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  دور األخصائي االجتماعي في الحد من ارتكاب الجرائم األسریة في منطقة مكة المكرمة 
  د فایز عبدالقادر المجالي.، أ*مسفر محمد آل حسن الغامدي عبدالعزیز

  . تخصص علم الجریمة، كلیة العلوم االجتماعیة–قسم علم االجتماع 
  zenon2020z@gmail.com: البرید االلكتروني*

  :الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور األخصائي االجتماعي في الحد من ارتكاب 

أخصائي ) 433(حیث تألفت عینة الدراسة من . الجرائم األسریة في منطقة مكة المكرمة
 اعتمدت هذه الدراسة المنهج أخصائیة، وقد) 117(ًأخصائیا، و ) 316(اجتماعي، منهم 

الوصفي التحلیلي، وتم تصمیم استبانة الدراسة بناء على الدراسات السابقة والبحث 
أن عامل ضعف الوازع الدیني جاء : من أهمها نتائج عدة العلمي، وتوصلت الدراسة إلى 

سط في المرتبة األولى المؤدیة الرتكاب الجرائم األسریة في منطقة مكة المكرمة بمتو
بینما جاء عامل األخذ بالثأر في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي ، ) 4.59(حسابي 

ضعف : ، كما كشفت الدراسة العدید من العوامل المؤدیة الرتكاب الجریمة أهمها)3.27(
. تقلید أحداث األفالم ذات الطابع العدائي الرقابة الوالدیة على األسرة، إدمان المخدرات، ،

ئج الدراسة إلى أن البرامج الوقائیة التي من خاللها یمكن لألخصائي كما توصلت نتا
توجیه الجهات اإلعالمیة بتثقیف األسرة : االجتماعي الحد من ارتكاب الجرائم األسریة هي

في مجال الوقایة من الجرائم األسریة، كما أظهرت النتائج أن البرامج العالجیة التي من 
االستعانة : عي الحد من ارتكاب الجرائم األسریة هيخاللها یمكن لألخصائي االجتما

بخبراء برامج مواجهة الجرائم األسریة، كما أظهرت نتائج الدراسة أن أدوار االخصائي 
التوعیة حول خطورة : االجتماعي المقترحة نحو األسرة التي تحدث بها جرائم أسریة هي

بناء ) 4.67( بمتوسط حسابي الجریمة األسریة حیث احتلت هذه الفقرة المرتبة األولى
على تقدیرات المبحوثین، بینما احتلت المرتبة األخیرة فقرة تخفیف مشاعر الحزن التي 

، وفي ضوء )4.42(تظهر لدى الحاالت التي تقوم بالجریمة األسریة بمتوسط حسابي 
تشجیع : النتائج التي توصلت لها الدراسة، فقد تم تقدیم عدد من التوصیات من أهمها

، ) كالنمط الدیمقراطي(ًآلباء على إتباع أسالیب تنشئة جیدة ومالئمة ألبنائهم إجتماعیا ا
توفیر البرامج االجتماعیة للتوعیة بخطورة الجریمة، تفعیل الدور الوقائي لألخصائي 
االجتماعي من خالل زیادة مشاركتهم مع مؤسسات الدولة األمنیة لعالج مرتكبي الجرائم 

  .األسریة
  . اإلخصائي اإلجتماعي، الجرائم األسریة، الوازع الدیني، الرقابة الوالدیة:  المفتاحیةالكلمات
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The Role of the Social Worker in Reducing Family Crimes in 
Makkah Region 
Abdulaziz Mesfer Muhammad Al-Hassan Al-Ghamdi* ,  
Fayez Abdel-Qader Al-Majali. 
Department of Sociology, Criminology Development, College of 
Social Sciences. 
*Email: zenon2020z@gmail.com 

Abstract:  
This study aimed to identify the role of the social worker in reducing 
family crimes in the Makkah region. Where the study sample consisted 
of (433) social workers, of whom (316) were specialists, and (117) were 
specialists. This study adopted the descriptive analytical approach, and 
the study questionnaire was designed based on previous studies and 
scientific research, and the study reached several results, the most 
important of which are: That the factor of weakness of religious belief 
came in the first place leading to the commission of family crimes in the 
Makkah region with an average score of (4.59), while the factor of 
taking revenge came in the last place with an average score of 3.27. 
Parenting over the family, drug addiction,, counterfeiting events Hostile 
films The results of the study also found that the preventive programs 
through which the social worker can reduce the commission of family 
crimes are: Directing the media to educate the family in the field of 
family crime prevention, and the results also showed that the treatment 
programs through which the social worker can reduce the commission 
of family crimes They are: Using the help of family crime program 
experts. The results of the study also showed that the proposed social 
specialist's roles towards the family in which family crimes occur are: 
Awareness about the seriousness of family crime, as this paragraph 
ranked first with an arithmetic average (4.67) b DONC on the 
respondents' estimates, While the last rank was occupied by a 
paragraph relieving feelings of sadness that appears in cases of family 
crime with an average arithmetic (4.42), and in light of the results of the 
study, a number of recommendations were presented, the most 
important of which are: Encouraging parents to adopt good and 
appropriate upbringing methods for their children socially ( Such as the 
democratic pattern), providing social programs to raise awareness of 
the seriousness of the crime, activating the preventive role of the social 
worker by increasing their participation with state security institutions 
to treat family crime perpetrators   
Keywords: social worker, family crime, religious insult, parental 
control.                                                                                                            
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 :المقدمة
    یؤدي االخصائي االجتماعي دور هام في مؤسسات الرعایة والتأهیل، من خالل ما 
یقوم به برامج إصالحیة تسعى إلى تأهیل النزالء للعودة إلى المجتمع وتنمیة أسالیب 
ًالتكیف والتوافق االجتماعي واصالحه واعادة تكوینه وتشكیله بعد انحرافه لیكون شخصا  ٕ ٕ

ًسویا فاعال ف ي حیاة نفسه وحیاة مجتمعة عن طریق إكسابهم مهارات فنیة ومهنیة ً
تساعدهم على التكیف داخل المؤسسات اإلصالحیة اثناء قضاء فترة محكومیتهم لینخرطوا 

  ).م2009غانم (ًأناسا منتجین صالحین في مجتمعهم 
إجرامیة     لذا فإن لألخصائي االجتماعي دور ملموس نحو األفراد التي مارست سلوكیات 

ویقع الدور األبرز لما یقوم به االخصائي االجتماعي مع األسرة، حیث أن . أو قد تقوم بها
 یتطلب اإللمام بمهارات التواصل بطریقة مهنیة تراعي الجوانب الشخصیة هاالتعامل مع

ومالحظة التعامل الوالدي إن ، والمكانة األسریة والدور الذي یقوم به الفرد داخل األسرة 
 یمیل للسلطویة أم یمیل إلى الدیمقراطیة، وهل تعیش األسرة في جو من الحوار كان

ًوالتفاهم والتعاون والتكاتف فیما بینها، وبناء على ذلك فإن دور األخصائي لیس محصورا 
على التوجیه األسري فقط أو لمجرد وضع برامج وقائیة أو عالجیة، بل أن مهنة 

من أدوار لها أكبر األثر على توجیه األسرة ذات الطابع األخصائي االجتماعي وما یقوم به 
ها إلى الحد من تلك السلوكیات والمساعدة في الحد من دالسلوكي العدواني أو أحد أفرا

  . ارتكاب الجرائم األسریة
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

 500هناك حیث أن . تتنوع الجرائم األسریة وتختلف في ظروفها ومسبباتها  
 حاالت 606م، وبحسب احصائیات وزارة العدل فهناك 2017ف أسري العام قضیة تعنی

عنف للمرأة والطفل داخل المحاكم؛ حیث سجلت منطقة مكة المكرمة أعلى نسبة تعنیف 
من إجمالي قضایا العنف % 69 قضیة، وبنسبة 314للمرأة عن باقي المناطق، بواقع 

ً لمواطنین، كما استحوذت أیضا 119 قضیة ألجانب، و195 حالة؛ منها 459التي بلغت 
الجمعیة الوطنیة لحقوق  (. حالة71على أعلى نسبة عنف لألطفال؛ إذ بلغ إجمالیها 

بعض األسر مصابة بحالة من التفكك نتیجة طالق أو وفاة أو و).  م2017االنسان 
 30.3ّغیاب رب األسرة، وسجلت منطقة الریاض أعلى نسبة في عدد القضایا؛ إذ بلغت 

