جامعة السلطان قابوس
مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية

Sultan Qaboos University
Journal of Arts & Social Sciences

دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية
يف احلد من اإليذاء من وجهة نظر املُ َع َّنفات

دراسة مطبقة على املُ َع َّرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض
باململكة العربية السعودية

اجلوهرة عبد العزيز الزامل
أستاذ التخطيط االجتماعي املساعد
كلية اخلدمة االجتماعية
جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن
aaalazamil@pnu.edu.sa

تاريخ االستالم2016 /12 /28 :
تاريخ القبول للنشر2018 /01 /30 :

اجمللد ( )9العدد ( ،)3ديسمرب 2018

5

...دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف احلد من اإليذاء

دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف احلد من اإليذاء من وجهة نظر
 دراسة مطبقة على املُ َع َّرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض- املُ َع َّنفات
باململكة العربية السعودية
اجلوهرة عبد العزيز الزامل

:امللخص
،تهدف الدراسة إىل التعرف على مدى توفر أبعاد احلوكمة يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء باململكة العربية السعودية
ُ ومت استخدام منهج املسح االجتماعي بالعينة العشوائية البسيطة
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة العربية قوامها
َّ للم
ُ
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض
َّ  يف التحليل اإلحصائي الستبانة امل17 SPSS  ومت استخدام برنامج احلزم اإلحصائية، مفردة375
عرضات لإليذاء من فئة حاصلة على الدرجة اجلامعية
َّ ُ وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج لعل من أهمها أن غالبية امل،باململكة العربية
ً
 سنة) بواقع نسبة30 وفقا للعمر يقع يف فئة (أقل من
عرضات لإليذاء
َّ ُ وأن أعلى نسبة من امل،)% 35.5 (بكالوريوس) (بواقع نسبة مئوية
 واتضح وجود فروق ذات داللة احصائية بني أبعاد احلوكمة اليت تتوفر يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء،% 34.7 مئوية
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة العربية السعودية ومتغري املؤهل الدراسي
َّ ُباململكة العربية السعودية من وجهة نظر امل
ُ بالنسبة
 وفيما يتعلق بالفروق وسنوات االستفادة من مؤسسات الرعاية،25.737 = لبعد املساءلة االجتماعية فقد كانت قيمة (ف) احملسوبة
ُ االجتماعية العاملة يف جمال احلماية من اإليذاء بلغ بالنسبة
 بينما كانت قيمة،16.107 = لبعد املساءلة االجتماعية كانت قيمة (ف) احملسوبة
ُ  بالنسبة،97.457 = لبعد الشفافية فقد كانت قيمة (ف) احملسوبة
ُ  بالنسبة1.19 = )0.05 ،374( (ف) اجلدولية عند
لبعد النزاهة فقد كانت
ُ  و مت عرض بعض من التوصيات اليت ممكن أن تسهم يف حتقيق محاية اكرب،37.636 = قيمة (ف) احملسوبة
.عرضات لإليذاء
َّ للم
. احلوكمة؛ مؤسسات؛ رعاية اجتماعية؛ اإليذاء؛ أبعاد:الكلمات املفتاحية

The role of the governance of social welfare institutions in reducing
abuse from the point of view of the abused: A study applied to vulnerable
women in the governorate of Riyadh Region, Saudi Arabia
Al-jawharah Abdulaziz Abdullah Alzamil
Abstract:
This study aimed at examining the availability of the dimensions of governance within social care institutions
to reduce the level of abuse in Kingdom of Saudi Arabia. The survey method was used with random sampling
and the sample was composed of (375) abused females in the provinces of Riyadh in Kingdom of Saudi Arabia
(KSA). The data that was collected with a questionnaire that was designed to elicit information from abused
females in the provinces of Riyadh and was statistically analyzed using SPSS17. The findings of the study showed
that the majority of the abused females have a university degree (a bachelor degree) and their percentage was
(35.5%). According to age variable, most of the abused females were younger than 30 years of age and made
up (34.7%) of the sample. The study also showed that there are statistically significant differences between the
dimensions of governance available within social care institutions to reduce the level of abuse from the point
of view of the abused females in Kingdom of Saudi Arabia, and the variable of academic qualification related to
the dimension of social accountability, as the value of counted (P) was = 25.737. In terms of the differences and
years of benefiting from social care working in the field protection from abuse related to the dimension of social
accountability, the value of counted (P) was = 16.107 whereas the value of tabulated (P) at the point of (374,
0.05) =1.19k. In terms of the transparency dimension, the value of counted (p) was = 97.457; and in terms of the
dimension of integrity, the value of counted (P) was = 37.636. The study concluded with some recommendations
that may contribute in achieving better protection for those who are at risk of abuse.
Keywords: Abuse; Dimensions; Governance; Institutions; Social care.
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اجلوهرة الزامل

أوال :مشكلة الدراسة:

إحصائية عن احلاالت اليت تعاملت معها جلان احلماية االجتماعية 2017م

يتناول هذا البحث ظاهرة اإليذاء يف اململكة العربية السعودية؛ إذ

م

اسم اللجنة

إن زيادة نسبة الطالق ونسبة اجلرائم ونسبة الفقر ،وإهدار املوارد

1

جلنة احلماية االجتماعية  -بالرياض

1853

2

جلنة احلماية االجتماعية جدة

1159

2652

3

جلنة احلماية االجتماعية الدمام

556

1443

1999

4

جلنة احلماية االجتماعية  -بالقصيم  -بريدة

252

743

995

5

جلنة احلماية االجتماعية  -ينبع

55

123

178

مؤخرا على ظاهرة اإليذاء يف اململكة العربية
وقد بدأ يسلط الضوء
ً

6

جلنة احلماية االجتماعية  -جبازان

565

1262

1827

7

جلنة احلماية االجتماعية -العفيف

14

35

49

السعودية ،نتيجة لتزايد الكتابات األكادميية وغري األكادميية،

8

جلنة احلماية االجتماعية  -حبائل

173

333

506

وانفتاح اجملتمع السعودي على غريه من اجملتمعات حبكم آثار

9

جلنة احلماية االجتماعية  -بالباحة

116

320

436

العوملة وانتشار وسائلها كشبكات التواصل االجتماعي والتوتري

10

جلنة احلماية االجتماعية -بيشة

86

217

303

11

جلنة احلماية االجتماعية  -باألحساء

204

623

827

البشرية تعد جمموعة من اآلثار اليت أمجعت عليها الدراسات اليت
أجريت يف جمال اإليذاء على املُ َع َّنفات وأسرهم والبيئة االجتماعية
احمليطة بهم.

حاالت الذكور

حاالت اإلناث

إمجالي

2944

6147
3811

واليوتيوب ومجيع وسائل اإلنرتنت والقنوات الفضائية.

12

جلنة احلماية االجتماعية  -اجلوف وسكاكا

58

104

162

ففي أحدث إحصائية من اإلدارة العامة للحماية االجتماعية عام

13

جلنة احلماية االجتماعية  -اخلرج

63

164

227

( )2017تصدرت مدينة الرياض قائمة حاالت العنف األسري الواردة

14

جلنة احلماية االجتماعية  -بتبوك

297

634

931

15

جلنة احلماية االجتماعية  -بنجران

82

222

304

ملراكز التبليغ مبعدل ( )6147حالة ،فيما تلتها مدينة جدة املركز

16

جلنة احلماية االجتماعية  -مبكة املكرمة

456

1088

1544

الثاني يف تلك القائمة اإلحصائية ب( ،)3811وجاءت مدينة الدمام

17

جلنة احلماية االجتماعية  -بالطائف

330

818

1148

18

جلنة احلماية االجتماعية  -باملدينة

478

917

1395

19

جلنة احلماية االجتماعية  -عرر

64

136

227

20

جلنة احلماية االجتماعية  -ابها

554

1273

1827

21

جلنة احلماية االجتماعية  -العال

26

43

69

هذا ،وقد ُع ِقد مؤمتر احلماية االجتماعية والتنمية يف جامعة

22

جلنة احلماية االجتماعية  -حفر الباطن

94

205

299

23

جلنة احلماية االجتماعية  -القنفذة

53

113

166

نايف العربية للعلوم األمنية تاريخ  26-24نوفمرب 2014م ،حيث

24

جلنة احلماية االجتماعية  -القريات

64

106

107

ب ( )1999حالة يف املركز الثالث ...وهكذا.
ونظراً ألهمية الظاهرة وانتشارها مت إصدار الالئحة التنفيذية
لنظام احلماية من اإليذاء رقم  43047وتاريخ 1435 /5 /8هـ.

خرج املؤمتر بالعديد من التوصيات ،مما يعطي داللة على اهتمام
الدولة واجلامعات بظاهرة اإلي��ذاء ،ويدعم ذلك ما توصل له
(احمليميد )2008 ،أن نسبة  % 51.4من النساء يتعرضن للعنف األسري
ونسبة  % 43.9يتعرضن للعنف الزوجي ،وما توصلت له (حجازي،

اإلمجالي

25547

(وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،اإلدارة العامة للحماية االجتماعية،
تقرير مفصل1439 ،هـ)

لذا ميكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية يف التساؤل التالي:

 )2010من أن أشكال العنف اليت تتعرض هلا املرأة بالرتتيب ،العنف

ِّ
احلد من اإليذاء
“ما دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف

اجلسمي ،النفسي ،االقتصادي ،االجتماعي.

الذي تتعرض له الفتيات يف مؤسسات الرعاية االجتماعية باململكة

باإلضافة إىل ما تقوم به منظمة الصحة العاملية من تعاون مع

العربية السعودية؟”

الوكاالت واملنظمات الدولية من أجل احلد من العنف املمارس ضد

وهناك العديد من الدراسات تناولت موضوع الدراسة احلالية

املرأة من ِق َبل شريكها املعاشر والعنف اجلنسي املمارس ضدها يف

وسيتم تناوهلا يف ضوء حمورين أساسني هما (حمور اإليذاء والعنف

مجيع أحناء العامل ،واألدبيات العلمية والدراسات والبحوث من

األسري  -حمور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية) سواء كانت

نتائج وتوصيات يف هذا اجملال.

دراسات حملية وحبوث عربية أو أجنبية من خالل ذكر أهدافها

لذا ستتناول الباحثة موضوع احلوكمة ألهميته يف مؤسسات

وأهم نتائجها.

الرعاية االجتماعية حيث “يكتسب مفهوم احلوكمة حتقيق
متطلبات التنمية يف خمتلف اجملاالت حيث تقتضي تضافر اجلهود

ً
ثانيا :حمور اإليذاء والعنف األسري:

واملشاركة احلقيقية بني احلكومة واجملتمع املدني؛ لذلك ال ُب َّد من

تناولت دراسة (الشاعر ،ناصر الدين حممد )2003 ،العنف العائلي

توافر متطلبات ومعايري احلوكمة اجليدة ال سيما الشفافية واملساءلة

ضد امل��رأة -أسبابه والتدابري الشرعية للحد منه ،وتوصلت إىل

اليت تسهم يف أحداث التنمية اليت تطمح هلا الدول(”.صبيح:2016 ،

التسليم بانتشار العنف العائلي يف جمتمعاتنا بشكل يستدعي

.)271
ترى الباحثة أنه بتطبيق احلوكمة سيكون هناك شفافية يف

وضع التدابري الالزمة ملعاجلته ،كما توصل إىل عشرة تدابري
ً
إنسانا له
شرعية تسهم يف احلد من الظاهرة ،وهي :االعرتاف باملرأة

ً
إجيابيا على
دور املؤسسات ومساءلة للمقصرين مما سينعكس

كرامته وحقوقه  -تصحيح النظرة إىل املرأة  -خلق الوازع الديين

املستفيدين من هذه املؤسسات ،وسيكون هناك نوع من الثقة

لدى الرجال وتوعيتهم باحلقوق الشرعية للمرأة  -جعل التعاليم

واألمان لدى املستفيدين لشعورهم مببدأ العدالة واملساواة.

ذات طابع قانوني ملزم بدل االكتفاء بالوعظ الديين اجملرد -

ً
ً
والتزاما
حرصا
كما أن القائمني على هذه املؤسسات سيكونون أكثر

خلق جو من املودة والرمحة داخل األسرة  -تشريع احلق يف إنهاء

لشعورهم بأن هناك من سيحاسبهم ويسأهلم إذا كان هناك تقصري

احلياة الزوجية املتعثرة بدل حتوهلا إىل بؤرة للعنف  -حسن الظن

يف عمل املؤسسات اليت ينتمون إليها.

