لل هةةات اعةةةددةة  للةةدعمن متهيةةدا  إل شةةةةةةةةةةةةةةةةاء حمةةالم  

 دتط    للعاف األسر    اعستةب  
اي  ضةةةةةةةةفايف  ضةةةةةةةةرخرة   عي  الدخر األد    جما  مح (2

العافن خيتفةة اللةة  دي     متك  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف  
العةةةةةدليةةةةة    اعرافة  االعاف    عرةةةةةالبةةةةة   ةضقهمن  دي 

خ  عي  الشةرال  ط  اعلسةسةات االجتماعي  خاألداي   
 حلماي  ضفايف العاف 

ر يةة    عيةة   خر االسةةةةةةةةةةةةةةت مةةار االجتمةةاع  حلمةةايةة    (3
ضةفايف العاف   اعرافة العدلي  دي     التسةضية 

تمةةاع  ل ادا الرعةةايةة  االجتمةةاعيةة  لضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف  االج
العافن ابإلضةةاف  إىل صةةاع سةةياسةة  اجتماعي  فاعل   

 حلماي  ضفايف العاف   اعرافة العدلي  
ضةةةةرخرة  امي  خع  اجملتمع أب ي  رعاي  خمحاي  ضةةةةفايف   (4

    العاف خرسةةةرهمن خيتفةة الل  دي      كضيي رر 
 اه قضةةةةةةةةةةةةةي  احلماي  االجتماعي  لضةةةةةةةةةةةةةفايف      عام قض 

العاف   اعرافة العةةةدليةةة ن دع التشةةةةةةةةةةةةة يع اإلع د  
 اعستمر للمضاقف اإلجياطي   اه ضفايف العاف  

ر ي   سةةهي  إجراءات ح ةةض  ضةةفايف العاف على  (5
حةضقهم االجتماعي  خاالقت ةةةةةةا ي ن دي      عضة 
خ ريةةةة  ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةةايف العاف لتاميةةةة  خعيهم  ةضقهم  
الةضةةةةةةةةائي  خاالجتماعي  خاالقت ةةةةةةةةا ي ن خريضةةةةةةةةا  عم 

دلسةةةةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةةةةات اجملتمع اعطتل ة  اليت  عمة    جمةا   
 حةضق ضفايف العاف 

      ضةةةةةةةةةةةةةةرخرة دسةةةةةةةةةةةةةةةاعةةدة ضةةةةةةةةةةةةةةفةةايف العاف دي (6
االجتمةةةةةةاع التضافة ياأل  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائي   على  ةية    

خاال زا  الا سةةةةةةةة ن خ غيي الا رة السةةةةةةةةائدة السةةةةةةةةلبي   
  اء طعض األسةةةةةةةةةةةةر طعض حضا   إل اههمن   را  

العاف األسةةةةةةةةةةةةر  خاجملتمع  اليت  ةع خالتكتم عليهان  
خاهتزار  ة  ضةةةةةفايف العاف أب  سةةةةةهم خقدراهتم على 

 التكيف دع احملير  هم 
فر الدخل  دسةةتشةةاريي ددرط  عسةةاعدة الشةةر    ر   ض  (7

خالةضةةةةةةةةةةةةةةةةاة خالضةةةةةةةةةةةةةةفةةةايف   حةةةاالت العاف اعاز  
خعسةةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةةدة در كن هةةةةذا العافن لمةةةةا يابغ  ر   
 ضةةةةةرلع الدخل  ط ادا اعسةةةةةتشةةةةةاريي اعتعلة  مبر كن 
العاف اعاز  ابإلضةةةةةةةةاف  إىل الةضةةةةةةةةاء اماائ  خلي   

 لبدي  له 
 ( توصيات عامة4 
الةةةةدخلةةةة   ضفي حمةةةةاد  ل (1 قبةةةة   ضةةةةةةةةةةةةةةفةةةةايف العاف دي 

ردةةةةام   عسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعةةةةدهتم   اعرةةةةالبةةةة   ةضقهم خمت يلهم 
 اعلسسات الةضائي  

ضةةةفايف   عي شةةة يع احملاد  على الترض    الدفا   (2
العاف لاض  دي اعسةةةةةةةةةةةةةةلخليةة  االجتمةةاعيةة  خالضاجةةب 

 الض    اه رطااء خ اهم اعستضع   
   األ  ةةةةائي  االجتماعي     إسةةةةهامضةةةةرخرة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  3 (3

عام  دشةةةةةةةةةك ت ضةةةةةةةةةفايف  مب اعلسةةةةةةةةةسةةةةةةةةةات األداي 
العافن خيتفةة اللة  دي     التةمهية  خالتةدريةب  