، فیما راوحت نسبة  %11.1، والمنطقة الشرقیة  %23.4ّلتها منطقة مكة المكرمة ، ت%
وحسب إحصائیة وزارة ). م2018صحیفة الحیاة  % (6.8 و1.3بقیة المناطق بین 

 923م فقد بلغ عدد القرارات الصادرة من المحكمة العلیا 2018العدل السعودیة لعام 
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یر من الجرائم متعلقة بفرد من أفراد األسرة  قضیة حقوقیة، وجزء كب233قضیة جنائیة و
وزارة .( سواء كانت قضیة سرقة او تحرش أو قتل أو اغتصاب أو عنف أو سطو مسلح

ّوبناء على العدید من التقاریر واالحصاءات والتي تبین أن منطقة مكة ). م2018العدل 
راسة تبحث عن المكرمة تعتبر من ضمن المناطق التي تكثر بها الجرائم، فإن هذه الد

الدور الذي یقوم به االخصائي االجتماعي للحد من الجرائم األسریة على وجه الخصوص 
من خالل عمله بالمؤسسات الحكومیة أو األهلیة، ومدى فعالیة ذلك الدور وما البرامج 
الوقائیة والعالجیة التي یمكنه بها أن یحد من تلك الجرائم وما العوامل المؤدیة إلى 

  .ارتكابها
  : وتكمن مشكلة الدراسة في االجابة عن السؤال الرئیس التالي

ما دور االخصائي االجتماعي في الحد من ارتكاب الجرائم األسریة في منطقة مكة 
  المكرمة؟ 

  :وعلى االسئلة الفرعیة التالیة
 ما العوامل المؤدیة الرتكاب الجرائم األسریة في منطقة مكة المكرمة؟ 
 التي من خاللها یمكن لألخصائي االجتماعي الحد من ارتكاب ما البرامج الوقائیة 

 الجرائم األسریة ؟
  ما البرامج العالجیة التي من خاللها یمكن لألخصائي االجتماعي الحد من ارتكاب

 الجرائم األسریة؟
  ما أدوار االخصائي االجتماعي المقترحة نحو األسرة التي تحدث بها جرائم أسریة؟  

  : أهمیة الدراسة
  األهمیة النظریة :ًأوال 

إلكمال بعض الدراسات والبحوث التي اجریت في المؤسسات التي تعنى بمكافحة  -1
 .الجرائم

  . للتعرف على الجرائم المرتكبة داخل األسرة -2
 .إلتاحة الفرصة لألخصائیین االجتماعیین للوقوف على واقع الجرائم األسریة -3
 . د من ارتكاب الجرائم األسریةالقاء الضوء بشكل دقیق على دور االخصائي للح -4

 األهمیة التطبیقیة :ًثانیا 
 . إرشاد االخصائیین االجتماعیین للعمل مع األسر التي تحدث بها جرائم أسریة -1
تقییم البرامج الوقائیة والعالجیة التي من خاللها یمكن لألخصائي االجتماعي الحد  -2

 .من ارتكاب الجرائم األسریة
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روریة لصاحب اتخاذ القرار وذوي االختصاص من الباحثین تقدیم معلومات وبیانات ض -3
  .والدارسین

  : أهداف الدراسة
  :حددت الدراسة هدف رئیسي لها ومجموعة من االهداف الفرعیة

دور االخصائي االجتماعي في الحد من ارتكاب الجرائم التعرف على : الهدف الرئیسي
  : الفرعیة التالیةوینطلق منه االهداف. األسریة في منطقة مكة المكرمة

 التعرف على العوامل المؤدیة الرتكاب الجرائم األسریة في منطقة مكة المكرمة؟ -1
التعرف على البرامج الوقائیة التي من خاللها یمكن لألخصائي االجتماعي الحد من  -2

 ارتكاب الجرائم األسریة ؟
ي الحد من التعرف على البرامج العالجیة التي من خاللها یمكن لألخصائي االجتماع -3

 ارتكاب الجرائم األسریة؟
التعرف على أدوار االخصائي االجتماعي المقترحة نحو األسرة التي تحدث بها جرائم  -4

  أسریة؟ 
  :الدراسةمصطلحات 

نموذج یتركز حول الحقائق والواجبات، ویرتبط بوضع محدد للمكانة داخل : هو الدور
ي الموقف عن طریق مجموعة یحدد دور الشخص ف. الجماعة أو موقف اجتماعي معین

  ).م2004خیري (أفكار یقتنعها اآلخرون لكي یعتنقها الشخص نفسه 
، المختص الذي یساعد بعملیة حل المشكلة حیث یقدم النصح: االخصائي االجتماعي هو

ًأو المجتمع خصوصا فیما ، أو المنظمة، أو الجماعة، وأنشطة المساعدة األخرى للعمیل
 ).2006الدخیل، (والمجتمع یتعلق بمشكالت العمل 

هي السلوك العدواني العنیف وهو االعتداء الذي یصدر من معتدي یملك : الجرائم األسریة 
ًنفوذا وماال ومكانة ودورا وسلطة أعلى من المعتدى علیه، وتربطهم عالقة زواجیة أو  ً ً

میزان دمویة، حیث یخرج هذا االعتداء عن االنسجام في العالقة األسریة والتوازن ب
ًاألسرة، بحیث تعتمد الضحیة على المعتدي مالیا ونفسیا واجتماعیا  ً   ). م2010العمر، (ً

  :النظریات المستخدمة للدراسة
  : نظریة النسق االجتماعي: ًأوال

هي التي تعنى بدراسة التنظیم كنسق ودراسة أجزاءه المعتمدة كال على اآلخر والنسق هو 
أو العناصر التي تعمل معا إلنجاز وظیفة محددة وقد ما یتكون من مجموعة من األجزاء 
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یكون بسیطا أو معقدا وقد عنى الكثیر من العلماء بدراسة المجتمع باعتباره أنساق 
معتمدة وظیفیا على بعضها البعض وكان من أبرزهم تالكوت بارسونز الذي درس نسق 

  ). م  2009الغریب،(الفعل باعتباره المسئول عن نشوء األنساق األخرى 
  : هي مبادئ تشكل نظریة األنساق األسریة هناك   

أنه ال یمكن فهم الفرد بدون النظر إلیه من خالل النسق األسري كجزء من : المبدأ األول
  .كل، وكیف یتفاعل هذا الجزء مع بقیة األجزاء

  :أن األسرة تحتاج نوعین من القواعد: المبدأ الثاني
 .ء الوظائف الیومیة لألسرةوهي التي تنظم أدا: قواعد البناء -1
 .وهي التي تسمح بالتكیف مع الظروف الجدیدة: قواعد التغییر -2

أن تفاعل األسرة مع مجتمع المدرسة ومع األسرة الممتدة ومع األصدقاء : المبدأ الثالث
أمر أساسي لحیاة األسرة النوویة حتى تصبح صحیة ومتوازنة عن طریق التفاعل مع 

  ).Mary and Morning 2001(سرة النوویة اآلخرین خارج نطاق األ
ویرى الباحث الجدوى من استخدام هذه النظریة على هذه الدراسة في أن جمیع أنظمة 
ومؤسسات المجتمع معتمدة على بعضها البعض مع وجود نوع من االستقاللیة، فاألسرة 

هو یعتمد مثال نسق مستقل إلى أنه یعتمد على أنساق أخرى لضمان استمراریته وتطوره ف
الخ، ..على العدید من مؤسسات المجتمع المدني كالمدرسة والحي والمسجد والسوق

ونسق األسرة یعتمد في حل أغلب مشكالته ووضع الحلول للمعوقات التي تقف في طریق 
  ً.استمراره، على العدید من المؤسسات التأهیلیة واإلصالحیة والعقابیة أیضا

  :نظریة الدور: ًثانیا
أفعال الشخص أثناء عالقاته مع اآلخرین ضمن النظام : ونز أن الدور هویرى بارس

ّاالجتماعي، وأن تقسیم العمل في النظام االجتماعي أدى إلى تعدد األدوار وتباینها، وتكون 
ًكل مجموعة من هذه األدوار المتخصصة المترابطة نظاما معینا في البناء االجتماعي،  ً

  ).م2006الجهني (ًیفیا وذات أهداف مشتركة وتكون هذه األدوار مرتبطة وظ
ویعتقد بارسونز أن الفرد یقوم في إطار النظام االجتماعي الذي یعیش فیه بعدد من األدوار 
االجتماعیة التي قد یكون بینها اختالف وتعارض، ویحدث الصراع عند تعرض األدوار 