بالزوجة مع االعتدال يف الغرية  -حسن اختيار الشريك ابتداء -
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التدرج يف معاجلة املشكالت وعدم املبالغة يف استخدام أي عالج أو
التسرع بالطالق  -رعاية املرأة حلق زوجها).
وتوصلت دراس��ة (اخلطيب ،سلوى عبد احلميد2005 ،م) حول
العنف األسري ضد املرأة يف مدينة الرياض إىل أن أكثر أنواع العنف

ودراسة (حجازي ،نادية عبد العزيز2010 ،م) تناولت مشكالت املرأة
ً
أسريا يف اجملتمع السعودي وأوضحت يف دراستها أن رد الفعل
املُ َع َّنفة
الذي تقوم به املرأة املُ َع َّنفة هو بالرتتيب :اللجوء للقضاء واللجوء
لألولياء ،ترك املنزل ،واالستسالم للعنفَّ .
واتضح أن املشكالت

ً
شيوعا يف جمتمع الدراسة هو العنف البدني النفسي ،ومن أسبابه:

املرتتبة على العنف هي مشكالت نفسية ومشكالت اجتماعية.
ويف دراسة (العنزي ،بكر صلفيق سعودَّ )2013 ،
اتضح أن أكثر أشكال

االقتصادية  -املشكالت األسرية  -إدم��ان الكحول أو املخدرات -

العنف األسري الذي تتعرض له املرأة يف اجملتمع السعودي هو العنف

األمراض النفسية  -حرص املرأة على أسرتها  -افتقاد البديل أمام

اجلسدي يف املرتبة األوىل ،يليه العنف اجلنسي يف املرتبة الثانية،

املرأة  -اعتقاد املرأة بأنها تستطيع أن تغري الرجل  -كثرة تعرض

واألداة املستخدمة يف العنف الضرب باليد ،ثم الضرب ب��أداة،

املرأة للعنف يؤثر يف ثقتها بنفسها  -افتقاد االستقاللية املادية

والتهديد ،واالعتداء ،وتوصلت الدراسة إىل أن دوافع العنف هي عدم

للمرأة  -افتقاد قوانني حتمي املرأة  -اخلوف  -املعتقدات الدينية -

الطاعة ومشكالت الشرف واملشكالت املادية والتأديب.

العادات والتقاليد  -وعود الزوج باالعتدال والعزوف عن الضرب).

وأوضحت دراسة ( )Singh، 2013أن العنف األسري ال يتوقف عند

وتناولت دراسة (الوهييب ،خولة بنت سامل )2008 ،العنف ضد

احلالة االقتصادية والعرقية والتقاليد ،كما أوضحت الدراسة

الزوجة :دراس��ة ميدانية مطبقة على عينة من الزوجات يف

أن اهليمنة فيه للذكور أكثر من اإلناث ،كما أوضحت الدراسة أن

حمافظة مسقط ،وتوصلت الدراسة إىل نتائج عديدة أهمها :أن

القيادات الدينية ميكن حبكم مراكزهم وباعتبارهم ق��ادة يف

أشكال العنف تتكرر بصفة مستمرة وال ترتبط بوقت معني منذ

اجملتمعات احمللية أن يساعد يف مناقشة القضايا املتعلقة بالعنف ضد

بداية الزواج .وقد ترجع األسباب املؤدية للعنف إىل أسباب عامة،

النساء ،كما ميكن لتنظيم اجملتمع أن يكون له دور مهم يف مواجهة

مثل القوانني املتعلقة باألسرة ومدى الوعي بها ،أو أسباب خاصة

مشكلة العنف األسري ضد املرأة عن طريق تغيري اجتاهات أفراد

بالزوجني .وتتضح ردود أفعال الزوجة جتاه العنف إما داخل

اجملتمع وسلوكهم حنو العنف ضد املرأة والقضاء عليها ،وتعزيز

نطاق األسر ،أو خارج نطاق األسرة باللجوء إىل األصدقاء أو األهل

القيم اإلجيابية ،وتعزيز مشاركة املرأة يف احلياة االجتماعية.

أحيانا ،واللجوء لبعض اجلهات واملؤسسات ،سواء كانت احلكومية

وتناولت دراسة (الدامغ ،سامي عبد العزيز وآل سعود ،منرية

كاحملاكم ،الشرطة ،أو األهلية كجمعيات املرأة العمانية.

عبد الرمحن2014 ،م) نظام احلد من اإليذاء يف اململكة العربية

وتناولت دراسة (احمليميد ،علي حممد عبدالعزيز )2008 ،العنف

السعودية؛ وذلك بهدف توفري احلماية للمرأة والطفل من اإليذاء
ً
وانطالقا من هذا اهل��دف الرئيس توصل
يف اململكة العربية،

من النتائج ،منها :أن هناك العديد من اخلصائص الدميوغرافية

املشروع إىل (تصور لنظام محاية امل��رأة والطفل من اإلي��ذاء يف

واالجتماعية واالقتصادية واألسرية وخصائص احلياة الزوجية

اململكة العربية السعودية؛ وتصور لتنظيم اهليئة الوطنية حلماية

للمرأة ضحية العنف األسري ،أهمها( :تدني مستوى التعليم  -انعدام

املرأة والطفل من اإليذاء؛ ومقرتح للوائح تنفيذية خاصة باإليواء

الوظيفة  -تدني الدخل  -السكن يف بيت مستأجر  -فقدان الوالدين

وتلقي البالغات والرتاخيص يف جمال احلماية من اإليذاء ،مقرتح

أو انفصاهلما  -زواج األب بزوجة أخرى ...إخل) ،كما أن هناك العديد

آليات التعامل مع اإليذاء من قبل املؤسسات االجتماعية واملدارس

من اخلصائص الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية والنفسية

واملستشفيات وأقسام الشرطة).

ملرتكيب العنف ضد املرأة ،أهمها :أن الذكور وبشكل خاص األزواج

ودراس��ة (ال��دوي ،موزة عيسى2016 ،م) هدفت إىل التعرف على

واإلخوة واآلباء هم أكثر ممارسة للعنف ضد املرأة  -تدني مستوى

مظاهر العنف ضد املرأة يف اجملتمع البحريين ،وتوصلت الدراسة

التعليم  -تدني الدخل  -ضعف الوازع الديين  -تعاطي املسكرات أو

إىل أن مظاهر العنف خمتلفة ومتنوعة مرتاوحة بني العنف
ً
املادي واجلسدي واملعنوي والنفسيَّ ،
اتفاقا بني
واتضح أن هناك

أن لألزواج مرتكيب العنف ضد الزوجة خصائص ،أهمها( :تدني

عينة الدراسة رغم تباين مستوياتهن العلمية واملهنية والعمرية

مستوى تعليم ال��زوج مقارنة بتعليم الزوجة  -تدني مستوى

وظروفهم االجتماعية واالقتصادية والثقافية.
ً
ثالثا :حمور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية:

 -املعاناة من اضطرابات نفسية  -حب السيطرة  -تقلب املزاج -

تناولت دراسة ( )Henze, Raphaela ,2010ما يرتتب على احلوكمة

الشك يف الزوجة  -الزواج يف سن مبكرة  -اخللفية االجتماعية -

من أهداف ،ومنها( :الشفافية ،القيادة ،النمو ،املسؤولية اجملتمعية

الزواج بزوجة أخرى).

ً
دورا رئيسي يف
والثقة) ،وتوصلت الدراسة إىل أن احلوكمة تلعب

ويف دراسة (القرشي ،ماجد عبد العزيز2009 ،م) هدفت الدراسة إىل

حتديد بيئة التحكم والضبط ،كما ركزت الدراسة على حوكمة

التعرف على مظاهر العنف األسري ضد املرأة ،وتتلخص املظاهر يف
العنف اجلسدي والنفسي واجلنسي واالقتصاديَّ ،
واتضح أن العنف

الشركات يف القطاع اخلاص وعلى اجلامعات لرسم نتائج قطاع
التعلم اجلامعي.

األسري املوجه ضد املرأة له آثار متداخلة وتشكل خطر فعليا يهدد

دراسة (عوض ،أمساء سعيد حممد أمحد ،)2011 ،وقد استهدفت

البنية االجتماعية واالقتصادية لألسرة واجملتمع.

حتديد العالقة بني حوكمة اجلمعيات األهلية التعليمية وضمان

النظرة الدونية للمرأة -املفهوم اخلاطئ ملفهوم القوامة  -الضغوط

األس��ري ضد امل��رأة يف اجملتمع السعودي ،وتوصلت إىل جمموعة

املخدرات  -سرعة الغضب  -حب السيطرة  -تقلب املزاج ...إخل ،كما

الدخل  -ضعف الوازع الديين  -تعاطي املخدرات واملسكرات  -الغضب
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اجلوهرة الزامل

اجلودة الشاملة ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي ،وحتديد العالقة

عرضات لإليذاء مشلت
مبحافظات منطقة الرياض ،مطبقة على املُ َّ

بني استخدام اجلمعيات األهلية التعليمية للشفافية واملساءلة

أربعة حماور رئيسة.

وضمان اجلودة الشاملة ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي ،وحتديد
أهم املعوقات اليت تواجهها حوكمة اجلمعيات األهلية التعليمية

ً
رابعا :أهداف الدراسة:

وال�تي حتد من ضمان اجل��ودة الشاملة ملؤسسات التعليم قبل

 -1التعرف على األسباب املؤدية لإليذاء الذي تتعرض له الفتيات يف

اجلامعي ،وتوصلت إىل املقرتحات الالزمة ملواجهة اجلمعيات األهلية

مؤسسات الرعاية االجتماعية باململكة العربية السعودية.

للمعوقات اليت حتد من ضمان اجلودة الشاملة ملؤسسات التعليم

 -2التعرف على اآلثار النامجة عن اإليذاء الذي تتعرض له الفتيات

قبل اجلامعي.

يف مؤسسات الرعاية االجتماعية باململكة العربية السعودية.

يف حني أشارت دراسة ( )Leimer Christina, 2012إىل احلفاظ على

 -3التعرف على ما ميكن للهيئة الوطنية حلماية املرأة والطفل

ثقافة اختاذ القرارات املبنية على األدلة والتحسني يف املنظمات،

القيام به من أدوار ومسؤوليات للحد من اإليذاء.

خاصة املنظمات التعليمية واخلدمية ومجيع مؤسسات الرعاية

 -4التعرف على دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف

االجتماعية ،واحلاجة الدائمة إىل التقييم من أجل التحسني

احلد من اإليذاء الذي تتعرض له الفتيات يف مؤسسات الرعاية

والتطوير.

االجتماعية باململكة العربية السعودية.

وتناولت دراسة (عودة ،عبد اهلل علي عبد اهلل )2013 ،العالقة بني
متطلبات بناء القدرات املؤسسية وحتقيق آليات احلكم الرشيد

ً
خامسا :أهمية الدراسة:

باجلمعيات األهلية ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج منها ما

ميكن حتديد أهمية الدراسة احلالية يف اآلتي:

يتعلق بتحديد (آليات ممارسة احلكم الرشيد باجلمعيات األهلية

 -1إصدار الالئحة التنفيذية لنظام احلماية من اإليذاء رقم 43047

 -طبيعة العالقة بني التخطيط االسرتاتيجي وتطبيق آليات

وتاريخ 1435 /5 /8ه باململكة العربية السعودية.

احلكم الرشيد باجلمعيات األهلية  -طبيعة العالقة بني القدرات

 -2أشارت منظمة الصحة العاملية يف تشرين /نوفمرب 2014م إىل أن

(التمويلية  -التدريبية  -التكنولوجية) وحتقيق آليات احلكم

معدالت انتشار العنف يف العامل وصلت إىل  ٪ 35من النساء يف أحناء

الرشيد باجلمعيات األهلية.

العامل كافة ّ
ممن يتعرضن يف حياتهن للعنف على يد شركائهن
احلميمني أو للعنف اجلنسي على يد غري الشركاء.

التعليق على الدراسات السابقة:

 -3التوجهات العلمية احلديثة بأهمية إجراء الدراسات والبحوث يف

 -1هدفت معظم الدراسات السابقة يف حمور اإليذاء والعنف األسري

جمال املرأة السعودية ،وما يرتبط بها من قضايا.

إىل إعطاء صورة عامة عن اإليذاء أو العنف األسري وأسبابه وأنواعه

 -4البحث يهم شرحية كبرية وضعيفة يف اجملتمع ،حيث من املتوقع

وآثاره ،مع تصور لنظام محاية املرأة والطفل من اإليذاء يف اململكة

ان تعود عليهم نتائج الدراسة بالفائدة عن طريق حفظ حقوقهم.