على   قدراهتماميد لأل  ةةةةةةةةةةةائي  خرفع دسةةةةةةةةةةةتضيفت 
  التعاد  دع دشك ت الضفايف اعترضرة ابستمرار

 امي  قدرة ضةةةةةةةةةفايف العاف على اعشةةةةةةةةةارل    اختاال   (4
اعر برةةةةةة  دي     الةرارات  اللةةةةةة   خيتفةة  همن    
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إلسةةةةةةةةةةةةةاهم ال ة    ر  سةةةةةةةةةةةةةهم خقدرهتم على التضار   
الا سةةة  خاالجتماع ن دع إلسةةةاهم لتلف اععارف  
 خاعهارات اليت  لهلهم للمشارل  اإلجياطي    اجملتمع 

  ةةةةةةةةميم طرادا اجتماعي  خإع دي  لتعدي  ا اهات   (5
ي رفرا  اجملتمع  اه ضةةفايف العافن خيتفةة الل  د

     ا يم طرادا إر ةةةةا ي   شةةةةم  ضةةةةفايف العاف 
خرسةةةةةةةرهمن خدافهم اعسةةةةةةةا دة الضجدا ي  عسةةةةةةةاعدهتم  

 على التضافة الا س  خاالجتماع  
ر يةةة   شةةةةةةةةةةةةةة يع الت ةةةاعةةة  خالتعةةةاخ  ط  الةرةةةاع    (6

احلكضد  خادةاح   جمةا  محةاية  ضةةةةةةةةةةةةةةفةايف العافن 
سةةة ا ي يات  إخيتفةة الل  دي     دراعاة  اضيع 

علسةةةةةسةةةةةي  فيما طياهمن خالتاسةةةةةية خالتعاخ   الشةةةةةرال  ا
 لتلفإ ةةةراث  خ ط  امادعات خاعلسةةةسةةةات العادل ن  

 ةةةةةةةةةةةةةةرائ  اجملتمع    ةةد  رخجةه احلمةاية  االجتمةاعي   
 لضفايف العاف 

 شةةةةةةةةةةةةة يع الباح   على  راسةةةةةةةةةةةةة  دترلبات احلماي    (7
االجتماعي    جما  محاي  ضةةةةفايف العافن خيتفةة 

لةلةتة  الةبةفةض   دةي  ة    عةم  إىل  ضصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   اللةةةةةةة  
عسةت دات احلدي  ن خ ضجيه البفض  ععرف  العضاد  ا

 ا تهالات حةضق ضفايف العاف إىل اعل ي  
 املقرتحات:

ية ا ال رية البف   إجراء  راسةةةةةات دسةةةةةتةبلي  دشةةةةةاه   
 للدراس  احلالي  خدكمل   ا د  :

الع قةةة  ط   شةةةةةةةةةةةةةةةةديةةةد اإلجراءات األدايةةة  عضاجهةةة   (1
جه لأل  ا    اجملتمع العاف خدستضيفت العاف اعض 

 السعض   
ر ر التدريب خالتمهي  على  ةية التضافة االجتماع   (2

 خالا س  لضفايف العاف 

 خر اعلسةةةةسةةةةات اديي  خالترضعي    محاي  ضةةةةفايف   (3
 العاف ابجملتمع 

 خر األ  ةةائي  االجتماعي    التسةةاب ضةةفايف   (4
 ةضقهم الةضائي  خاالجتماعي  خالا سي  حلالعاف 

 
 املراجع واملصادر 

 املراجع العربية
التد   املهين ب انمج من  (   2011رمحدن صةة اء رطضطكر  

منظور املمةةارسةةةةةةةةةةةةة العةةامةةة للخةةدمةةة االجتمةةاعيةةة لتحقيق  
ال   لتضراهن غي ن رسةةةةةةةةاالسةةةةةةتقرار األسةةةةةةري للزوجة املعنفة

 داشضرةن للي  اددد  االجتماعي ن جادع  حلضا  
(  ر ةةةةةةةةةكا  العاف األسةةةةةةةةةر   2012رمحدن ردخا صةةةةةةةةةاطر  

اعضجةه ضةةةةةةةةةةةةةةد اعررة خع قتةه طبعض دهةارات  ضليةد الةذات    
ن العد   اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصةالع قات الزخجي ن  

 ال ادين اجمللد األخ ن اممعي  األر  ي  لعلم الا   
عوامةة  العنف ضةةةةةةةةةةةةد (   2012جةةةاطر     اآرخرحن البةةةدر 

ن رسةةةةةال  داجسةةةةةتين غي داشةةةةةضرةن للي   وأشةةةةكال   الزوجات
 اآ اب خالعلضم اإل سا ي ن جادع  اعل  عبد العزيزن جدة 