ویسود التوتر . صراع األدوارواختالفها، وال یخلو مجتمع عند بارسونز من معاناة أفراد من 
والصراع في المجتمعات ذات التنظیمات البنائیة الكبیرة المعقدة أكثر من المجتمعات 
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ًالبسیطة والصغیرة، ویظهر الصراع في األدوار جلیا على شكل صراعات داخلیة، أو 
  )م2015العزة .( إحباطات خارجیة أو كلیهما

 الشخص السلوكیة المنظمة من حیث تأثرها أنماط: الدور بأنه" هیلین برلمان"وتعرف
البراق ( بالمكانة التي یشغلها والوظائف التي یؤدیها في عالقته بشخص واحد أو أكثر

ًأن نظریة الدور تقدم إطارا مناسبا في بعض ) م2004عطیة (ویضیف ). م2010 ً
، كما المواقف التي تساعد االخصائي االجتماعي على فهم الموقف الذي یعمل من خالله

تساعد على القیام بكافة عملیات الممارسة المهنیة من التحدید والتخطیط وتنفیذ الخطة 
  . ومتابعتها وتقویمها

ً    وتتكون نظریة الدور من مجموعة بناءات یتخذها المحللون للدور میدانا لدراستهم 
 المستمرة للسلوك الواقعي في الحیاة، كما هو الظاهر في المواقف االجتماعیة الحقیقیة

  ). م2018.كرم اهللا(
تأتي أهمیة اختیار هذه النظریة في التعرف على دور األخصائي االجتماعي من و    

ُخالل ممارسته لمهنته في المراكز والمؤسسات واللجان ودور الرعایة والتأهیل الحكومیة 
رادها وتأثیرها واألهلیة والمراكز االستشاریة في مساعدة األسرة في الحد من الجریمة بین أف

حیث أن لذلك الدور الذي یقدمه األخصائي األثر السلبي واالیجابي ، على حیاتهم األسریة
  .بناء على جودة أو تدني الخدمة التي قدمها لمرتكبي الجریمة

  نظریة العالج االستراتیجي األسري: ًثالثا 
صاالت وهو من  أخصائي االتJ.Haley    النموذج االستراتیجي الذي قدمه جاي هالي 

والذي ركز على اضطراب وظائف العالقات وأنماط االتصاالت . رواد حركة عالج األسرة
داخل النظام األسري الذي یحدث فیه المرض، ویؤكد على األسلوب أكثر من تركیزه على 

 وقد التمس كل من ).Rossen, 2003. (النظریة وخاصة الفنیات التي أثبتت فعالیتها
Haleyو  Madanes  طریقة اإلتحاد مع األب واألم لتكوین هرمیة جدیدة وتغییر المثلث 

.. المشكل من قبل الوالدین والطفل، بقصد إحداث مثل هذه التوجیهات والتجارب والصفات
  ).م2009آسیة (الخ 
ویهدف العالج االستراتیجي األسري إلى التركیز على إحداث تغییر في أنماط التفاعل     

  ،وكذلك التركیز على التغیرات في السلوك ة، وعلى المشاكل الحالیة ،بین أفراد األسر
  :ویقوم المعالج بدور هام في العالج االستراتیجي منها
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 من هو الشخص الذي سیدعى لحضور :أنه یقرر كیف سیتم العالج ویشمل ذلك
 ًالجلسات؟ ومن الذي سیبدأ أوال بالحدیث عن المشكلة؟ وكذلك ما هي التفاعالت التي

  سیتم تطبیقها؟
 یبقى المعالج خارج نطاق األسرة ویتجنب التحدي المباشر لدفاعات األسرة.  
  یقوم المعالج بمالحظة تفاعالت األسرة ومزاجها أكثر من اهتمامه بما یحصل في

الجلسة، ثم یقوم بوضع افتراضات حول ما یتم جمعه من معلومات، ومن ثم یدیر 
 التي طورها وكذلك طریقة تفكیرهم بماذا یفعلون أو ًالمعالج الجلسة وفقا لالفتراضات

 .یقدمون لحصول التغیرات
  یقوم المعالج هنا بخلق التغیر من أجل حل المشاكل الحالیة وذلك من خالل إعطاء

تعلیمات مباشرة وقد تشمل هذه التعلیمات إخبار األفراد ماذا علیهم أن یفعلوا بشكل 
ات الصمت، أي اإلهتمام بما یقول أو یفعل مباشر، االهتمام بحركة الجسم، وأوق

  ).م2009كفافي (العمیل، 
 علىال یقتصر دور االخصائي االجتماعي في أنه وتأتي أهمیة اختیار هذه النظریة   

حل المشكالت األسریة والحد من ارتكاب الجریمة داخل األسرة فقط بل أن دوره كركن 
قة الوصل بین العمل المؤسسي ثالث یمتد نحو المؤسسات اإلصالحیة حیث هو حل

وما یقوم به هو وما یتم القیام به نحو مرتكب الجریمة أو العمیل النزیل بالسجن أو 
  . اإلصالحیة أو مركز التأهیل

  نظریة التقلید : ًرابعا 
ًبنظریة التقلید ردا على نظریة لمبروزو ) م1912جبریل تارد (خرج العالم الفرنس      

أساس تعلم السلوك، أیا : أن التقلید، هو) تارد( االنحراف، حیث یرى البیولوجیة في تفسیر
ینتشر بانتقاله من فرد إلى فرد أو من طبقة ) تارد(كان هذا السلوك، فاالنحراف لدى 

  ). م2014الطخیس ( .اجتماعیة إلى طبقة أخرى من خالل المحاكاة أو التقلید
ٕى عوامل یغلب علیها الطابع االجتماعي وان من الذین أرجعوا الجریمة إل) تارد(یعتبر     

كان ال یضع اللوم كلیة على البیئة والمجتمع، وال ینفي مسؤولیة الفرد الجنائیة واألخالقیة 
عن أفعاله وأشار إلى أن ظروفه االجتماعیة البیئیة، كاألحیاء الفقیرة، والسجون وغیرها، 

السناري (  حتمیة االنحراف والجنوحتؤدي في أغلب األحوال إلى االنخراط في الجریمة أو
  ).م2010

وتأتي أهمیة استخدام هذه النظریة وتطبیقها على هذه الدراسة الى الكشف على     
الجرائم المرتكبة داخل األسرة بدافع التقلید الذي تم رؤیته أو سماعه أو التفاعل مع أحداثه 
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 ثم تقلیدها مما أدى الرتكاب مع أحد افراد األسرة كنموذج تم تقلیده في تلك السلوكیات
الجرائم، واتاحة الفرصة لألخصائي االجتماعي لوضع الحلول المناسبة لمواجهة تلك 
السلوكیات العدوانیة التي تؤدي للجریمة من خالل التقلید الذي یقوم به بعض أفراد 

  .األسرة
  :نظریة االختالط التفاضلي: ًخامسا

م نظریته 1939سنة ) Sutherland(وضع عالم االجتماع األمریكي سذرالند 
والبعض یسمیها المخالطة ) االختالط التفاضلي(في تفسیر السلوك الجانح التي أسماها 

الفارقة، وتعد هذه النظریة أول نظریة اجتماعیة ذات منهج علمي واضح في مجال تفسیر 
  ).م2003المایز .( السلوك اإلجرامي والمنحرف كسلوك اجتماعي یمكن أن یتعلمه الفرد

وترى نظریة االختالط التفاضلي أن السلوك اإلجرامي سلوك مكتسب غیر موروث 
یتعلمه الفرد خالل اختالطه بأفراد آخرین، وذلك بعملیة تواصل أو عملیة تفاعل اجتماعي 
بین األفراد الذین ینتمون إلى الجماعة الواحدة أو المجتمع الواحد، ویتم هذا التواصل 

العمري .( ً اللفظي، أي باللغة الكالمیة، أو بلغة اإلشارة أحیانااالجتماعي باالتصال
  ).م2002

ًومؤدى نظریة االختالط التفاضلي أن السلوك اإلجرامي مكتسب ولیس موروثا، 
فكما أن الفرد ال یستطیع أن یخترع آلة میكانیكیة دون أن یتلقى . ویحدث من خالل التعلم

ًتدریبا فنیا یتعلق بهذا األمر، فإن  الفرد ال یندفع نحو السلوك اإلجرامي طالما لم یتلق ً
فالجریمة ال تخترع بصورة ذاتیة من قبل الشخص بل تكتسب . ًتدریبا على ارتكاب الجریمة