العربية السعودية ،وتصور لتنظيم اهليئة الوطنية حلماية املرأة

 -5اهتمام الباحثة مبجال مؤسسات الرعاية االجتماعية؛ وختصصها

والطفل من اإلي��ذاء ،ومقرتح للوائح تنفيذية خاصة باإليواء

ً
ً
أساسيا يف
موجها
الدقيق يف التخطيط االجتماعي ،وبالتالي يكون

وتلقي البالغات والرتاخيص يف جمال احلماية من اإليذاء ،مقرتح

القيام بهذه الدراسة للتوصل إىل دور مؤسسات الرعاية االجتماعية

آليات التعامل مع اإليذاء من قبل املؤسسات االجتماعية واملدارس

يف احلد من اإليذاء مبحافظات الرياض باململكة العربية السعودية.

واملستشفيات وأقسام الشرطة.
 -2هدفت معظم الدراسات السابقة يف حمور حوكمة مؤسسات

ً
سادسا :تساؤالت الدراسة:

الرعاية االجتماعية إىل إعطاء صورة عامة عن آليات ممارسة

 -1ما األسباب املؤدية لإليذاء الذي تتعرض له الفتيات يف مؤسسات

احلوكمة باجلمعيات األهلية وعالقتها بالقدرات (التمويلية،

الرعاية االجتماعية باململكة العربية السعودية؟

التدريبية ،التكنولوجية) ،وأبعادها ،مع تطبيق هذه الدراسات

 -2ما اآلث��ار النامجة عن اإلي��ذاء ال��ذي تتعرض له الفتيات يف

يف جماالت متعددة منها على سبيل املثال ال احلصر (اجلامعات،

مؤسسات الرعاية االجتماعية باململكة العربية السعودية؟

الشركات ،اجلودة ،اجلمعيات األهلية ...إخل).

 -3ما الذي ميكن للهيئة الوطنية حلماية املرأة والطفل القيام به

 -3أجريت معظم الدراسات والبحوث السابقة على عينات خمتلفة؛

من أدوار ومسؤوليات للحد من اإليذاء الذي تتعرض له الفتيات يف

فمنها ما ركز على أعضاء جمالس اإلدارات ،ومنها ما ركز على

مؤسسات الرعاية االجتماعية باململكة العربية السعودية؟

املستفيدين من اخلدمات اليت تقدمها تلك املؤسسات.

 -4ما دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف احلد من اإليذاء

 -4اتبعت الدراسات والبحوث السابقة املنهج الوصفي التحليلي من

الذي تتعرض له الفتيات يف مؤسسات الرعاية االجتماعية باململكة

خالل االستبيانات املقننة واملقابالت الشخصية ،يف حني اتفقت

العربية السعودية؟

الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف املنهج الوصفي التحليلي
من خالل استبانة مقننة للتعرف على دور حوكمة مؤسسات
الرعاية االجتماعية يف احلد من اإليذاء باململكة العربية السعودية

فروض الدراسة:
 -1مثة فروق ذات داللة إحصائية بني أبعاد احلوكمة اليت تتوفر
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دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف احلد من اإليذاء...

وعرفها (الربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة )8 :1997 ،بأنها “ممارسة

يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء من وجهة نظر
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة العربية
املُ َّ

السلطة االقتصادية والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على

السعودية ومتغري املؤهل الدراسي.

كافة املستويات من خالل آليات وعمليات ومؤسسات تتيح لألفراد

 -2مثة فروق ذات داللة إحصائية بني أبعاد احلوكمة اليت تتوفر

واجلماعات حتقيق مصاحلها”.

يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء من وجهة نظر
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة العربية
املُ َّ

كما عرفها ( )Tim &John, 1999: 145اآلليات اليت تشمل اهلياكل و
املسؤوليات و املمارسات و التقاليد اليت تعتمدها إدارة املؤسسة

السعودية وسنوات االستفادة من مؤسسات الرعاية االجتماعية

للتأكد من حتقيق رسالتها.

العاملة يف جمال احلماية من اإليذاء.

كما أن احلوكمة الرشيدة تعترب “إحدى الوسائل اهلادفة إىل حتقيق
التنمية االقتصادية ورفاه اجملتمع ،وإرس��اء قيم الدميقراطية

ً
سابعا :مفاهيم الدراسة:

والعدالة واملساواة يف الفرص والشفافية اليت تتضمن النزاهة

مفهوم دور /مفهوم أبعاد /مفهوم احلوكمة /مفهوم اإليذاء /مفهوم

وتعزيز سيادة القانون ورسم احلدود الفاصلة بني املصاحل اخلاصة

مؤسسة الرعاية االجتماعية.

والعامة واحليلولة دون استغالل املنصب والنفوذ” (أبو النصر،

-1مفهوم دور:

.)49 :2016

الدور يف العلوم االجتماعية يأتي مبعنى “ما يقوم بفعله الفاعل

هذا ويرتبط مبصطلح احلوكمة عدد من املفاهيم سيتم ذكرها
ً
الحقا مثل (املساءلة االجتماعية  -الشفافية  -النزاهة  -املشاركة

بالدور يف هذا البحث دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف

-العدالة).

احلد من اإليذاء من خالل أبعاد احلوكمة يف هذه املؤسسات .وفيما

لذا ميكن حتديد املقصود باحلوكمة يف الدراسة احلالية فيما يلي:

ّ
مفصل للمقصود بأبعاد احلوكمة.
يلي توضيح

 -1جمموعة من العمليات اليت يتم من خالهلا اخت��اذ القرارات

االجتماعي يف عالقته مع اآلخرين” (رشوان ،)80 :2004 ،ويقصد

وتنفيذها واملتعلقة باحلد م��ن اإلي���ذاء مبؤسسات الرعاية
-2مفهوم أبعاد :ويقصد بأبعاد احلوكمة:

االجتماعية.

ُ -1
البعد االجتماعي الذي يتعلق باألمناط السلوكية املتبناة اليت

 -2تتم هذه العمليات من خالل (التفاعل ،العالقات ،والتشبيك

حتددها صفات املساءلة واملشاركة والشفافية يف العمل.

بني القطاعات املختلفة ،احلكومة ،القطاع العام ،القطاع اخلاص

ُ -2
البعد االقتصادي واملالي :وتتحدد يف تنظيم العالقة بني فريق
ُ
َّ
العمل مبؤسسات الرعاية االجتماعية وامل َعنفات ،وكذلك بني مجيع

واألهلي).
 -3تتضمن احلوكمة عدد من (القرارات ،املفاوضات ،وعالقات قوة

املؤسسات للحد من اإليذاء.

خمتلفة ما بني ذوي الشأن لتحديد من حيصل على ماذا ومتى

ُ
-3والبعد السياسي :وذل��ك من خ�لال حتديد طبيعة السلطة

وكيف).

السياسية وشرعيتها.

ً
وبناء على أدوار ومهام واضحة وحمددة.
 -4األداء بفعالية

ُ
والبعد اإلداري :وذلك من خالل االنتقال بفكرة اإلدارة واحلكم
-4

 -5تضمن كذلك العديد من املؤثرين وليس احلوكمة وحدها،

من احلكومة إىل احلاكمية( .العبد،)2004 ،

وميكن ألولئك الذين لديهم حق مشروع يف خمرجات القرارات

ويقصد بأبعاد احلوكمة يف هذه الدراسة :املساءلة االجتماعية،

أن يتدخلوا إال أن درجة تدخلهم ختضع ملوازين القوى ،وبقدر

الشفافية ،النزاهة.

قوتهم ميكن أن يؤثروا يف اختاذ القرارات املتعلقة باحلد من اإليذاء
مبؤسسات الرعاية االجتماعية.

-3مفهوم احلوكمة:
ظهر مصطلح احلوكمة على غ��رار مصطلحات أخ��رى مثل

 -4مفهوم اإليذاء:

اخلصخصة ( )Privatizationوالعوملة ( ،)Globalizationخالل العقود

اإلي��ذاء :هو ممارسة سلوك خاطئ يتعلق بالعنف اجلسدي ،أو

نظرا لالنهيارات املالية واألزمات االقتصادية اليت
القليلة املاضية
ً

االعتداء اجلنسي ،أو إس��اءة املعاملة العاطفية ،أو اإلهمال ،أو

شهدتها العديد من الدول يف أسواق املال؛ نتيجة لعدم اإلفصاح

االستغالل املادي حبق املرأة أو الطفل من قبل شخص ميلك سلطة

الكامل والشفافية.

على أي منهماً ،
أيا كان نوع ومصدر هذه السلطة مبا يف ذلك اإليذاء

ويشار أيضا هلذا املصطلح مبصطلح احلوكمة الرشيد ة (�Good Gov

والعنف األسري وينتج عنه ضرر نفسي أو مادي( .الدامغ ،وآل

 ،)ernanceحبيث أصبحت مرتبطة بشكل وثيق مبفاهيم أخرى

سعود1435 ،ه)37-30 :

منها سلطة القانون واملشاركة اجملتمعية والعدالة والشفافية

هذا ويقصد باإليذاء يف هذه الدراسة ما يلي:

واملساءلة والنزاهة ومكافحة الفساد( .الغامديُ ،)8 :2014 ،
ويعرف

هو ممارسة سلوك خاطئ داخل األسرة سواء من الشريكني أو

(الغاليب ،والعامري )449 :2008 ،احلوكمة بأنها “نظام لبناء وتشغيل

أحدهما إزاء اآلخر ،أو أحد أفراد األسرة من األبناء .وحيتاج هذا

ورقابة املنظمة برؤية مستقبلية حريصة على حتقيق األهداف

السلوك إىل متخصص ليوجه القائم بهذا السلوك إىل ما جيب عمله
ً
ً
مرتبطا
وفقا لألسلوب العلمي املنهجي ،سواء كان هذا السلوك

االسرتاتيجية بعيدة املدى”.
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باجلوانب اجلسدية أو النفسية أو اجلنسية أو اإلس��اءة املادية أو

اإليذاء( .مجعية احلوكمة والشفافية يف قطاع الصحة.)13 :2014 ،

اإلهمال ،فال َُّب��د من توفر غطاء قانوني ختتص به مؤسسات

 -6املشاركة :تعد املشاركة مكونا فاعال من مكونات التنمية

ً
جتنبا لآلثار السلبية اليت قد تعود
الرعاية االجتماعية للحد منه،

اإلنسانية؛ إذ تساهم يف عملية صنع القرارات اليت تؤثر يف حياة

على الفرد املعتدى عليه (طفل أو امرأة) أو األسرة أو اجملتمع ككل،

املواطنني من خالل مؤسسات شرعية تقوم على حرية التنظيم

وذلك من خالل وضع سياسات واسرتاتيجيات ومشروعات تسهم يف

والتعبري( .الفهداوي.)24 :2007 ،

حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء خالل فرتة

 -7الكفاءة والفاعلية  :Efficiency & Effectivenessضمان تقديم

زمنية حمددة ،ومنهجيات علمية منظمة.

اخلدمات العامة واالستفادة من مجيع املوارد املتاحة على النحو
األفضل واألمثل ومبسؤولية.
 -8االحرتاف(املهنية)  :Professionalismتعزيز القدرة على التصرف

-5مفهوم مؤسسة الرعاية االجتماعية:
ُتعرف املؤسسة بصفة عامة بأنها جمموعة من القواعد واألدوار

األخالقي ملديري مؤسسات الرعاية االجتماعية ،والقدرة على

واملعايري املتمحورة حول هدف ُيليب حاجات معينة ملنتسبيها.

تقديم اخلدمات بصورة سريعة وسهلة ودقيقة ،بهدف احلد من

مبعنى أنه ميكن النظر للمؤسسات بوصفها جمموعة من العالقات

اإليذاء( .الطائي.)10 :2010 ،

اإلنسانية الدائمة واملستقرة نسبيا لألفراد الذين جتمعهم مصاحل
وأغ��راض مشرتكة( .بالروين )3 :2010 ،كما عرفت املؤسسة

ً
تاسعا :أهمية حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية:

االجتماعية بأنها جمموعة من النظم واملعتقدات والعادات

ميكن حتديد أهمية حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف اآلتي:

واملمارسات اليت حتدد كيف ميكن ألعضاء هذه املؤسسة التعامل مع

 -1االرتقاء العام بأداء مؤسسات الرعاية االجتماعية يف احلد من

بعضهم البعض وتلبية احتياجاتهم األساسية يف املكان الذي هم

اإليذاء.