التكام  بني جهود (   2012إمساعي ن ردايا عبده السةةةةةةيد  
املنظمةات احلكوميةة وغري احلكوميةة العةاملةة يف جمةال )غةاثةة  

  ن رسةةةةةةال  داجسةةةةةةتين غي داشةةةةةةضرةن للي املرأة املعنفة أسةةةةرايا 
 اددد  االجتماعي ن جادع  حلضا  

منو ج املسةةةةةةةةةةةةاعةدة  (  2013إمسةةاعيةة ن حممةةدن صةةةةةةةةةةةةةةبةةاا  
املتبادلة يف  دمة اجلماعة والتخفيف من حدة املشكالت  

ن رسال   لتضراهن غي داشضرةن  االجتماعية لد  املرأة املعنفة
 للي  اددد  االجتماعي ن جادع  حلضا  

ط العاف اعضجه ضةةد  رمنا(   2012التضافلهن قاسةةم سةةليما   
اجمللة  لبار السةةةةي اعةيم    دلسةةةةسةةةةات اعسةةةةا  ابألر  ن  

ن جةةادعةة   يف العرطيةة  للعلضم  العربيةةة للةةدراسةةةةةةةةةةةةات األمنيةةة
  (55(ن العد   28األداي ن اجمللد  
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 عبةد احلسةةةةةةةةةةةةةة خحممةدن رمسةاء   ةعبةد ادةالج ية ن دضسةةةةةةةةةةةةةةى 
  طعد  دا  ضغ   رعراض  د ض  ع ج   طر دا  ر ر  ( 2013 

جملة دراسةةةةةات  اععا ات   األر  ن    الاسةةةةةةةاء  لدح  ال ةةةةةةةدد 
  (ن العد  األخ 40ن اجمللد  العلوم الرتبوية

العنف ضةةةةةةةةةةةةةد املرأة بني  (   2013حممةةةةد    جمةةةةد مجعةةةة ن  
ن رسةةةةةةةةةةةال   لتضراهن غي داشةةةةةةةةةةةضرةن  التجرمي وآليات املواجهة
 رلا اي  الشر  ن الةاهرة 

(   2010 حسةةةةةةةةين حسةةةةةةةةي د ةةةةةةةةر   خالزغ ن ع ء عل  
املؤمتر العلم   لي   ةةةةةةةبك  األدا  االجتماع    د ةةةةةةةرن  عفا

   الدويل الثالث والعشرون خلدمة االجتماعية
العاف اعتسةةةةةةل  على    ( 2005حسةةةةةةين عبد احلميد غزح  

  الوع جملةة  الزخجةة  مشاعشةةةةةةةةةةةةةةك تن األسةةةةةةةةةةةةةةبةةابن احللض مشن 
  (477العد   ن ن الكضيتاإلسالم 

(  ددح فاعلي  طر دا  2012الريفالتن فليفا  سةةةةةةةةليما   
إر ةةةةةةةةةةةا   ع ج  لتط يف رعراض دا طعد ال ةةةةةةةةةةةدد  لدح  

ن جةادعة  طاهةان  جملةة كليةة الرتبيةةعياة  دي ال تيةات اععا ةاتن  
  (ن امزء ال ا ن ر لتضطر23(ن اجمللد  92العد   

العنف واالغرتاب النفسةة   (   2005 ةةةةين رياب حممض   
 دكتب  الاهض  اع ري   :ن الةاهرةية والتطبيقبني النظر 

بعض االضةةةةةطراابت  (   2011الضةةةةةةضي ن سةةةةةةعا  ر ةةةةةةد   
النفسةةةةةةةةية املرتبطة إبدراك املرأة املتزوجة للعنف األسةةةةةةةةري  

ن رسةةةةةةةةةةةةةةةةالةة   املةةادي واملعنوي وعالقتهةةا ابلرضةةةةةةةةةةةةا الزواج 
 داجستين غي داشضرةن للي  اآ ابن جادع  طاها 

(  آليةة  إ ارة ال ادا  2004   العةةا ن خجيهةة   طةةت خآ رخ 
مشمنضالأ دة امشن خرقةةة  عمةةة ن جةةةادعةةة     خاعشةةةةةةةةةةةةةةةةةاريع ال طضيةةة 

  5- 3ن  اللقاء الرتبوي الرابعالسةةةةلرا  قاطضسن للي  ال طي ن  
 اطري  

(   خر ادةةددةة   2011عبةةد العزيزن امضهرة طاةةت سةةةةةةةةةةةةةةعض   
االجتماعي  دع حاالت العاف األسةةةةر  ضةةةةد اعررة   حمالم 