من خالل االختالط أو االتصال بمجتمع الفاسدین، سواء اتخذ هذا االتصال صورة شفویة 
  ).م2008البدیوي (أو من خالل اتخاذ المثال 

همیة استخدام هذه النظریة على الدراسة الحالیة أنها تحد من انتقال وتأتي أ
السلوكیات العدوانیة عن طریق التواجد الجمعي للمجموعات التي ترتكب تلك السلوكیات 
المخالفة للقانون والتي یتم اكتسابها من خالل الممارسة مع تلك الجماعات ومن أهمها 

ائي االجتماعي في الحد من توسع تلك جماعة األسرة، ویأتي أهمیة عمل االخص
الجماعات العدوانیة ومن ضمنها األسرة، حیث أن تشكیل جماعة عدوانیة داخل األسرة 
سواء فردین أو أكثر هو مدعاة لتوسع النشاط العدواني ومحفز النتشار تلك العادات 

وما یقوم به السلوكیة اإلجرامیة والتي بدورها تهدد األمان األسري واالستقرار داخلها، 
ّاالخصائي االجتماعي من دور فعال للحد من انتشار تلك السلوكیات هو بطریقة غیر 
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مباشرة یحد من اختالط األفراد الذین تنطلق منهم السلوكیات العدوانیة واالجرامیة داخل 
 .األسرة، وانعكاس ذلك على البیئة خارج األسرة

  نظریة التعلم االجتماعي : ًسادسا
إلى أن األفراد یتعلمون ) مBandra) 1925ریة التعلم االجتماعي لبندورا     تشیر نظ

الكثیر من األشیاء من خالل تفاعلهم االجتماعي، ودون حاجة إلى تلقي معززات مباشرة 
كما أنهم قد یتعلمون الكثیر من السلوكات دون ضرورة مرورهم بخبرة . على ذلك التعلم

وكات من خالل مالحظة سلوك اآلخرین وقراءة مباشرة، فنحن نكتسب الكثیر من السل
  ).م2015أبو غزال . (المجالت ومشاهدة برامج التلفزیون

ما توصل إلیه العلماء واتباع نظریة التعلم االجتماعي من أن العنف ) باندورا(    ویلخص 
 یساعد الفرد على اتباع سلوك العنف إذا ما – ما –یتم تعلمه من خالل مراقبة نموذج 

االب، األخ، ممثل (حت له الفرصة لذلك في البیئة، حیث یقلد الطفل عنف النموذج أُتی
إذا ما راى النموذج یعزز في عنفه، حیث یقلد الطفل النموذج إذا كان ) إلخ... مشهور،

  ).م2008سلیمان  ( شخصیة مهمة بالنسبة له، وأنه مصدر تعزیز
ًأو تقلید تبعا لما یشاهده األفراد الذین ُأن سلوك العنف یقلد كأنموذج ) باندورا(    الحظ 

خضعوا للتجارب المیدانیة، فقد قاموا بتقلید السلوك الذي الحظوه خالل التجارب التي 
أجریت علیهم، ومن أشهر التجارب التي أجراها، تلك المرأة التي تقوم بضرب ورفس 

وك العنیف نفسه مع اللعبة، وبعد مالحظة األطفال لتلك التجربة قم األطفال بتقلید السل
  ).م2014الوریكات (األلعاب في غرفة التجارب 

سلوكیات یتعلمها الفرد من األشخاص الذین :     والجرائم األسریة وفق هذه النظریة هي
، )األسرة، األصدقاء، المعلمون، األقران(یحضون باحترامه وتقدیره في المحیط االجتماعي 

ًوجها لوجه، أو من خالل وسائل (ي معهم، بغض النظر عن طبیعة تفاعله االجتماع
  ). م2003الزغول (، من خالل آلیات التقلید والنمذجة )اإلعالم

    ویتم التعلم االجتماعي للفرد لتلك السلوكیات اإلجرامیة من األشخاص المهمین في 
كاألسرة أو جماعة الرفاق أو أصدقاء العمل أو المجتمع السكني : محیطه االجتماعي

  ).2018القرالة ( ً، حیث یقوم بالتعلم منها وتقلیدها نتیجة للتعزیز، أو تجنبا للعقابلألسرة
    وتأتي أهمیة هذه النظریة في هذه الدراسة أن ما یتم تعلمه داخل األسرة من خالل 
التجربة أو التكرار أو االعتیاد مصدره تعلم اجتماعي مالحظ ومشاهد من األطفال نحو 

ا قدوة، وأن ما یقومان به من سلوكیات سواء إیجابیة أو سلبیة هي الوالدین باعتبارهم
ُالسلوكیات الصحیحة مما ینشئ صورة ذهنیة وافعال سلوكیه ألولئك األطفال أن هذا 
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السوك مناسب للتجربة والتكرار أو االعتیاد علیه، فیقوم األطفال مع استمرار نموهم 
 مشاهدة سلوكیات القدوة الوالدیة العنیفة الجسدي والعقلي والنفسي المتزامن من استمرار

بالتأقلم مع تلك المشاهدات واألفعال فینتج تعلم اجتماعي مشابهة لتلك العدوانیة التي قام 
   .بها النموذج الوالدي أو الشخصیة ذات المكانة األقوى داخل األسرة

  تفسیر التشریع اإلسالمي للجریمة : ًسابعا
هذه الدراسة فقط اتضح من خالل نتائج محور من خالل التحلیل االحصائي ل  

هو العامل األول والذي " ضعف الوازع الدیني"العوامل المؤدیة الرتكاب الجرائم أن عامل 
ّحصل على المرتبة األولى، بمتوسط حسابي بلـغ  ّ حیث .وبدرجة موافقة مرتفعة) 4.59(ّ

عینة المبحوثین وهذا من ) 115(و درجة موافق ) 287(كانت درجة الموافقة بشدة لعدد 
دلیل إحصائي لعدد ونسبة من یقول من المبحوثین أن ضعف الوازع الدیني هو العامل 
األكثر والدافع األكبر الرتكاب الجریمة، مما یجعل هذه الدراسة تأخذ في الحسبان ومن 
ضمن النظریات المفسرة الرتكاب الجرائم األسریة نظریة توضح دور الشریعة اإلسالمیة 

الحد من ارتكاب الجریمة سواء على مستوى الفرد أو األسرة أو المجتمع، ویرجع ذلك في 
  :لعدة مبررات إلیراد ذلك التفسیر التشریعي للجریمة ومنها

  ممن  % 100أن الدراسة تم تطبیقها في مجتمع نسبة اعتناق الدین اإلسالمي فیه
ن من أهم شروط العمل یحملون الجنسیة السعودیة من اإلخصائیین االجتماعیین، أل

بهذا العمل هو الدیانة اإلسالمیة، وأن یكون مواطن ولیس مقیم، باإلضافة إلى 
 .الشروط األخرى المتعلقة بسالمة الفكر والتأهیل المهني النظري والتطبیقي

  المملكة العربیة السعودیة بجمیع مؤسساتها تخضع للتشریعات اإلسالمیة من أهم
وكذلك أنظمة الدولة بجمیع ) لقران الكریم و السنة النبویةا(مصدرین للتشریع وهما 

الوزارات ومن ضمنها الوزارات المشرفة على مراكز ومؤسسات ولجان الرعایة والحمایة 
والتأهیل التي تهتم بالفرد واألسرة، حیث یتم تطبیق التشریع اإلسالمي وتعالیم الدین 

النظام القانوني بشكل كبیر، ویخضع اإلسالمیة والحكم بالقضاء الشرعي المتوافق مع 
 .لألنظمة الحكومیة التي تعامل الموظف والعمیل لتلك األنظمة

  نجاح تطبیق الشریعة اإلسالمیة بالمجتمع السعودي ألسالیب التربیة والتوجیه واإلرشاد
والوقایة والعالج والتأهیل بكافة المجاالت وخاصة المجال األسري كونه المجال األهم 

 .وم علیه المجتمعاتالتي تق
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  :في دراسة الجریمة ما یلي" النظریة اإلسالمیة"إن من أسباب نجاح          
 العدالة االجتماعیة واالقتصادیة التي جاء بها اإلسالم ؛ ومحاولة تطبیقها على  -1

ًالمجتمع اإلنساني عموما والمجتمع اإلسالمي خصوصا ً 
ام القضاة والشریعة في قضایا العقوبة والتأدیب المساواة بین جمیع أفراد المجتمع أم -2