فيه .ولعل خري مثال على هذا النوع من املؤسسات هو الروابط

 -2ضمان استدامة مؤسسات الرعاية االجتماعية على املدى البعيد

التقليدية وخصوصا األسرة والقبيلة والعشرية والطائفة والنوادي

عرب إرساء صنع القرارات التخطيطية بها.

واألس��واق ،كسوق عكاظ الذي يعترب من أشهر األس��واق يف تاريخ

 -3تيسري التدفق احلر للمعلومات مما يساعد يف حتديد الفرص

العرب( .بالروين.)2010 ،

والتهديد والقوى والضعف للحد من اإليذاء.
 -4حتسني مستويات الشفافية ،عن طريق بناء الثقة فيه

ً
ثامنا :مبادئ حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية:

ومصداقية مؤسسات الرعاية االجتماعية يف احلد من اإليذاء يف

أشارت العديد من الكتابات العلمية إىل عدد من املبادئ املرتبطة

اجملتمع السعودي.

باحلوكمة وميكن االلتزام بها يف مؤسسات الرعاية االجتماعية

 -5تساعد على االستخدام األمثل للموارد وتعزيز املساءلة وحسن

للحد من اإليذاء منها على سبيل املثال ال احلصر ما يلي:

توزيع اخلدمات وإدارتها.

 -1احملاسبة واملراجعة :تتمثل يف إعداد التقارير املالية وأنظمة

 -6منظومة شاملة ومنهج منظم مما جيعل مؤسسات الرعاية

الرقابة الداخلية  ،Internal Controlومراقبني خارجيني Audit p

االجتماعية قادرة على التكييف مع متغريات البيئة اخلارجية

Committee and Auditors. David, Seidle, 2007: 717

وتقليل الصراع.

 -2اإلفصاح والشفافية :تتضمن (معلومات عامة عن مؤسسة
الرعاية االجتماعية  -معلومات عن اإلدارة -اإلفصاح عن سياسات

عاشرا :أبعاد احلوكمة يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد
ً

احلد من اإليذاء باملؤسسة  -معلومات دورية عن إجنازات املؤسسة

من اإليذاء يف الدراسة احلالية:

عن احلد من اإليذاء ...إخل).

 -1املساءلة االجتماعية :وهي ترتيب مؤسسي يشدد على إطار

 -3املساواة والنزاهة :الكل متساوي احلقوق والواجبات وبالتالي

أوسع للمساءلة على صعيد السياسات والربامج العامة .وتنطوي

فاعتبار احلد من اإليذاء املوجه للمرأة والطفل من احلقوق األساسية

على التخطيط واملتابعة واإلبالغ بشكل شفاف ،وهي أحد الشروط

هلم ،وعلى مؤسسات الرعاية االجتماعية القيام بتحقيقها.

املسبقة الالزمة لإلدارة الدميقراطية أو احلكم السليم ،وميكن

 -4التكيف مع نسق مؤسسات الرعاية االجتماعية :كل مؤسسة هلا

تصنيف املساءلة يف أربعة أنواع كربى:

أنساقها الداخلية ،وترتبط بأنساق خارجية؛ لذا كان من الضروري

 -1املساءلة ترتبط بفكرة احملاسبة.

األخذ يف احلسبان التكيف مع تلك األنساق.

 -2املسؤولية.

 -5املزج بني حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية واالستدامة:

 -3التوقعات القائمة على أساس األدوار( .برنامج األمم املتحدة

تسهم املمارسات السليمة حلوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية

اإلمنائي2004 ،و األمم املتحدة ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي،

ً
إسهاما كبريًا يف حتسني االستدامة التنظيمية ،خاصة حينما

.)15-12 :2006

تتضمن اإلرشاد إىل سلوك مسؤول من خالل تطبيق هذه األفكار

وذكر البنك الدولي املساءلة أنها (تنبع من مفهوم التمثيل الشعيب

يضمن قيام املؤسسة بأنشطتها وحتقيق أهدافها احلالية دون

وهو مفهوم ميتد إىل زمن اخللفاء الراشدين والتمثيل يف املفهوم

املساومة على أهدافها املستقبلية والقدرة التنافسية للحد من

املتعلق ب��إدارة احلكم يعين أن من اختريوا للحكم باسم الشعب
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خاضعون ملساءلة الشعب على فشلهم واملكافأة على جناحهم ،هذه

 -3آثار اقتصادية :مثل االبتزاز املالي واجلهل بكيفية توزيع الدخل

املساءلة ترتكز ممارستها على توفر املعرفة واملعلومات (صبيح،

وترشيد اإلنفاق ...إخل.

.)286 :2016

 -4آثار صحية :مثل اإلصابة بإعاقات عضوية والتعرض آلالم

ويف تعريف آخر (املساءلة تعين التزام منظمات اإلدارة العامة

مربحة وص��داع وسوء تغذية وإهمال العناية بالنفس ونظافة

بتقديم حساب عن طبيعة ممارستها للواجبات املنوطة بها بهدف

اجلسد واملالبس ،اإلصابة بأمراض القلب أو السرطان أو جبروح،

رفع الكفاءة والفاعلية هلذه املنظمات ،وهي منظومة تضم آليات

وكذلك املوت كاخلنق ...إخل( .الدامغ ،وآل سعود)2014 ،

وعناصر لضمان النزاهة والشفافية”( .أفندي.)228 :2002 ،
-2الشفافية :الشفافية واملساءلة مفهومان متداخالن يعزز أحدهما
اآلخر .فبدون الشفافية ،أي إمكانية احلصول دون أدنى عائق على

ثاني عشر :املوجهات النظرية للدراسة نظرية األنساق
االجتماعية:
نظرية األنساق االجتماعية:

معلومات بشكل سريع وموثوق بشأن القرارات ونوعية األداء،

النسق عبارة عن ذلك املركب الذي يتكون من جمموعة أنساق

يكون من الصعب وضع كيانات القطاع العام موضع املساءلة .وال

فرعية تكون يف حالة ديناميكية مستمرة يتفاعل فيها كل نسق

تكتسب الشفافية قيمة إال بوجود عنصر املساءلة ،أي آليات اإلبالغ

مع باقي األنساق الفرعية يؤثر فيها ويتأثر بها ،ويؤدى يف النهاية

عن طريقة استخدام املوارد العامة وعواقب الفشل يف بلوغ األهداف

إىل حتقيق أهداف البناء الكلي الذي يتكون منها.

احملددة على صعيد األداء .ويعترب وجود العنصرين معا شرطا

إذن كل األنساق االجتماعية  Social Systemتتكون من أنشطة

مسبقا لضمان إدارة فعالة وعادلة يف مؤسسات الرعاية االجتماعية

حمددة لعدد من األفراد يعتمد بعضها على بعض حتى يكون هناك

للحد من اإليذاء.
 -3النزاهة :هي رؤية شاملة ملواجهة الفساد من خالل إصالح األطر

خمرجات حمددة( .نوح)188-187 :1991 ،
ً
هذا ،وميكن تطبيق نظرية األنساق االجتماعية وفقا لنموذج

واهلياكل املؤسساتية والقانونية وإجراءات العمل ،يقوم على منهج

(لوميس وبيجل ( )Lomis & Beegleحلوكمة مؤسسات الرعاية

تدرجيي ومن خالل مشاركة جمتمعية تشمل مؤسسات اجملتمع

االجتماعية للحد من اإليذاء من خالل العناصر التالية:

املدني والقطاع اخلاص ووسائل االعالم واملؤسسات الدينية.

أ-العناصر البنائية :وتتمثل فيما يلي:
 -الغايات واألهداف  “ :Goals and Purposesوهي ترمجة احلاجات

ح��ادي عشر :األسباب املؤدية لإليذاء باململكة العربية

وتطلعات أفراد النسق  -مؤسسات الرعاية االجتماعية  -كما متثل

السعودية وآثارها:

التغيري الذي يتوقع أعضاء النسق حتقيقه خالل تفاعالتهم وهو

وميكن إمجال أهم أسباب اإليذاء يف أسباب شخصية وأسباب بيئية

احلد من اإليذاء “

اجتماعية وهي كما يلي:

 -املعايري “ :Normsوهي القواعد السلوكية اليت حتدد تصرفات

 −خربات الطفولة  -وهو ما يطلق عليها علماء علم النفس بالصدمة

األف���راد حنو بعضهم البعض اآلخ��ر داخ��ل مؤسسات الرعاية

النفسية  -مع أناس قساة ،يؤدي ذلك إىل تطوير معتقدات وسلوكيات

االجتماعية “.

غري سوية يف مرحلة النضج.

 -القوة “ :Powerوتعين القدرة على ضبط سلوك اآلخرين والسيطرة

 −اخنفاض املستوى االقتصادي واالجتماعي.

عليهم بهدف احلد من اإليذاء”.

 −اهلجرة وتغري مكان السكن.

 -املنزلة أوالرتبة االجتماعية  “ :Social Positionوتقوم على أساس

 −غياب قوانني وأنظمة احلماية من التعرض لإليذاء أو اجلهل بها.

الرتتيب االجتماعي لألفراد ،إما على أساس اجلنس أو السن أو

 −الطالق واالنفصال.

املؤهل وهي ختتلف من جمتمع آلخر”.

 −لتعاطي واإلدمان على الكحول واملخدرات.

 -اجلزاءات “ :Punishmentsوهي تتمثل يف املكانات أو العقوبات اليت

 −الصفات واخلصائص اخلاصة باملعتدي واملعتدى عليه( .الدامغ،

يستخدمها النسق للحد من سلوك األفراد كإجراء إلحداث االمتثال

وآل سعود.)59-41 :2014 ،

ملعايريه”.
 -التسهيالت “ :Facilitiesوهي املصادر املادية والبشرية اليت يسيطر

وتظهر اآلثار بعدة مظاهر منها النفسية ومنها االجتماعية ومنها

عليها أعضاء النسق ويستخدمونها لتحقيق أغراضهم”.

االقتصادية ومنها الصحية ،ومن أمثلتها ما يلي:

ب-عمليات النسق :وتتمثل فيما يلي:

 -1آثار نفسية :مثل الشعور باملآسي والتجاهل وبأنه تافه وغري

 -االتصال“ :Communication :وهي العملية اليت ميكن هلا نقل

كفؤ ،كذلك الشعور باخلوف واحلزن العميق وكوابيس واستدعاء

املعلومات والقرارات وتبادل الرموز بني أعضاء النسق ،ويتم ذلك

للماضي ،وفقدان املشاعر والقلق والعزلة ،والشعور باللوم واخلجل

ً
شخصيا أو من خالل االتصال اجلمعي”.
إما

وتأنيب الضمري وفقدان القدرة على التنبؤ وتقرير املصري.

 -صيانة حدود النسق “ :Maintenance of System Boundariesوفيها

 -2آثار اجتماعية :مثل التفكك األسري ،وزيادة نسبة اجلرائم،

يتم توجيه أنظار أعضاء اجلماعة إىل كيفية محاية حدوده

زيادة نسبة الفقراء ،وإهدار موارد بشرية ...إخل.

واحملافظة عليه ،ومحاية مصاحله اليت متيزه عن غريه”.
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 التدخل بني األنساق  “ :Interference between Systemsوهيالعملية اليت يتم فيها االرتباط واالتصال بني نسقني اجتماعيني

)198 :1998

 -2منهج الدراسة:

أو أكثر إىل درجة أنه ميكن النظر من خالهلا على أنهما وحدة

اعتمدت الدراسة احلالية على منهج املسح االجتماعي باعتبار أنه

واحدة “.

من أنسب املناهج للدراسات الوصفية التحليلية ،وذلك ألنه ينصب

 -اختاذ القرارات “ :Decision Makingوهي العملية اليت يشرتك فيها

على الوقت احلاضر ويتناول أشياء موجودة بالفعل وليست ماضية،
فضلاً عن كشفه لألوضاع القائمة يف املمارسة من أجل النهوض بها

احلد من اإليذاء”( .مصطفى.)1996 ،

ووضع توصيات أو برامج للتطوير والتحديث( .عويس:2005 ،

أعضاء النسق لالختيار املالئم بني عدة بدائل متاحة وإجنازه ،وهو

.)170

نبذة خمتصرة عن اإلدارة العامة للحماية االجتماعية:

 -3حدود الدراسة:

مت إنشاء اإلدارة العامة للحماية االجتماعية مبوجب القرار الوزاري

 -1احلدود البشريةّ :
تكون جمتمع الدراسة احلالية من ( )375مفردة
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة العربية
من املُ َّ

وهي الطفل دون سن الثامنة عشر واملرأة أيا كان عمرها ،كما صدر

السعودية ،وقد مت استخدام العينة العمدية (الغرضية) وهي من

قرار جملس الوزراء املوقر رقم  366يف 1429 /12 /3هـ القاضي بعدد

العينات غري االحتمالية باعتبارها من العينات اليت يضطر الباحث

من اإلجراءات اخلاصة باحلماية االجتماعية.