ن  واإلنسةةةانية جملة دراسةةةات يف اخلدمة االجتماعية    األسةةةرةن

(ن  30ادةةةددةةة  االجتمةةةاعيةةة ن جةةةادعةةة  حلضا ن العةةةد      لليةةة
  امزء اداد 
(  شض طر دا إر ةةةةةةةةةةةةا   دة ا    2011عزة  عبد العزيزن  

 ريةةة   ةةددةة  اممةةاعةة  لتغلةةب اعررة اععا ةة  على الضةةةةةةةةةةةةةةغضط  
  جملةةةة دراسةةةةةةةةةةةةةات يف اخلةةةدمةةةةاالجتمةةةةاعيةةةة  اليت  ضاجههةةةةان  
ن للي  اددد  االجتماعي ن جادع   االجتماعية واإلنسةةةةةةةةةةةانية

  (ن امزء الراطعن رطري 30حلضا ن العد   
(  العاف األسةةةةةةةةةةر  اعسةةةةةةةةةةت     2015العمرن دعي  لي   

ن الةيا ة العاد   جملة الفكر الشةةةر  سةةةةضء دعادل  األ  ا ن  
(ن العد   24لشةةةةةر   الشةةةةةارق ن درلز  ض  الشةةةةةر  ن اجمللد  

 92)  
(  طر دا إر ةةةةةةا    2011عضضن  ةةةةةةعبا  عبد ال ةةةةةةا ق  

دعر  لتامي  خعى الشةةةةةةةةباب امادع  ابلعضاد  اعل ي  للعاف  
ن  جملة دراسةات يف اخلدمة االجتماعية واإلنسةانية الزخاج ن  

(ن  31العةةةد     نلليةةة  ادةةةددةةة  االجتمةةةاعيةةة ن جةةةادعةةة  حلضا 
  (13امزء  

  العاف ضةةةةةةةةد(   2014الةر ةةةةةةةة ن فتفي  حسةةةةةةةة  خآ رخ   
اعسةةةةةةةةةةةا    ع ةةةةةةةةةةةر العضع :  راسةةةةةةةةةةة  ديدا ي  على عيا  دي  

ن اممعي   جملة االجتماعيةن  اعسةةةةةةةةا    ررطع دد  سةةةةةةةةعض ي 
   السعض ي  لعلم االجتما  خاددد  االجتماعي ن العد  الساطع

(  اسةةةةةةةةةةةةةتطدام الزخأ للعاف ضةةةةةةةةةةةةةد  2011حممدن عبد هللا  
رخجتةةه اععلمةة    ريفض األ  ةةا  خع قتةةه طبعض اعتغياتن  

ن لليةةة  ال طيةةة  للباةةةاتن  جملةةة البحوث الرتبويةةة والنفسةةةةةةةةةةةيةةة
  (29العد   ن جادع  طغدا 

(  التةةةد ةةة  اعه  للطةةةددةةة   2011حممض ن  ةةةالةةةد صةةةةةةةةةةةةةةةةال   
داها اعررة     عا  ت اليت  االجتماعي  للتط يف دي حدة اعشك  

ن للي   جملة دراسةات يف اخلدمة االجتماعية واإلنسةانية اععا  ن  
ال ادين  (ن امزء  31العد      ن اددد  االجتماعي ن جادع  حلضا  

   ر لتضطر 
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تقييم فعةةاليةةة  ةةدمةةات  (   2011اعرسةةةةةةةةةةةةةةىن خالء عرفةةةا   
داجسةةةةتين  ن رسةةةةال   الرعاية االجتماعية للمرأة املسةةةاء )ليها

 غي داشضرةن للي  اددد  االجتماعي ن جادع  حلضا  
سةةةةةةياسةةةةةةات وبرامج  (   2007اع ةةةةةةةةر ن سةةةةةةةةعيد خآ رخ   

  :ن الةاهرة التىنةةةةةةامن االجتماع  يف ضةةةةةةوء ال امج الدولية
 درلز دعلضدات خ عم اختاال الةرار مب ل  الضرراء 

صةةةةةةةةةحة املرأة والعنف  (   2011دا م  ال ةةةةةةةةةةةةف  العاعي   
لشةةةةةةةةةةةةةةرق  لاعكتةةب اإلقليم     ناملمةةارس ضةةةةةةةةةةةةدهةةا يف البيةةت

  اعتضس 
م(  دبةةةةا رات الضرارةن اعملكةةةة  العرطيةةة   2019خرارة العةةةةد   

االلةةةةةةكةةةةةة خ  اعةةةةةةضقةةةةةةع  عةةةةةةلةةةةةةى:  السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةض يةةةةةةة ن  دةةةةةةتةةةةةةضافةةةةةةر  ن 
ar/Ministry/visionhttps://www.moj.gov.sa/

2030/Pages/Initiative.aspx 
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