 .والتعویض
أبو ). (القصاص، الدیة، التعزیر(العقوبة المشددة ضد المجرمین والمنحرفین ؛ مثل  -3

  ).م2016علیان 
صوص القرآن والسنة النبویة تحث البشریة جمعاء بصورة عامة والمسلمین إن ن

تهلكه كإجراء وقائي احترازي، وعندما ال بصورة خاصة باالبتعاد عن مواطن االنحراف وال
توبة والرجوع واالعتراف بالذنب واالقالع بالیستجیب العقل أو الجسد فإن االتجاه العالجي 

 مما یدل على –إن لم یكن خطأ في حق الغیر یستوجب العقوبة –عنه وعدم العودة إلیه 
ٕ من خطأ، واذا ما أصرت سماحة اإلسالم في ترك الفرصة لمن أخطأ أن یتالفى ما وقع فیه

النفس البشریة على الخطأ وارتكاب المحظور واإلصرار على ضرر اآلخرین أو حتى الذات 
وما یقوم به االخصائي االجتماعي من دور دیني نحو األسرة وأفرادها للحد من ارتكاب ، 

رء الجرائم األسریة ما هو إال تجسید لذلك المفهوم التشریعي اإلسالمي الذي یحفظ للم
  .حقوقه وحیاته وذاته وحمایته

  :الدراسات السابقة
  :الدراسات العربیة

  دور األخصائي االجتماعي وهدفت الدراسة الى التعرف على ) م2015مصطفى (دراسة
مجتمع ، وتكون في رصد بعض حاالت العنف الممارس من الوالدین نحو أبنائهم

تدائیة العاملین بقطاع التعلیم الدراسة من األخصائیین االجتماعیین في المدارس االب
 وبنسبة یصل تمثیلها 60 وتم أخذ عینة عددها 260بمدینة البیضاء والبالغ عددهم 

واستخدم الباحث  مدرسة ابتدائیة، 19وأخذت العینة من % 24إلى ما مقداره 
االستبانة كأداة لجمع البیانات، واستخدام المنهج الوصفي التحلیلي كمنهج للدراسة، 

 أن األخصائیین االجتماعیین والذي تمثلت نسبتهم -1: أهم نتائج الدراسةوكانت 
یوافقون على أن للحالة االقتصادیة لألسرة دور في ممارسة العنف ضد % 42

یرون أن العنف یؤثر على  % 80 أغلب المبحوثین والذین بلغت نسبتهم -2 .األبناء
ًانتشارا هما على التوالي  أن أكثر أنواع العنف -3 .التحصیل العلمي للتالمیذ
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 یعتقد غالبیة األخصائیین االجتماعیین أن -4 .الجسدي ثم اللفظي وبنسبة متقاربة
  .المستوي التعلیمي للوالدین یزید من ممارسة العنف ضد األبناء

  وهدفت الدراسة الى معرفة المتطلبات المهنیة وعالقتها بأداء ) م2016(دراسة الحازمي
مجتمع حیث كان . اعیین العاملین في دور المالحظة االجتماعیةاألخصائیین االجتم

وعینة الدراسة من جمیع العاملین في دور المالحظة االجتماعیة بمهنة أخصائي 
استخدم الباحث أسلوب . مفردة) 151(اجتماعي وباحث اجتماعي، والبالغ عددهم 

في االرتباطي، الحصر الشامل، ، باستخدام منهج المسح االجتماعي والمنهج الوص
 وجود عالقة طردیة -1: وكشفت نتائج الدراسة. كما استخدم االستبانة كأداة لدراسته

موجبة بین المتطلبات المهنیة وأداء األخصائیین االجتماعیین العاملین في دور 
 أن أفراد عینة الدراسة موافقون على المتطلبات المهنیة -2. المالحظة االجتماعیة

ي االجتماعي في دور المالحظة االجتماعیة بمتوسط حسابي القیاسیة لألخصائ
 أن أفراد عینة الدراسة موافقون بدرجة متوسطة على واقع -3). 5 من3.79(

المتطلبات المهنیة لدى األخصائیین االجتماعیین العاملین في دور المالحظة 
ن على  أن أفراد عینة الدراسة موافقو-4). 5 من 3.30(االجتماعیة بمتوسط حسابي

توافر المتطلبات المهنیة ألداء األخصائي االجتماعي وممارساته المهنیة في دور 
 ). 5 من 3.95(المالحظة االجتماعیة بمتوسط حسابي 

  دور إدارة الخدمة االجتماعیة في تنمیة وهدفت الى معرفة ) م2018الشهراني (دراسة
احث منهج الدراسة المنهج واستخدم الب. الممارسات المهنیة لألخصائیین االجتماعیین

) 110(ّالوصفي التحلیلي، واستخدام االستبانة كأداة للدراسة، وتحصل الباحث على 
 أبرز -1: وكانت أهم النتائج. استبانة بیاناتها مكتملة تمثل كامل مجتمع الدراسة

أدوار إدارة الخدمة االجتماعیة في تنمیة الممارسات المهنیة لألخصائیین االجتماعیین 
. تمثل في اإلسهام في إعداد البرامج التدریبیة للعاملین في مجال الخدمة االجتماعیةت
 من أهم معوقات تنمیة الممارسات المهنیة لألخصائیین االجتماعیین تتمثل في -2

 ضرورة -3. التذمر من قلة الدورات التدریبیة لدى بعض األخصائیین االجتماعیین
 .لحدیثةتزوید أماكن التدریب بالتقنیات ا

  هدفت الدراسة إلى التعرف على دور االخصائي االجتماعي ) م2019العقیلي (دراسة
في مجال اإلصالح األسري، ودور مراكز اإلصالح األسري في الحد من تفاقم 

وتمثل منهج الدراسة في المنهج الوصفي التحلیلي، واعتمد . المشكالت األسریة
كون مجتمع الدراسة من األخصائیین ت. الباحث على االستبانة كأداة للدراسة

). 80(االجتماعیین، في مراكز اإلصالح األسري بمدینة الریاض، والبالغ عددهم 
أن أفراد عینة الدراسة موافقون  -1: توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
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 :ًتماما على دور األخصائي االجتماعي في مجال اإلصالح األسري، أبرزها تتمثل في
دیر النزاع األسري بموضوعیة وسریة، یسمع وجهة نظر أطراف النزاع، یبصر أطراف ی

 .النزاع باآلثار المترتبة على النزاع، یساعد على تسویة الخالفات بین أطراف النزاع
أن أفراد عینة الدراسة موافقون على معوقات تحد من عمل األخصائي االجتماعي -2

ضعف الوعي بآثار المشكالت الزوجیة : تتمثل فيفي مجال اإلصالح االسري، أبرزها 
ًعلى االبناء والمجتمع، عدم وعي األسرة بأثر هذه المشكالت مستقبال، ونقص 

  .الدورات التدریبیة لألخصائیین االجتماعیین العاملین بها
  :الدراسات األجنبیة

 جیا كاس دراسة ال)Ligia Kiss 2015 ( انتشار هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین
العنـف القـائم فـي المجتمـع وعنـف األزواج فــي محـیط األسـرة، واثـر الـسلوك العــدواني 

ــاب الجــرائم ضــد زوجــاتهم ــل المــضمون . لــألزواج وارتك واعتمــدت الدراســة علــى تحلی
والیـة " للبیانات االجمالیة كأداة لجمع البیانات عن عنف المجتمع من قسم األمن في 

) WHO(ى جانب تحلیـل تقریـر منظمـة الـصحة العالمیـة كعینة للدراسة، إل" ساباولو 
 -1: المرأة وبیانات عن جـرائم العنـف األسـري، وكانـت أهـم نتـائج الدراسـةعن صحة 

أكـدت الدراســة العالقـة بــین الــسلوك العـدواني لــألزواج خــارج األسـرة وزیــادة احتمالیــة 
 أسفرت نتائج الدراسة عن ضرورة األخـذ بالتحلیـل -2. ارتكابهم الجرائم ضد الزوجات

ي، وان تـتم علـى المـستوى الفـردي بدراسـة متعدد المستویات عند دراسة العنف األسـر
  .ًسلوك الشریك فقد یكون مؤشر قویا الرتكاب الجرائم ضد الشریك الحمیم

  دراسة تام وآخرون)Tam et al. 2016 ( هدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى التـدخالت
. التي یقوم بها األخصائي االجتمـاعي فـي خفـض العنـف الموجـه للزوجـة فـي الـصین