الستخدامها عند التعامل مع اجملتمعات اليت تتصف باحلساسية

رقم  /10771 /1ش وتاريخ 1425 /3 /1هـ خلدمة حاالت العنف األسري

مثل مدمين املخدرات أو أصحاب السوابق أو املتعرضني لألذى،

أهداف اإلدارة:

فمن الصعب أن يستخدم عينة احتمالية (الضحيان ،وحسن:2002 ،

-1تقديم احلماية االجتماعية للمرأة أيا كان عمرها والطفل دون

.)278

سن الثامنة عشرة ،وبعض الفئات املستضعفة من التعرض لإليذاء

 -2احلد املكاني :منطقة الرياض مبحافظاتها السبعة عشرة حمافظة

والعنف األسري بشتى أنواعه.

وهي (اخلرج ،وادي الدواسر ،القويعية ،عفيف ،الدوادمي ،اجملمعة،

 -2إنشاء جلان للحماية االجتماعية يف املناطق واحملافظات تعمل مع

حوطة بين متيم ،الزلفي ،شقراء ،حرميالء ،األفالج ،مركز ساجر،

اجلهات ذات العالقة بشكل مباشر مع احلاالت املتعرضة للعنف مبا

مركز حوطة سدير ،نفي ،املكتب النسوي بالرياض (السليل)،

حيقق هلم األمن االجتماعي ويراعي مصاحلهم.

وحدة اخلدمات الضمانية بثادق).

 -3افتتاح وح��دات للحماية االجتماعية باملناطق واحملافظات

 -3احلد الزمين :استغرقت فرتة مجع البيانات وحتليلها وتفسري

والتعاقد مع عدد من اجلمعيات اخلريية الفتتاح أقسام للحماية

نتائجها ثالثة أشهر من الفرتة  1437 /11 /12إىل 1438 /2 /12ه

االجتماعية.
 -4املساهمة واإلعداد للدراسات العلمية املتنوعة عن مشكلة العنف

 -4أداة الدراسة :اعتمدت الباحثة على أداة االستبانة يف مجع بيانات
الدراسة احلالية وهي (استبانة ُ
عرضات لإليذاء
طبقت على املُ َّ

األسري ،ووضع السبل الوقائية العالجية هلا بالتعاون مع اجلهات

مبحافظات منطقة الرياض باململكة العربية السعودية) للتعرف

ذات العالقة.

على دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف احلد من اإليذاء

 -5نشر الوعي بني أفراد اجملتمع حول ضرورة محاية أفراد األسرة

باململكة العربية السعودية.

من اإليذاء والعنف.
 -6التدخل السريع يف حاالت اإليذاء والتنسيق الفوري مع اجلهات

أ-الصدق الظاهري :مت اختبار الصدق الظاهري لألداة بعرضها

ذات العالقة (احلكومية واألهلية) خلدمة ضحايا العنف األسري يف

على عدد من احملكمني )17( ،من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس يف

اجملتمع السعودي.

ختصص اخلدمة االجتماعية وعلم االجتماع بصورته األوىل؛ وذلك

 -7وضع اسرتاتيجية وطنية شاملة للحد من مشكلة العنف األسري

إلجياد اتفاق حول الصياغة وارتباط األسئلة باملتغريات املراد مجع

على مجيع املستويات بالتعاون مع اجلهات ذات العالقة.

بيانات حوهلا ،ولقد مت تعديل الصياغات باإلضافة واحلذف حتى

http://mosa.gov.sa/portal/modules/smartsection/item.

حتقق نسبة اتفاق احملكمني (.)% 94

php?itemid=13

ب-الصدق اإلحصائي :مت حساب معامل الثبات من خالل معامل
ألفا كرونباخ ،وقد تبني أن معامل الثبات قد وصل إىل ()0.901

ثالث عشر :اإلجراءات املنهجية للدراسة

بدرجة ثقة  % 95وهي قيمة مرتفعة ً
جدا ،ثم مت حساب معامل

 -1نوع الدراسة:

الصدق اإلحصائي باستخدام اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات كانت

تعترب هذه الدراسة وصفية حتليلية حيث إنها ترتكز على تقرير

ً
تقريبا وبذلك كان معامل الصدق والثبات على
قيمته ()0.949

خصائص ظاهرة معينة أو موقف تغلب عليه صفة التحديد،

درجة عالية لالستمارة ،مما يدل على إمكانية االعتماد على األداة

وتعتمد على مجع احلقائق وتفسريها؛ وذلك الستخالص داللتها

يف مجع البيانات أثناء التطبيق امليداني للدراسة وحتليل تلك

ومن ثم يصل إىل إصدار تعميمات بشأن املوقف أو الظاهرة اليت

البيانات واستخالص النتائج.
ُ
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة
هذا وقد تضمنت استبانة امل َّ

يقوم الباحث بدراستها ويعمل على استكشاف حقائقها( .حسن،

13

دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف احلد من اإليذاء...

الرياض باململكة العربية السعودية:

رابع عشر :نتائج الدراسة:

البيانات األولية واألس��ب��اب املؤدية لإليذاء باململكة العربية

-1النتائج املتعلقة بوصف أفراد العينة:

السعودية ،اآلثار النامجة عن اإليذاء باململكة العربية السعودية

ً
وفقا
اجل��دول رقم ( )1يوضح أن أعلى توزيع جملتمع الدراسة

ودور اهليئة الوطنية حلماية املرأة والطفل من اإليذاء ،دور حوكمة

للمؤهل الدراسي يقع يف فئة (حاصلة على الدرجة اجلامعية األوىل

مؤسسات الرعاية االجتماعية من خالل األبعاد اليت تتوفر يف

(بكالوريوس) (بواقع نسبة مئوية  ،% 35.5تليها فئة (حاصلة على

مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء باململكة السعودية.

دبلوم) بواقع نسبة مئوية  ،% 18.1تليها فئة (ال أقرأ وال أكتب)

-5أساليب املعاجلة اإلحصائية:

بواقع نسبة مئوية  ،% 14.4تليها فئة (حاصلة على ثانوي) بواقع

قامت الباحثة بتفريغ البيانات عن طريق احلاسب اآللي باستخدام

نسبة مئوية  ،% 12.5تليها فئة (حاصلة على دكتوراه) بواقع نسبة

برنامج احلزم اإلحصائية  ،17 SPSSحيث مت استخدام معامل ألفا

مئوية  ،% 7.2تليها الفئتني (حاصلة على متوسط) بواقع نسبة

كرونباخ للتحقق من ثبات االستبانة ،كما استخرجت التكرارات

مئوية  ،% 5.6تليها فئة (حاصلة على ابتدائية) بواقع نسبة مئوية

واملتوسط احلسابي والنسب املئوية كجداول تكرارية بسيطة

 ،% 5.1وأخريًا فئة (حاصلة على ماجستري) بواقع نسبة مئوية 1.6

الستجابات مفردات العينة بالنسبة ملتغريات الدراسة احلالية (اليت
ً
سابقا يف تساؤالت الدراسة) ،وبعض اجلداول التكرارية
مت حتديدها

 ،%وهذا يشري إىل أن التعرض لإليذاء يوجد يف خمتلف املستويات
واملؤهالت الدراسية وإن اختلف يف الشكل والشدة.
ً
اجلدول رقم ( )2يوضح أن أعلى توزيع جملتمع الدراسة وفقا للعمر

املزدوجة للربط بني املتغريات ومت استخدام معامالت االرتباط
املناسبة لكل منهاً ،
وفقا لنوع املتغريات هل هي امسية أو ترتيبية،

يقع يف فئة (أقل من  30سنة) بواقع نسبة مئوية  ،% 34.7تليها

من خالل معامالت ارتباط بريسون وحتليل التباين األحادي One

فئة (من  30سنة إىل أقل من  )40بواقع نسبة مئوية  ،% 24.5تليها

.Way ANOVA

فئة ( 50سنة فأكثر) بواقع نسبة مئوية  ،% 24.3وأخريًا فئة (من

جدول ( )1توزيع جمتمع الدراسة ً
وفقا للمؤهل الدراسي

 40سنة إىل أقل من  )50بواقع نسبة مئوية  ،% 16.5بينما يوصف

التكرار

النسبة املئوية

هذا التوزيع باحنراف معياري قدره ( .)1.18066ويتضح من نتائج

ال أقرأ وال أكتب

54

14.4

اجلدول أن أكثر فئة تتعرض لإليذاء من عمر أقل من 30سنة حيث

حاصلة على ابتدائية

19

5.1

بلغت النسبة ( ،)% 34.7رمبا يرجع ذلك إىل صغر السن وعدم القدرة

البيان

حاصلة على متوسط

21

5.6

حاصلة على ثانوي

47

12.5

حاصلة على دبلوم

68

18.1

حاصلة على الدرجة اجلامعية األوىل (بكالوريوس)

133

35.5

حاصلة على ماجستري
حاصلة على دكتوراه
جمموع

6

1.6

27

7.2

375

% 100

ً
وفقا للعمر .ن=375
جدول ( )2توزيع جمتمع الدراسة
التكرار

النسبة املئوية

البيان
أقل من  30سنة

130

34.7

من  30سنة إىل أقل من 40

92

24.5

االحنراف املعياري

1.18066

عن الدفاع عن النفس أو لعدم معرفة حقوقهن والقوانني اليت من
مؤشرا بضرورة االهتمام بصغار
املمكن أن حتميهن ،مما يعطي
ً
السن.

ً
وفقا
اجل��دول رقم ( )3يوضح أن أعلى توزيع جملتمع الدراسة
لعدد سنوات االستفادة من مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة
يف جمال احلماية من اإليذاء يقع يف فئة (أقل من مخس سنوات)
بواقع نسبة مئوية  ،% 64.8ثم فئة (من مخس سنوات ألقل من
عشر سنوات) بواقع نسبة مئوية  ،% 28والفئة (من عشر سنوات
ألقل من مخس عشرة سنة) بواقع نسبة مئوية  ،% 7.2وباحنراف
معياري قدره ( .)62391.يتضح أن غالبية املستفيدات من املؤسسة

من  40سنة إىل أقل من 50

62

16.5

 50سنة فأكثر

91

24.3

أقل من مخس سنوات وبنسبة ( ،)% 64.8قد يرجع ذلك إىل انتشار

375

% 100

الوعي باحلقوق يف السنوات األخرية وإىل دور املؤسسات يف نشر

جمموع

ً
وفقا لعدد سنوات االستفادة من
جدول رقم ( )3توزيع جمتمع الدراسة
مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة يف جمال احلماية من اإليذاء
التكرار

النسبة املئوية

البيان
أقل من مخس سنوات

243

64.8

من مخس سنوات ألقل من عشر سنوات

105

28

من عشر سنوات ألقل من مخس عشرة سنة

27

7.2

جمموع

375

% 100

االحنراف املعياري
62391.

البيان

النسبة املئوية

ربة منزل

149

عمل حكومي

125

33.3

عمل خاص

14

اجلدول رقم ( )4يوضح أن أعلى توزيع جملتمع الدراسة ً
وفقا جملال
العمل يقع يف فئة (ربة منزل) بواقع نسبة مئوية  ،% 39.7تليها
الفئة (عمل حكومي) بواقع نسبة مئوية  ،% 33.3وأخريًا الفئة
(عمل خاص) بواقع نسبة مئوية ً .% 26.9
وفقا جملال العمل احتلت
هي األكثر تعرض لإليذاء ،العتمادها الكلي على ولي أمرها يف

39.7

جمموع

حتمي أفراد اجملتمع واملرأة بشكل خاص.

ربة املنزل أعلى نسبة ب( )% 39.7وقد يدل ذلك على أن ربة املنزل

جدول ( )4توزيع جمتمع الدراسة ً
وفقا جملال العمل
التكرار

ثقافة احلد من اإليذاء ،والتعريف باحلقوق واللوائح واألنظمة اليت

املصاريف املادية ،مما يؤدي إىل حدوث مشاكل قد تنتهي باإليذاء.
اجلدول رقم ( )5يوضح أن أعلى توزيع جملتمع الدراسة ً
وفقا للدخل

101

26.9

الشهري لألسرة يقع يف فئة (من مخسة آالف ريال إىل عشرة آالف

375

% 100

ريال) بواقع نسبة مئوية  ،% 40.8تليها فئة (من عشرة ألف ريال إىل

اجلوهرة الزامل

جدول ( )5توزيع جمتمع الدراسة ً
وفقا للدخل الشهري لألسرة
النسبة املئوية

االحنراف املعياري

البيان
أقل من مخسة آالف ريال

61

16.3

من مخسة آالف ريال إىل عشرة آالف ريال

153

40.8

99391.