. ِمن الزوجات الالتي تواجهن العنف من قبل أزواجهن) 21( الدراسة من تكونت عینة
تمثل منهج الدراسة في المنهج . اعتمدت الدراسة على أسلوب المقابلة لجمع البیانات

أشارت النتائج إلى وجود العدیـد مـن اآلثـار الـسلبیة المترتبـة علـى مواجهـة . الوصفي
ـــا أشـــا ـــل أزواجهـــن، كم ـــن قب ـــف م ـــال ِالزوجـــات للعن ـــى وجـــود دور فع ـــائج إل رت النت

لألخصائیین االجتماعیین في التعامل مـع العنـف الموجـه ضـد الزوجـات بالـصین فهـم 
 .ّعملون كداعم ووسطاء خدمة ومعلمین ومیسرین ومنسقین ومستشارینی

  دراسـة ویـت ودیـاز)Witt & Diaz, 2018 ( هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى اتجـاه
ي مجال رعایة األطفال تجاه النساء ضحایا العنف المنزلـي األخصائیین االجتماعیین ف

 وأجریــت مقــابالت شــبه منظمـة مــع األخــصائیین االجتمــاعیین فــي وكالــة .فـي إنجلتــرا
واحدة لحمایة الطفل للتعرف على تصوراتهم واتجاهاتهم نحو العنف المنزلي، وطبیعته 

مـن ) 9( الدراسـة مـن  تكونـت عینـة.بین الجنـسین، واآلثـار المترتبـة علـى ممارسـتها
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. تمثلـت أدوات الدراسـة فـي االسـتبانة كـأداة لجمـع البیانـات. األخـصائیین االجتمـاعین
ـــل مـــنهج الدراســـة فـــي المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي ـــائج إدراك . كمـــا تمث أظهـــرت النت

األخـــصائیین االجتمـــاعیین للتحـــدیات التـــي یطرحهـــا العنـــف المنزلـــي علـــى األمهـــات 
ــدى علــیهن مــن حیــث  ــة أطفــالهن بأمــانالمعت ــدرة علــى رعای  نــاقش المــشاركون .الق

بإسهاب التأثیر النفسي لإلیذاء على النساء، وكیف یمكن أن یكـون لـذلك تـأثیر كبیـر 
على قدرة األبوة واألمومة، من حیث انخفاض احتـرام الـذات وعـدم القـدرة علـى إعطـاء 

  ). أطفالهم(األولویة الحتیاجات أطفالهم 
  : الدراسات السابقة عنما یمیز هذه الدراسة

  دور االخصائي االجتماعي في الحد من الجرائم األسریة على سلطت الضوء علىأنها 
ان دور االخصائي یغلب علیه التعامالت التربویة واالجتماعیة حیث . وجه التحدید

ًللحد من المشكالت األسریة بینما كان الدور ضعیفا وبشكل محدود في التعامالت مع 
  . سریة التي یرتكبها أحد أفراد االسرةالجرائم األ

  ًكشف الجرائم األكثر حدوثا وانتشارا داخل األسرة وربط ذلك بالعوامل والدوافع الرتكابها ً
وكیفیة الحد من وقوعها وتعاون األسرة مع االخصائي االجتماعي لمساعدتها في ذلك 

. 
 وجهة نظر االخصائي تكشف العوامل التي قد تؤدي الرتكاب الجرائم داخل األسرة من 

 .االجتماعي ودوره في مواجهة تلك العوامل 
  تسعى هذه الدراسة لتوضیح أهم البرامج  الوقایة والعالجیة التي یمكن لألخصائي 

 .االجتماعي القیام بها وتفعلیها للحد من ارتكاب الجرائم داخل محیط األسرة 
 م بها للحد من ارتكاب الجرائم تبصر األخصائي باألدوار االجتماعیة التي یمكنه القیا

 .بشكل عام بین أفراد المجتمع وبشكل خاص داخل محیط األسرة 
  ًتكشف الجرائم األسریة األكثر انتشارا في منطقة مكة المكرمة وتساهم مع الجهات

األمنیة للكشف عن نوعیة تلك الجرائم وللحد من تكرار وقوعها بناء على البیانات 
 .تابع للمنطقة اإلحصائیة لكل محافظة 

  تساهم في توجیه مؤسسات الرعایة االجتماعیة والتي تهتم بالشأن األسري الى اعداد
  . االخصائي االجتماعي للحد من ارتكاب الجرائم األسریة  
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ّمنهجیة الدراسة ّ:  
ّاعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي، " ّّ ّوذلك من خالل الرجوع ّ

ّإلى األدب النظري ّ ذي العالقة بموضوع الدراسة الحالیة، باإلضافة إلى تطویر إستبیان ّ ّ
ّكأداة رئیسة؛ لجمع البیانات من عینة الدراس   .ةَّ

  :ّمجتمع الدراسة
ّتكون مجتمع الدراسة  من جمیع اإلخصائیین االجتماعیین بمراكز الرعایة ّ

یة الحكومیة واألهلیة االجتماعیة والتأهیل ولجان التنمیة االجتماعیة والجمعیات األسر
  .أخصائي) 440(بمنطقة مكة المكرمة، والبالغ عددهم 

ّعینة الدراسة َّ:  
ّتم اختیار عینة الدراسة بالطریقة القصدیة البسیطة وبنحو  َّ أخصائي ) 440(ّ

) 433(ّاستبانة على أفراد عینة الدراسة، وأسترد منها ) 440(ّاجتماعي، وقد تم توزیع 
من مجموع االستبانات %) 98.40(یل االحصائي، بما نسبته إستبانة صالحة للتحل

ّالموزعة، وهي نسبة مقبولة لغایات البحث العلمي، والجداول التالیة تبین توزیع أفراد  ّ ّ
ّعینة الدراسة بحسب متغیراتها الشخصیة والوظیفیة ّ َّ .  

 ) 1(جدول رقم 
ّخصائص عینة الدراسة حسب متغیري الجنس وجهة العمل ّ َّ 

  النسبة  العدد  المستوى  ّغیرالمت
  %73.0  316  ذكر  الجنس
  %27.0  117 أنثى  
  %100 433  المجموع  

  %74.8  324  حكومي
  %25.2  109  أهلي

  جهة العمل

  %100  433  المجموع
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 ) 2(جدول رقم 
ّخصائص عینة الدراسة حسب متغیر المؤهل الدراسي ّ َّ 

  النسبة  العدد  المستوى  ّالمتغیر
  %50.0  220  بكالوریوس

  %12.2  53  دبلوم بعد البكالوریوس
  %22.9  99  ماجستیر
  %14.1  61  دكتوراه

  المؤهل الدراسي

  %100 433  المجموع
  

 ) 3(جدول رقم 
ّخصائص عینة الدراسة حسب متغیري العمر والحالة االجتماعیة ّ َّ 

  النسبة  العدد  المستوى  ّالمتغیر
  %8.1  35   سنة20-30
  %19.4  84   سنة31-40
  %72.5  314   سنة فأكثر41

  العمر

  %100  433  المجموع
  %9.5  41  أعزب
  %86.4  374  متزوج
  %3.5  15  مطلق
  %0.7  3  أرمل

  الحالة االجتماعیة

  %100  433  المجموع
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 ) 4(جدول رقم 
ّخصائص عینة الدراسة حسب متغیرات الدورات التدریبیة وعددها واالستفادة منها ّ َّ 

  النسبة  العدد  المستوى  ّالمتغیر
  %65.8  285  نعم
  %34.2  148  ال

  دورات تدریبیة

  %100  433  المجموع
  %30.5  132  ال یوجد

  %50.1  217   دورات1-5
  %10.2  44   دورات6-10

  %9.2  40   دورة فأكثر11

عدد الدورات 
  التدریبیة

  %100  433  المجموع
  %46.2  200  استفادة كبیرة

  %30.5  132  استفادة متوسطة
  %5.3  23  استفادة ضعیفة
  %18.0  78  لم استفد منها

االستفادة من 
  الدورات التدریبیة

  %100  433  المجموع
 )5(جدول رقم 

ّخصائص عینة الدراسة حسب متغیري الخبرة ومكان العمل ّ َّ  
  النسبة  العدد  المستوى  ّالمتغیر

  %13.9  60   سنوات1-5
  %28.2  122   سنوات6-10

  %58.0  251  فأكثر سنة 11

  الخبرة

  %100  433  المجموع
  %37.6  163  مكة المكرمة

  %48.7  211  جده
  %3.5  15  الطائف
  %1.8  8  القنفذة
  %0.5  2  الجموم
  %0.5  2  رابغ