من عشرة ألف ريال إىل مخسة عشر ألف
ريال

84

22.4

أكثر من مخسة عشر ألف ريال

77

20.5

375

% 100

جمموع

التكرار

ً
وفقا لنوع اخلدمات اليت يتم احلصول
جدول ( )6توزيع جمتمع الدراسة
عليها من مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة يف جمال احلماية من اإليذاء
البيان

مخسة عشر ألف ريال) بواقع نسبة مئوية  ،% 22.4تليها فئة (أكثر
من مخسة عشر ألف ريال) بواقع نسبة مئوية  ،% 20.5وأخريًا فئة
(أقل من مخسة ألف ريال) بواقع نسبة مئوية  ،% 16.3بينما يوصف
هذا التوزيع باحنراف معياري قدره ( .)99391.يتضح من نتائج

اقتصادية

34

9.1

برامج تدريبية

90

24

تأمني سكن

18

4.8

تنفيذ برنامج تأهيل األسر املنتجة ملساعدة
األسر لالعتماد على نفسها
جمموع

(تعليمية) بواقع نسبة مئوية  ،% 34.4تليها فئة (تنفيذ برنامج

مئوية  ،% 24تليها فئة (اقتصادية) بواقع نسبة مئوية ،% 9.1
وأخريًا فئة (تأمني سكن) بواقع نسبة مئوية % 4.8؛ بينما يوصف
هذا التوزيع باحنراف معياري قدره (.)1.61244
قد يرجع احتالل اخلدمة التعليمية أعلى نسبة ( )% 34.4إىل أهمية
التعليم يف احلد من اإليذاء وذلك يرتبط بالتوعية ونشر ثقافة
احلقوق واملعرفة بالقوانني والتشريعات املتعلقة باحلد من اإليذاء.

-2النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة:
اإلجابة عن السؤال األول :ما األسباب املؤدية لإليذاء باململكة
العربية السعودية؟
ً
اجلدول رقم ( )7يوضح أن هناك تفاوتا يف موافقة أفراد الدراسة
على ُبعد األسباب املؤدية لإليذاء باململكة العربية السعودية
بالنسبة ُ
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة
للم َّ

375

% 100

العبارات

1

حصول زوجي على تعليم أعلى مين.

2

حصول زوجي على دخل أعلى مين.

3

حصول زوجي على مكانة أعلى مين.

4

يتعاطى زوجي الكحوليات واملخدرات.

تأهيل األسر املنتجة ملساعدة األسر لالعتماد على نفسها) بواقع
نسبة مئوية  ،% 27.7تليها فئة (برامج تدريبية) بواقع نسبة

104

27.7

1.61244

جدول ( )7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية
لألسباب املؤدية لإليذاء باململكة العربية السعودية

الدخل لديهن من مخسة آالف ريال اىل عشرة آالف ريال ،وهو دخل

اخلدمات اليت حتصل عليها املستفيدات من اجلمعية يقع يف فئة

129

34.4

تعليمية

اجلدول أن الدخل الشهري للمستفيدات األعلى نسبة ( )% 40.8بلغ
يعترب متوسط.
ً
اجلدول رقم ( )6يوضح أن أعلى توزيع جملتمع الدراسة وفقا لنوع

التكرار

النسبة املئوية

االحنراف املعياري

5

12

ك

99

26

250

%

26.4

8.9

66.7

ك

111

14

250

%

29.6

3.7

66.7

ك

103

62

210

%

27.5

ينتمي زوجي إىل طبقة اجتماعية

ك

99

64

أقل مين.

%

26.4

17.1

56.5

ك

172

54

149

%

45.9

14.4

39.7

ك

152

168

56

%

40.5

44.8

14.7

يبحث زوجي عن اإلحساس بالرجولة

ك

115

181

79

علي فيلجأ إىل ضربي باستمرار.

%

30.7

48.3

21.1

7

11

%

27.7

16.5

55.7

16.5

يتوارث زوجي اإليذاء من آبائه.

10

ك

104

62

209

56

6

9

نعم

إىل
حد ما

ال

212

يشعر زوجي بأنين أحسن منه.

8

ن= 375

ك

100

70

205

%

26.7

18.7

54.7

من عادتنا التسامح مع اإليذاء ضد

ك

194

82

99

املرأة.

%

51.7

21.9

264

ال توجد قوانني وأنظمة حلمايتنا من

ك

278

90

7

معاناة الفقر وبطالة أبنائي.

التعرض لإليذاء.

%

74.1

24

1.9

تغيرينا املستمر للسكن واهلجرة من

ك

34

69

272

منطقة إىل أخرى.

%

9.1

18.4

72.5

س/

ع

ر

2.28

87.

6

2.40

88.

2

2.37

91.

4

2.29

87.

5

2.30

86.

3

1.94

92.

9

1.74

7.

12

1.90

71.

10

2.28

86.

6

1.75

85.

11

1.28

49.

6

2.63

64.

1

العربية السعودية؛ فقد حصلت العبارة رقم ( )12على الرتتيب

واختاذ القرارات وسبل تنفيذها ومراجعتها ومراقبة تنفيذها،

األول ،تليها العبارة رقم ( )1على الرتتيب الثاني ،ثم العبارة رقم

ولن يتم ذلك إال من خالل حتديد األسباب املؤدية للمشكلة أو

( )2على الرتتيب الثالث ...وهكذا ،إىل أن تأتي العبارة رقم ( )7على

الظاهرة االجتماعية.

الرتتيب الثاني عشر.
وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة من

اإلجابة عن السؤال الثاني :ما اآلثار النامجة عن اإليذاء باململكة

حتديد لألسباب املؤدية لإليذاء مثل دراسة (احمليميد )2008 ،عن

العربية السعودية؟
ً
اجلدول رقم ( )8يوضح أن هناك تفاوتا يف موافقة أفراد الدراسة

 )2005عن العنف األسري ضد املرأة يف مدينة الرياض ،ودراسة

على ُبعد اآلثار النامجة عن اإليذاء باململكة العربية السعودية

(الشاعر )2003 ،عن العنف العائلي ضد املرأة  -أسبابه والتدابري

بالنسبة ُ
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة
للم َّ

الشرعية للحد منه.

العربية السعودية؛ فقد حصلت العبارة رقم ( )8على الرتتيب

وتتفق مع ما تدور حوله نظرية صنع القرار من حيث اهتمامها

األول ،تليها العبارة رقم ( )10على الرتتيب الثاني ،ثم العبارة

خبصائص القرار واملفاهيم اللصيقة به وتصنيفها ودراسة مراحل

رقم( )9على الرتتيب الثالث ...وهكذا ،إىل أن تأتي العبارة رقم ()11

ومواقف ومعايري وأساليب حتليل املشكالت وقواعد وآليات صنع

على الرتتيب الثاني عشر.

العنف األسري ضد املرأة يف اجملتمع السعودي ،ودراسة (اخلطيب،

15

دور حوكمة مؤسسات الرعاية االجتماعية يف احلد من اإليذاء...

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة من

عن العنف ضد امل��رأة يف أماكن العمل :دراس��ة وصفية ،وبينت

حتديد لآلثار واألسباب املؤدية لإليذاء مثل دراسة (السيد)2013 ،

الدراسة تعرض املرأة املصرية بشكل عام للعديد من مظاهر العنف

عن آليات املدافعة باجلمعيات األهلية ملواجهة العنف األسري ضد

يف أماكن العمل.

املرأة من منظور طريقة تنظيم اجملتمع ،ودراسة (حممد)2012 ،

وتتفق مع ما تدور حوله األنساق االجتماعية من حيث عنصر
التسهيالت  Facilitiesكأحد العناصر البنائية للنظرية يف منوذج

جدول ( )8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية
لآلثار النامجة عن اإليذاء باململكة العربية السعودية
العبارات

1

نعم

إىل
حد ما

ال

أشعر بأنين أفقد القدرة على

ك

280

66

29

الرتكيز.

%

74.7

17.6

7.7

2

ً
دائما خبوف شديد.
أشعر

3

متساو يف الدنيا.
لدي كل شيء
ٍ

4

%

56.8

39.5

ك

136

182

57

%

36.3

48.5

15.2

ً
ودائما تأتيين
ال أستطيع النوم

ك

177

156

42

كوابيس وأحالم مرعبة.

%

47.2

41.6

ك

190

128

57

%

50.7

34.1

15.2

ك

240

98

37

%

64

26.1

9.9

5

6

أرغب يف أن أعيش مبفردي.
أسرتي تشعرني بعدم األهمية

ك

115

182

78

واالحرتام.

%

30.7

48.5

20.8

8

أعاني من أمراض مزمنة.

9
10

ك

213

148

14
3.7

11.2

ليس لدي رغبة يف أن آكل وأشرب.

7

ن= 375

ك

42

51

282

%

11.2

13.6

75.2

أالحظ زيادة حاالت الوفاة بني
عرضات لإليذاء.
النساء املُ َّ

ك

125

141

109

%

33.3

37.6

29.1

أرغب يف ارتكاب جرمية من جراء

ك

35

105

235

ما تعرضت له من إيذاء.

%

9.3

28

62.7

11

أشعر باإلرهاق اجلسدي والنفسي.

12

أشعر بفقدان الرغبة يف العيش.

ك

291

54

30

%

77.6

14.4

8

ك

151

188

56

%

40.3

44.8

14.9

لوميس وبيجل الذي يعين “املصادر املادية والبشرية اليت يسيطر
عليها أعضاء النسق ويستخدمها لتحقيق أغراضهم” ،وعنصر
صيانة حدود النسق  Maintenance of Syste Boundariesكأحد

س/

ع

ر

1.33

61.

11

1.47

57.

9

1.79

69.

5

املرأة والطفل القيام به من أدوار ومسؤوليات للحد من اإليذاء؟
ً
تفاوتا يف موافقة أفراد الدراسة
اجلدول رقم ( )9يوضح أن هناك

1.64

67.

7

على ُبعد ملا ميكن للهيئة الوطنية حلماية املرأة والطفل القيام به

1.64

73.

7

1.46

67.

10

1.90

71.

4

2.64

67.

1

1.96

79.

3

2.53

66.

2

1.30

61.

12

1.75

7.

6

عمليات النسق :ويقصد به العملية اليت يتم فيها توجيه أنظار
أعضاء اجلماعة إىل كيفية محاية حدوده واحملافظة عليه ،ومحاية
مصاحله اليت متيزه عن غريه.
اإلجابة عن السؤال الثالث :ما الذي ميكن للهيئة الوطنية حلماية

من أدوار ومسؤوليات للحد من اإليذاء بالنسبة ُ
عرضات لإليذاء
للم َّ
مبحافظات منطقة الرياض باململكة العربية السعودية؛ فقد
حصلت العبارة رقم ( )2على الرتتيب األول ،تليها العبارة رقم ()1
على الرتتيب الثاني ،ثم العبارة رقم ( )3على الرتتيب الثالث...
وهكذا ،إىل أن تأتي العبارة رقم ( )9على الرتتيب التاسع.
وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة مثل
(دراسة الدامغ ،آل سعود )2014 ،نظام احلد من اإليذاء يف اململكة
العربية السعودية ،ودراسة (اخلطيب2005 ،م) عن دراستها حول
العنف األسري ضد املرأة يف مدينة الرياض ،ودراس ة (Wal� , 2004
 )drop & Resickاليت تناولت مفهوم حتمل العنف واسرتاتيجياته
ً
أمناطا سلوكية تستخدم يف إدارة متطلبات املـوقـف
باعتبارها
املؤثر يف حدوث أو عدم حدوث العنف املنزلي.
وتتفق مع ما تقوم به نظرية صنع القرار على أساس أن اإلدارة نوع

جدول ( )9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية ملا ميكن للهيئة الوطنية حلماية املرأة والطفل القيام به من أدوار ومسؤوليات للحد من اإليذاء
ن= 375

العبارات
نعم
1

أرى أن اهليئة تهدف إىل ضمان توفري احلماية مبختلف أنواع الوقاية.

2

من رأيي أن تهدف اهليئة إىل تقديم املساعدة واملعاجلة والرعاية االجتماعية والنفسية والصحية الالزمة.