  مكان العمل

  %1.2  5  اللیث
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  النسبة  العدد  المستوى  ّالمتغیر
  %0.5  2  خلیص
  %3.5  15  أضم

  %0.5  2  الخرمة
  %0.2  1  المویه
  %0.9  4  میسان
  %0.7  3  بحرة

  %100  433  لمجموعا
 )6(جدول رقم 

ّخصائص عینة الدراسة حسب متغیر أنواع الجرائم ّ َّ  
  النسبة  العدد  المستوى  ّالمتغیر

  %1.8  8  القتل
  %7.6  33  السرقة

  %1.6  7  االغتصاب
  %9.7  42  التحرش الجنسي
  %51.0  221  العنف األسري

  %28.2  122  المخدرات

  أنواع الجرائم

  %100  433  المجموع
  :ّأداة الدراسة

ّلتحقیق أهداف الدراسة تم  ّتطویر استبانة الدراسة من خالل الرجوع إلى األدب ّ ّ
ّالنظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالیة، ّ ّّ ّ ّ حیث تضمنت أدوات ّ

  :ّالدراسة خمسة أقسام، كما یلي
ّ عني بالمتغیرات الشخصیة والوظیفیة:ّالقسم األول ) 11( ألفراد عینة الدراسة، وتضمن ُ

  .فقرة



  م 2020 لسنة أبریل) الثالث، الجزء 186(: مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد
  

 -293-

ّالقسم الثاني ُ فعني بالعوامل المؤدیة الرتكاب الجرائم األسریة في منطقة مكة المكرمة، :َّ
  .فقرة) 13(وتضمن 

ُعني بالبرامج الوقائیة التي من خاللها یمكن لألخصائي االجتماعي الحد : ّالقسم الثالث
  .فقرات) 10 (، وتضمنمن ارتكاب الجرائم األسریة

ُ عني بالبرامج العالجیة التي من خاللها یمكن لألخصائي االجتماعي الحد :القسم الرابع
  .فقرات) 10(من ارتكاب الجرائم األسریة، وتضمن 

ُ عني بأدوار االخصائي االجتماعي المقترحة نحو األسرة التي تحدث بها :القسم الخامس
  .فقرة) 11(جرائم أسریة، وتضمن 

باالعتماد على مقیاس لیكرت  صیاغة اإلجابة عن فقرات هذه األداة ّوقد تمت
موافق بشدة، موافق، ال رأي، غیر (ّ المكون من خمسة اختیارات، تتراوح بین الخماسي

ّوالجدول اآلتي یوضح توزیع فقرات  ).1-5(بوزن نسبي ) موافق، غیر موافق بشدة
  .االستبانة على متغیرات الدراسة

  )7(جدول 
ّاالستبانة وتوزیعها على متغیرات الدراسة فقرات  ّ  

عدد أسئلة   ّأسئلة الدراسة  المتغیرات
  ّالدراسة

  13  ) 13-1(  العوامل المؤدیة الرتكاب الجرائم االسریة
  10  )23-14(  البرامج الوقائیة
  10  )33-24(  البرامج العالجیة

  11  )44-34(  أدوار االخصائي االجتماعي المقترحة
  44  )44-1(  المجموع

  :صدق األداة
للتحقق من صدق أداة الدراسة تم إستخدام الصدق الظاهري وصدق البناء 

  :الداخلي كما یلي
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  :الصدق الظاهري
 تم عرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمین ذوي الخبرة واإلختصاص 

م من رؤساء األقسام وأعضاء هیئة التدریس في الجامعات األردنیة والسعودیة بلغ عدده
ُِمحكم، حیث طلب إلیهم إبداء رأیهم حول شمولیة الفقرات، وانتمائها للمجال ) 13(

ٕومناسبة الصیاغة اللغویة ومدى وضوح الفقرات، واضافة أو حذف أو تعدیل ما یرونه 
ًمناسبا، وقد جاءت توصیات المحكمین بعدم حذف وال فقرة، مع إعادة صیاغة بعض  ُ

  . الفقرات في أداة الدراسة
  :البناء الداخليصدق 

ــداخلي، حیــث تــم  تــم التحقــق مــن صــدق أداة الدراســة باســتخدام صــدق البنــاء ال
ًتطبیق األداة على عینة إستطالعیة، تم اختیارها عشوائیا من داخـل مجتمـع الدراسـة ومـن 

ُفردا، ثم تم حساب معامل اإلرتبـاط بـین درجـة الفـرد علـى الفقـرة ) 40(خارج عینتها، بلغت ً
  :یوضح ذلك) 8(ة على األداة، والجدول ودرجته الكلی

  )8(جدول
  معامالت االرتباط بین درجة الفرد على الفقرة ودرجته الكلیة على أداة الدراسة

  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
1  .476** 16  .413* 31 .399* 
2  .434* 17  .449* 32 .462* 
3  .542** 18  .544** 33 .348* 
4  .465* 19  .602** 34 .568** 
5  .604** 20  .379* 35 .593** 
6  .375* 21  .443* 36  .611** 
7  .456* 22  .374* 37  .436* 
8  .567** 23  .432* 38  .387* 
9  .423* 24  .572** 39  .349* 
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  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
10  .385* 25  .365* 40  .465* 
11  .376* 26  .493* 41  .579** 
12  .542** 27  .375* 42  .564** 
13  .379* 28  .456* 43  .449* 
14  .443* 29  .611** 44  .544** 
15  .374* 30  .436*    

  )α≥0.05( تعني دالة عند مستوى*
  )α≥0.01( تعني دالة عند مستوى**

بأنه تحقق ألداة الدراسة مؤشرات صدق مناسبة حیث ) 8(یتبین من الجدول 
عند مستوى وجمیعها دالة احصائیا ) 348.-611.(ین تراوحت معامالت االرتباط ب

)α≥0.05.(  
  :ثبات األداة

جرى التأكد من ثبات أداة الدراسة بإستخدام معامل كرونباخ ألفا 
)Cronbach's Alpha ( لإلتساق الداخلي بصیغته النهائیة الكلیة، ومعامالت التجزئة

یبین معامل الثبات كرونباخ ) 9(النصفیة باستخدام معادلة سبیرمان براون، والجدول رقم 
  .ألفا ومعامالت التجزئة النصفیة ألبعاد أداة الدراسة

  )9(جدول 
  معامل الثبات كرونباخ ألفا ومعامالت التجزئة النصفیة ألداة الدراسة

معامل كرونباخ   المقیاس
  ألفا

معامالت التجزئة النصفیة 
 –بمعادلة سبیرمان 

  براون
  0.79  0.81  لجرائم األسریةالعوامل المؤدیة الرتكاب ا

  0.81  0.82  البرامج الوقائیة
  0.74  0.75  البرامج العالجیة

  0.78  0.79  أدوار األخصائي االجتماعي
  0.78  0.79  ُالدرجة الكلیة
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أن معامالت الثبات ألبعاد أداة الدراسة تراوحت بین ) 9(نالحظ من الجدول 
 التجزئة النصفیة باستخدام معادلة ، كما یظهر الجدول نتائج معامالت)0.82 -0.75(

، وتعتبر مثل هذه القیم مقبولة )0.81 – 0.74( براون حیث تراوحت قیمها –سبیرمان 
  .ألغراض البحث العلمي

  :حدود الدراسة
 تتمثل الحدود المكانیة لهذه الدراسة في مراكز الرعایة االجتماعیة : الحدود المكانیة

ة والجمعیات األسریة الحكومیة واألهلیة بمحافظات والتأهیل ولجان التنمیة االجتماعی
 .محافظة) 17(منطقة مكة المكرمة وعددها 

 م حتى شهر 2019 لعام 7تم إجراء هذه الدراسة خالل من شهر : الحدود الزمانیة 
  م 2020 لعام 2

  :ُمعیار الحكم
ّیتم الحكم على مستوى المتوسط الحسابي في أداة الدراسة باالعتماد على  ّ

  :عادلة اآلتیةالم
   المستویات/ أقل قیمة –أعلى قیمة 

 =5- 1 / 3 = 4/ 3 = 1.33  
  :ّوبالتالي فإنَّ معیار الحكم كما یلي

ّالمتوسط الحسابي ّالمستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي ّ ّ ّ 

 منخفض  1-2.33
 متوسط 3.67 - 2.34
 مرتفع   فما فوق3.68
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ّإجراءات تطبیق الدراسة ّ:  
ّالنظري دباأل ّتمت مراجعة .1  .ّالدراسة بموضوع العالقة ذات ّالسابقة ّوالدراسات ّ
َّتم تطویر أداة الدراسة التي تكونت من متغیرات الدراسة الرئیسة .2 ّ ّّ ّ ّ. 
ّتم أخذ الموافقات الالزمة لتطبیق الدراسة .3 ّ. 
ّتم توزیع االستبانة على عینة الدراسة، حیث تم توزیع  .4 َّ استبانه على ) 440(ّ

من %) 98.40(بما نسبته ) 433(ّن االجتماعیین استرد منها االخصائیی
ّمجموع االستبانات الموزعة، وهي نسبة مقبولة لغایات البحث العلمي ّ. 