3

ميكن أن ختتص اهليئة بإصدار الرتاخيص للممارسة املهنية يف جمال احلماية من اإليذاء.

4

جيب أن تتوىل اهليئة الطلب من هيئة التحقيق واالدعاء العام التحقيق مع من ينسب له ارتكاب حالة اإليذاء.

5

ميكن أن تقدم اهليئة الدعم الالزم ملن يتعرض لإليذاء عند مطالبته باحلق اخلاص أمام احملكمة املختصة يف حدود اإلمكانية.

6

أدرك أن اهليئة تتلقى التبليغات عن حاالت اإليذاء.

7

أرى أن اهليئة تعمل على توعية اجملتمع باألساليب الرتبوية احلديثة وتثقيف األسرة خبطورة اإليذاء.

8

ميكن أن ختتص اهليئة بإصدار اللوائح املنظمة آلليات التعامل مع حاالت اإليذاء يف أوساط املدارس واملستشفيات واملؤسسات االجتماعية .إخل.

9

من الضروري وجود مركز للبالغات يف اهليئة الوطنية حلماية املرأة والطفل من اإليذاء.

16

إىل حد ما

ال

ك

243

95

37

%

64.8

25.3

9.9

ك

214

140

21

%

57.1

37.3

5.6

ك

239

106

30

%

63.7

28.3

8

ك

323

37

15

%

86.1

9.9

4

ك

309

66

…..

%

82.4

17.6

…..

ك

270

59

46

%

72

15.7

12.3

ك

256

104

15

%

68.3

27.7

4

ك

302

73

…..

%

80.5

19.5

…..

ك

337

29

9

%

89.9

7.7

2.4

س/

ع

ر

1.45

69.

2

1.49

60.

1

1.44

64.

3

1.18

48.

7

1.18

38.

7

1.40

7.

4

1.36

56.

5

1.19

4.

6

1.13

4.

9

اجلوهرة الزامل

من السلوك يوجد به كافة التنظيمات اإلنسانية أو البشرية وهي
عملية التوجيه والسيطرة على النشاط يف التنظيم االجتماعي
ووظيفة اإلدارة هي تنمية وتنظيم عملية اختاذ القرارات بطريقة
وبدرجة كفاءة عالية.

جدول ( )10اختبارات (ف) حتليل التباين بني أبعاد احلوكمة اليت تتوفر يف
مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء باململكة العربية السعودية
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة
من وجهة نظر املُ َّ
العربية السعودية ومتغري املؤهل الدراسي  . ANOVAقيمة (ف) اجلدولية
عند (1.19 = )0.05 ،374

اإلجابة عن السؤال الرابع :ما دور حوكمة مؤسسات الرعاية

.Sig

االجتماعية يف احلد من اإليذاء من خالل األبعاد اليت تتوفر يف

25.737 000.

68.050
2.644

33.420 000.

134.434
4.023

51.328 000.

162.807
3.172

F

مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء باململكة العربية
السعودية .من خالل طرح الفرضينّ ؟
ً
فروقا ذات داللة إحصائية بني أبعاد
جدول رقم ( )10يوضح
احلوكمة اليت تتوفر يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من
عرضات
اإلي��ذاء باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املُ َّ
لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة العربية السعودية
ومتغري املؤهل الدراسي وذلك كما يلي:
بالنسبة ُ
لبعد املساءلة االجتماعية فقد كانت قيمة (ف) احملسوبة
=  ،25.737وكانت قيمة (ف) اجلدولية عند (.1.19 = )0.05 ،374
بالنسبة ُ
لبعد الشفافية فقد كانت قيمة (ف) احملسوبة = ،33.420
وكانت قيمة (ف) اجلدولية عند (.1.19 = )0.05 ،374

إن اختالف قيمة تلك ال��دالالت االحصائية يشري إىل أن املؤهل
الدراسي واختالفه بني مفردات الدراسة يؤثر ويتأثر بتحديد
أبعاد احلوكمة اليت تتوفر يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد

7
367

476.352
970.358

Between Groups
 Within Groupsاملساءلة االجتماعية
Total

374

1446.709

7
367

941.036
1476.297

374

2417.333

Between Groups
 Within Groupsالشفافية
Total

7
367
374

1139.651
1164.093
2303.744

Between Groups
 Within Groupsالنزاهة
Total

جدول ( )11اختبارات (ف) حتليل التباين بني أبعاد احلوكمة اليت تتوفر يف
مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء باململكة العربية السعودية
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة
من وجهة نظر املُ َّ
العربية السعودية وسنوات االستفادة من مؤسسات الرعاية االجتماعية
العاملة يف جمال احلماية من اإليذاء .ANOVA .قيمة (ف) اجلدولية عند
(1.19 = )0.05 ،374
Mean
Square

Df

Sum of Squares

16.107 000.

57.649
3.579

2
372

115.297
1331.412

374

1446.709

Between Groups
 Within Groupsاملساءلة االجتماعية
Total

97.457 000.

415.559
4.264

2
372

831.118
1586.216

374

2417.333

Between Groups
 Within Groupsالشفافية
Total

37.636 000.

193.851
5.151

2
372

387.701
1916.043

374

2303.744

Between Groups
 Within Groupsالنزاهة
Total

.Sig

F

بالنسبة ُ
لبعد النزاهة فقد كانت قيمة (ف) احملسوبة = ،51.328
وكانت قيمة (ف) اجلدولية عند (.1.19 = )0.05 ،374

Mean
Square

df

Sum of Squares

من اإليذاء باململكة العربية السعودية.
مثة فروق ذات داللة إحصائية بني أبعاد احلوكمة اليت تتوفر يف

خامس عشر :نتائج الدراسة

مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء باململكة العربية
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة
السعودية من وجهة نظر املُ َّ

توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج:
ً
وفقا للمؤهل الدراسي يقع يف فئة
 -1أعلى توزيع جملتمع الدراسة

الرياض باململكة العربية السعودية وسنوات االستفادة من

(حاصلة على الدرجة اجلامعية األوىل (بكالوريوس) بواقع نسبة

مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة يف جمال احلماية من اإليذاء.
ً
فروقا ذات داللة إحصائية بني أبعاد
اجلدول رقم ( )11يوضح

مئوية  ،% 35.5وأقل فئة (حاصلة على ماجستري) بواقع نسبة
مئوية  ،% 1.6وهذا يشري إىل أن التعرض لإليذاء يوجد يف خمتلف

احلوكمة اليت تتوفر يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من
عرضات
اإلي��ذاء باململكة العربية السعودية من وجهة نظر املُ َّ

املستويات واملؤهالت الدراسية وإن اختلف يف الشكل والشدة.
 -2أعلى توزيع جملتمع الدراسة ً
وفقا للعمر يقع يف فئة (أقل من 30

لإليذاء مبحافظات منطقة الرياض باململكة العربية السعودية

سنة) بواقع نسبة مئوية  ،% 34.7وأقل فئة (من  40سنة إىل أقل

وسنوات االستفادة من مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة يف

من  )50بواقع نسبة مئوية % 16.5؛ ويوصف هذا التوزيع باحنراف

جمال احلماية من اإليذاء وذلك كما يلي:

معياري قدره ( ،)1.18066وهذا يشري إىل أن أكثر فئة تتعرض

بالنسبة ُ
لبعد املساءلة االجتماعية فقد كانت قيمة (ف) احملسوبة

لإليذاء من عمر أقل من 30سنة؛ إذ بلغت النسبة ( ،)% 34.7ورمبا

=  ،16.107وكانت قيمة (ف) اجلدولية عند (.1.19 = )0.05 ،374

يرجع ذلك إىل صغر السن وعدم القدرة عن الدفاع عن النفس أو

بالنسبة ُ
لبعد الشفافية فقد كانت قيمة (ف) احملسوبة = ،97.457

لعدم معرفة حقوقهن والقوانني اليت من املمكن أن حتميهن ،مما

وكانت قيمة (ف) اجلدولية عند (.1.19 = )0.05 ،374
بالنسبة ُ
لبعد النزاهة فقد كانت قيمة (ف) احملسوبة = ،37.636

يعطي مؤشرا بضرورة االهتمام بصغار السن.
ً
وفقا لعدد سنوات االستفادة من
 -3أعلى توزيع جملتمع الدراسة

وكانت قيمة (ف) اجلدولية عند (.1.19 = )0.05 ،374

مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة يف جمال احلماية من اإليذاء

إن اختالف قيمة تلك الدالالت اإلحصائية يشري إىل أن عدد سنوات

يقع يف فئة (أقل من مخس سنوات) بواقع نسبة مئوية  ،% 64.8وأقل

االستفادة من مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة يف جمال

فئة (من عشر سنوات ألقل من مخس عشرة سنة) بواقع نسبة

احلماية من اإليذاء ملفردات الدراسة يؤثر ويتأثر بتحديد أبعاد

مئوية  ،% 7.2وباحنراف معياري قدره ( .)62391.وقد يرجع ذلك

احلوكمة اليت تتوفر يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من

إىل انتشار الوعي باحلقوق يف السنوات األخرية وإىل دور املؤسسات يف

اإليذاء باململكة العربية السعودية.

نشر ثقافة احلد من اإليذاء ،والتعريف باحلقوق واللوائح واألنظمة
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اليت حتمي أفراد اجملتمع واملرأة بشكل خاص.
ً
وفقا جملال العمل يقع يف فئة (ربة
 -4أعلى توزيع جملتمع الدراسة

أبعاد احلوكمة اليت تتوفر يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد
من اإليذاء باململكة العربية السعودية.

منزل) بواقع نسبة مئوية  ،% 39.7تليها الفئة (عمل حكومي)
بواقع نسبة مئوية  ،% 33.3وأقل فئة (عمل خاص) بواقع نسبة

سادس عشر :توصيات الدراسة:

مئوية .% 26.9
ً
 -5أعلى توزيع جملتمع الدراسة وفقا للدخل الشهري لألسرة يقع يف

يف ضوء اإلطار النظري للدراسة احلالية وما مت التوصل إليه من
نتائج ميكن عرض جمموعة من املقرتحات والتوصيات التالية:

فئة (من مخسة آالف ريال إىل عشرة آالف ريال) بواقع نسبة مئوية

 -1من األهمية إجراء املزيد من الدراسات االجتماعية والبحوث

 ،% 40.8وأقل فئة (أقل من مخسة آالف ريال) بواقع نسبة مئوية

املستقبلية يف جمال احلد من اإليذاء يف اململكة العربية السعودية

% 16.3؛ ويوصف هذا التوزيع باحنراف معياري قدره (.)99391.
ً
وفقا لنوع اخلدمات اليت حتصل
 -6أعلى توزيع جملتمع الدراسة

ضد املرأة.
 -2تشجيع الدراسات والبحوث اليت ينتج عنها مقرتحات تطبيقية

عليها املستفيدات من اجلمعية يقع يف فئة (تعليمية) بواقع نسبة

لوضع قوانني وتشريعات حتفظ للمرأة كرامتها وتعطيها حقوقها

مئوية  ،% 34.4وأقل فئة (تأمني سكن) بواقع نسبة مئوية % 4.8؛

اليت شرعها هلا اخلالق عز وجل.

ويوصف هذا التوزيع باحنراف معياري قدره (.)1.61244

 -3االهتمام باجملاالت التالية (األسرة ،اجملتمع ،مؤسسات الرعاية

 -7هناك تفاوت يف موافقة أفراد الدراسة على ُبعد األسباب املؤدية

االجتماعية ،اإلعالم ،التعليم) للحد من اإليذاء.

لإليذاء باململكة العربية السعودية؛ فقد حصلت العبارة رقم ()12

 -1األسرة من خالل ما يلي:

على الرتتيب األول وهي (تغيرينا املستمر للسكن واهلجرة من

 -سن قوانني حتمي املرأة من اإليذاء.

منطقة إىل أخرى ،تليها العبارة رقم ( )1على الرتتيب الثاني وهي

 -إنشاء مراكز أسرية داخل اجلهات األمنية لتفعيل القوانني

(حصول زوجي على تعليم أعلى مين).

ومتابعة تطبيقها.
ُ
َّ
 -طرح دورات تستهدف امل َعن ِفني تتناول أساليب الرتبية والتعامل

 -8هناك تفاوت يف موافقة أفراد الدراسة على ُبعد اآلثار النامجة
عن اإليذاء باململكة العربية السعودية؛ فقد حصلت العبارة رقم ()8

مع األبناء والزوجة وآثار العنف األسري.
 -معاقبة املؤذي أولاً إذا مل يتضح عليه أعراض إدمان أو ضغوط

رقم ( )10على الرتتيب الثاني وهي (أرغب يف ارتكاب جرمية من

نفسية.

جراء ما تعرضت له من إيذاء.

ً
ً
ً
وماديا ملساعدة األسر الفقرية اليت
ونفسيا
اجتماعيا
 تهيئة األسرةبها ُم َع َّنفات.

على الرتتيب األول وهي (أعاني من أمراض مزمنة) ،تليها العبارة

 -9حصول العبارة رقم (- )2فيما ميكن للهيئة الوطنية حلماية املرأة
والطفل القيام به من أدوار ومسؤوليات -على الرتتيب األول ،وهي
(من رأيي أن تهدف اهليئة إىل تقديم املساعدة واملعاجلة والرعاية
االجتماعية والنفسية والصحية الالزمة) ،تليها العبارة رقم ()1

 القيام بعمل دراس��ات إرشادية توعوية لألسرة اليت تتعرضلإليذاء وكيفية التعامل مع املُ َع َّنفة.

 إعداد برامج تدريبية شاملة ُللم َع َّنفات يشرف عليها جمموعة

على الرتتيب الثاني وهي (أرى أن اهليئة تهدف إىل ضمان توفري

من املختصني.

احلماية مبختلف أنواع الوقاية).

 -2اجملتمع من خالل ما يلي:

 -10هناك فروق ذات داللة إحصائية بني أبعاد احلوكمة اليت تتوفر

 -تعريف اجملتمع باحلماية وتقديم اإلجراءات بشكل سريع لتسهيل

يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء باململكة العربية
عرضات لإليذاء مبحافظات منطقة
السعودية من وجهة نظر املُ َّ

ً
سريعا.
اإلجراءات من قبل الشرطة بذلك ويكون تعاونها
 -نشر الوعي حبقوق املرأة.

الرياض باململكة العربية السعودية ومتغري املؤهل الدراسي ،وإن

 -توعية اجملتمع بنبذ العنف وكيفية إحالل احلوار األسري اهلادف

اختالف قيمة تلك الدالالت اإلحصائية يشري إىل أن املؤهل الدراسي

بني أفراد األسرة.

واختالفه بني مفردات الدراسة يؤثر ويتأثر بتحديد وجود أبعاد

 -توعية اجملتمع بآثار العنف على الفرد واألس��رة والعقوبات

احلوكمة اليت تتوفر يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من

اجلزائية اخلاصة بذلك.
ُ
عرضات لإليذاء
 -تدشني مؤسسات ودور خريية لرعاية ومتابعة امل َّ

 -11هناك ف��روق ذات دالل��ة إحصائية بني أبعاد احلوكمة اليت

اليت تساندها اجلهات احلكومية.

تتوفر يف مؤسسات الرعاية االجتماعية للحد من اإليذاء باململكة
عرضات لإليذاء مبحافظات
العربية السعودية من وجهة نظر املُ َّ

 -3مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة يف جمال احلد من اإليذاء
مبنطقة الرياض وذلك من خالل ما يلي:

منطقة الرياض باململكة العربية السعودية وسنوات االستفادة

 -إعطاء الصالحيات الالزمة ملؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة

من مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة يف جمال احلماية من

يف جمال احلد من اإليذاء ملعاجلة العنف األسري.

اإليذاء .وإن اختالف قيمة تلك الدالالت اإلحصائية يشري إىل أن

 -التعاون مع احلماية من قبل اجلهات األمنية.

عدد سنوات االستفادة من مؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة

 -4باهليئة الوطنية حلماية املرأة والطفل من اإليذاء :وذلك من

يف جمال احلماية من اإليذاء ملفردات الدراسة يؤثر ويتأثر بتحديد

خالل ما يلي:

اإليذاء باململكة العربية السعودية.

18

اجلوهرة الزامل

 -جتريم اإليذاء.

مجعية احلوكمة والشفافية يف قطاع الصحة ،2014 ،مبادئ وقواعد

 -تقديم استشارات نفسية واجتماعية.

احلوكمة يف املستشفيات ،مركز املشروعات الدولية اخلاصة،

 -إجياد شرطة أسرية.

القاهرة.

 توفري جهات متلقية للبالغ ومعاجلة يف الوقت نفسه. التوصية بفرض قوانني صارمة وواضحة للحد من اإليذاء. -القيام بالتوعية للوقاية من اإليذاء.

حجازي ،نادية عبد العزيز حممد ،2010 ،مشكالت املرأة املُ َع َّنفة
ً
أسريا يف اجملتمع السعودي وتصور مقرتح لنموذج حل املشكلة يف

 -5تفعيل دور املؤسسة اإلعالمية من خالل:

طريقة خدمة اجلماعة للتخفيف من حدتها .جملة دراسات يف

 -نشر الوعي عن طريق وسائل اإلعالم املختلفة بني أفراد اجملتمع.

اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية ،مصر.

ً
ً
وثقافيا واألخذ برأي (علماء
دينيا
 نشر الوعي بوسائل اإلعالمالشريعة ،علم النفس ،علم االجتماع ،الرتبية ،القانون).

حسن ،عبد الباسط حممد ،1998 ،أصول البحث االجتماعي ،ط،12

 -وضع خطط لتوعية حبقوق ضحايا اإليذاء من خالل (التلفاز،

القاهرة ،مكتبة وهبة.

وسائل التواصل اإللكرتوني املختلفة).
 -6تفعيل دور وزارة التعليم من خالل:

اخلطيب ،سلوى عبد احلميد ،2005 ،العنف األسري ضد املرأة يف

 -وضع خطط لتوعية باآلثار املرتتبة على اإلي��ذاء على الفرد

مدينة الرياض ،دراسة لبعض حاالت امل�ترددات على مستشفى

واألسرة.

الرياض املركزي واملركز اخلريي لإلرشاد االجتماعي واالستشارات

 -العمل على تصميم الربامج واألنشطة اليت حتد من اإليذاء وآثاره

األسرية ،جملة مركز حبوث مركز الدراسات اجلامعية للبنات ،رقم

يف املرأة واجملتمع.

 ،20الرياض.

املراجع:

الدامغ ،سامي ،منرية آل سعود ،2014 ،مشروع نظام احلد من اإليذاء

أبو سيف ،حسام أمحد حممد ،2010 ،العنف ضد املرأة وعالقتها

يف اململكة العربية السعودية( ،ط ،)1اململكة العربية السعودية،

باملساندة االجتماعية :دراسة مطبقة على عينة من النساء يف

مؤسسة امللك خالد اخلريية.

مدينة املنيا ،جملة دراسات عربية يف علم النفس ،جملد  ،9العدد .2
آسيا ،خنشول إميان وآخرون ،2009 ،النماذج والطرق الكمية يف

ال��دوي ،موزة عيسى سلمان ،2016 ،العنف ضد امل��رأة يف اجملتمع
البحريين ،دراسة حالة لعينة من النساء املُ َع َّنفات يف مراكز الرعاية،

صنع واختاذ القرار تطبيق شجرة القرار كنموذج ،جامعة سكيكدة.

حوليات آداب عني مشس ،اجمللد  ،44عدد يونيه ،مصر.

األمم املتحدة ،اجمللس االقتصادي واالجتماعي ،2006 ،جمموعة

رشوان ،عبد املنصف حسن علي ،وآخرون ،2004 ،املداخل العالجية

مصطلحات أساسية يف جمالي أسلوب احلكم واإلدارة العامة ،الدورة

املعاصرة للعمل مع األفراد واألسر ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،

اخلامسة ،البند  ٥من جدول األعمال ،جلنة اخلرباء املعنية باإلدارة

الرياض.

العامة ،نيويورك.
السيد ،هالة مصطفى ،2013 ،آليات املدافعة باجلمعيات األهلية
أفندي ،عطية حسن ،2002 ،اإلدارة العامة إطار نظري مدخل

ملواجهة العنف األس��ري ضد امل��رأة من منظور طريقة تنظيم

التطوير وقضايا هامة يف املقدمة ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية،

اجملتمع ،جملة دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية،

جامعة القاهرة.

العدد الرابع والثالثون ،اجلزء العشرون.

أبو النصر ،مدحت أبو النصر ،2016 ،احلوكمة الرشيدة (فن إدارة

الشاعر ،ناصر الدين حممد ،2003 ،العنف العائلي ضد املرأة -أسبابه

املؤسسات عالية اجل��ودة) ،اجملموعة العربية للتدريب والنشر:

والتدابري الشرعية للحد منه ،جملة النجاح لألحباث( ،العلوم

القاهرة.

اإلنسانية) ،اجمللد  ،17العدد ( ،)2جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،
فلسطني.

بالروين ،حممد ،2010 ،من مفهوم املؤسسات السياسية ،يف http: //
www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb240710a.

صبيح ،أمحد مصطفى ،2016 ،الرقابة املالية واإلدارية ودورها يف

 htmبتاريخ 2016 /3 /25

احلد من الفساد اإلداري ،ط ،1مصر :مركز الدراسات العربية للنشر
والتوزيع اجليزة.

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ،1997 ،إدارة احلكم خلدمة التنمية
البشرية املستدامة ،وثيقة للسياسات العامة.

الضحيان ،سعود وحسن ،عزت ،2002 ،معاجلة البيانات باستخدام
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برنامج  ،10 SPSSالرياض ،الكتاب الرابع ،سلسة حبوث منهجية،

الفقه املقارن باملعهد العالي للقضاء ،جامعة اإلمام حممد بن سعود

مكتبة امللك فهد الوطنية.

اإلسالمية.

الطائي ،علي حسون ،2010 ،أبعاد احلاكمية احمللية يف العراق دراسة

حممد ،حممد سعد ،2012 ،العنف ضد املرأة يف أماكن العمل :دراسة

ميدانية يف اجمللس احمللي لقضاء احملمودية ،جملة كلية بغداد

وصفية ،جملة دراسات عربية يف علم النفس ،جملد  ،11العدد .2

للعلوم االقتصادية اجلامعة العدد اخلامس والعشرون.
احمليميد ،علي حممد عبد العزيز ،2008 ،العنف األسري ضد املرأة يف
العبد ،جورج ،2004 ،عوامل وآثار النمو االقتصادي والتنمية يف

اجملتمع السعودي”دراسة ميدانية على النساء والعاملني يف اجملاالت

الفساد واحلكم الصاحل يف البالد العربية ،ط ،1مركز دراسات الوحدة

املختلفة ذات الصلة بظاهرة العنف األسري ضد املرأة يف مدينة

العربية ،بريوت.

الرياض” ،رسالة دكتوراه غري منشورة ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،الرياض.

عودة ،عبد اهلل علي عبد اهلل ،2013 ،العالقة بني متطلبات بناء
القدرات املؤسسية بني متطلبات بناء القدرات املؤسسية وحتقيق

مصطفي ،حممد حممود ،1996 ،خدمة اجلماعة -املداخل النظرية

آليات احلكم الرشيد باجلمعيات األهلية ،املؤمتر الدولي السادس

واملمارسة املهنية  ،-القاهرة ،مكتبة عني مشس.

والعشرون للخدمة االجتماعية العدد السابع ،جامعة حلوان،
نوح ،حممد عبد احلي وآخ��رون ،1991 ،مناذج ونظريات تنظيم

القاهرة.

اجملتمع ،القاهرة :دار احلكيم للطباعة والنشر.
عوض ،أمساء سعيد حممد أمحد ،2011 ،حوكمة اجلمعيات األهلية
وضمان اجل��ودة الشاملة ملؤسسات التعليم قبل اجلامعي ،جملة

الوهييب ،خولة بنت سامل ،2008 ،العنف ضد الزوجة :دراسة

دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية العدد الثالثون

ميدانية مطبقة على عينة من الزوجات يف حمافظة مسقط،

اجلزء الثاني ،جامعة حلوان ،القاهرة.

رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية،
جامعة السلطان قابوس ،سلطنة عمان.

عويس ،حممد حممود ،2005 ،مناهج البحث يف اخلدمة االجتماعية،
القاهرة ،بل برنت للطباعة والتصوير.

وزارة العمل والتنمية االجتماعية ،تقرير مفصل1439 ،ه :مرسل
باال مييل 2018 /2 /5م من اإلدارة العامة للحماية االجتماعية.

العنزي ،بكر صلفيق سعود الشليخي ،2013 ،أشكال العنف األسري يف
اجملتمع السعودي ،دراسة حتليلية لبعض القضايا املنظورة يف اجلهات
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