ّتم جمع البیانات، وتفریغها في برنامج التحلیل اإلحصائي  .5 ّ ّ)SPSS v.25 (
ّواستخراج النتائج، ومناقشتها، والخروج بمجموعة من التوصیات ّ. 

  :ّاإلحصائیةالمعالجة 
ّلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم استخدام أسالیب اإلحصاء الوصـفي والتحلیلـي، وذلـك  ّّ ّ ّ

ّباستخدام الرزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة  ّ ّ)Statistical package For Social 
Sciences – SPSS 25(،من خالل األسالیب االحصائیة التالیة :  

 . التكرارات والنسب المئویة .1
ّمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریةال .2 ّ ّ . 

 :ّعرض النتائج ومناقشتها
 :ّاإلجابة عن أسئلة الدراسة

ّالسؤال األول   ما العوامل المؤدیة الرتكاب الجرائم األسریة في منطقة مكة المكرمة؟: ّ
ّلإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة،  ّ ّ ّّ

تقدیرات أفراد عینة الدراسة للعوامل المؤدیة الرتكاب الجرائم األسریة في منطقة مكة ل
  :ّیوضح نتائج ذلك) 10(ُّالمكرمة، وذلك على مستوى كل فقرة والكلي والجدول 
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  )10(جدول رقم 
ّاألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات المبحوثین للعوامل المؤدیة الرتكاب  ّ

  لجرائم األسریة في منطقة مكة المكرمةا
ّالدرجة 
ّبالنسبة 
  ّللمتوسط 

االنحراف 
  ّالمعیاري

ّالمتوسط 
  ّالحسابي

  َّالترتیب   األبعاد

  6 االنحراف األخالقي 4.34 75. مرتفعة
  3 التنشئة االجتماعیة الخاطئة 4.48 68.  مرتفعة
  4 ضعف الرقابة الوالدیة على األسرة 4.41 67. مرتفعة

  12 الحفاظ على شرف العائلة 3.59 1.01 وسطةمت
  5 إدمان المخدرات 4.37 85. مرتفعة
  1 ضعف الوازع الدیني 4.59 69.  مرتفعة
  10 الخیانة الزوجیة 3.77 97.  مرتفعة
تقلید أحداث األفالم ذات الطابع  3.84 95.  مرتفعة

 العدائي
9  

  2 أصدقاء السوء 4.51 72.  مرتفعة
  7 الضطرابات النفسیةا 4.27 76.  مرتفعة
  13 األخذ بالثأر 3.27 99.  متوسطة
  11 تدني الحالة المادیة لألسرة 3.68 1.02  مرتفعة
البیئة السكنیة التي تعیش فیها  3.97 91.  مرتفعة

 األسرة
8  

ّالكلي 4.08 44.  مرتفعة ُ  -  
ـــین الجـــدول    ّ المتوســـطات الحـــسابیة لتقـــدیرات المبحـــوثین للعوامـــأنَّ) 10(ّیب ل ّ

ّالمؤدیة الرتكاب الجـرائم األسـریة فـي منطقـة مكـة المكرمـة، جـاءت علـى المـستوى الكلـي  ُ
ّبدرجة مرتفعة، بمتوسط حسابي   الفقرات، وعلى مستوى )44.(ّوانحراف معیاري ) 4.08(ّ
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ّالمرتبــة األولــى، بمتوســط حــسابي بلـــغ " ُضــعف الــوازع الــدیني"ّفقــد احتلــت فقــرة  ّ ّ)4.59 (
ّفي المرتبـة األخیـرة، بمتوسـط " األخذ بالثأر"في حین جاءت فقرة  ، تفعةوبدرجة موافقة مر

   .ّوبدرجة موافقة متوسطة) 3.27(ّحسابي بلـغ 
ّالسؤال الثاني َّ ما البرامج الوقائیة التي من خاللها یمكن لألخصائي : ّ

  االجتماعي الحد من ارتكاب الجرائم األسریة؟
ّلإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب ال ّمتوسطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة، ّ ّ ّ

لتقدیرات المبحوثین للبرامج الوقائیـة التـي مـن خاللهـا یمكـن لألخـصائي االجتمـاعي الحـد 
) 11(ُّمن ارتكاب الجرائم األسریة، وذلك على مستوى كل فقرة والمـستوى الكلـي والجـدول 

  :ّیوضح نتائج ذلك
  )11(جدول رقم 

ّنحرافات المعیاریة لتقدیرات المبحوثین للبرامج الوقائیة التي من ّاألوساط الحسابیة واال
  خاللها یمكن لألخصائي االجتماعي الحد من ارتكاب الجرائم األسریة

ّالدرجة بالنسبة  ّ
  ّللمتوسط 

االنحراف 
  ّالمعیاري

ّالمتوسط 
  ّالحسابي

َّالترتیب   األبعاد

وقایـة مـن تنظیم برامج توعیة لألسـرة حـول ال 4.64 58.  مرتفعة
  الجرائم األسریة

3  

توجیه الجهات اإلعالمیـة بتثقیـف األسـرة فـي  4.70 52. مرتفعة
  مجال الوقایة من الجرائم األسریة

1  

ـــرامج  4.59 60.  مرتفعة التعـــاون مـــع أئمـــة المـــساجد إلعـــداد ب
لتقویة الوازع الدیني حول الوقایة من الجرائم 

  األسریة

7  

رشـــادیة بالتعــــاون مــــع وزارة إعـــداد بــــرامج إ 4.64 57.  مرتفعة
العمل والتنمیة االجتماعیـة حـول الوقایـة مـن 

  الجرائم األسریة 

2  

تنظیم بعض الندوات في المدارس والجامعـات  4.63 65.  مرتفعة
 للوقایة من الجرائم األسریة

5  

التنسیق بین مؤسسات المجتمـع العاملـة فـي  4.60 59.  مرتفعة
  مجال األسرة للوقایة من الجریمة

6  

تطبیــق األســالیب الحدیثــة فــي مراكــز العــالج  4.55 69.  مرتفعة
  االرشادي حول الوقایة من الجرائم األسریة 

8  
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ّالدرجة بالنسبة  ّ
  ّللمتوسط 

االنحراف 
  ّالمعیاري

ّالمتوسط 
  ّالحسابي

َّالترتیب   األبعاد

إرشــاد األســرة للمــشاركة فــي بــرامج التوعیــة  4.48 67.  مرتفعة
  التي تقام في المؤسسات اإلصالحیة

9  

ـــى  4.63 55.  مرتفعة توعیـــة أفـــراد األســـرة بالعوامـــل المؤدیـــة إل
   أفرادهاجنوح بعض

4  

تزویـــد األســـرة بالكتـــب والمجـــالت والمـــصادر  4.10 95.  مرتفعة
  التوعویة للحد من الجرائم األسریة

10  

ّالكلي 4.56 45.  مرتفعة ُ  -  
ّ المتوســطات الحــسابیة لتقــدیرات المبحــوثین للبــرامج أنَّ) 11(ّیبــین الجــدول رقــم   " ّ

الحـد مـن ارتكـاب الجـرائم األسـریة، الوقائیة التي من خاللها یمكن لألخصائي االجتمـاعي 
ّجاءت على المـستوى الكلـي بدرجـة مرتفعـة، بمتوسـط حـسابي  ّ ّ ّوانحـراف معیـاري ) 4.56(ُ

توجیه الجهات اإلعالمیة بتثقیف األسرة " ّ، وعلى مستوى الفقرات فقد احتلت فقرة )0.45(
ّالمرتبــة األولــى، بمتوســط حــساب" فــي مجــال الوقایــة مــن الجــرائم األســریة ) 4.70(ّي بلـــغ ّ

تزویـد األسـرة بالكتـب والمجــالت "وبدرجـة موافقـة مرتفعـة، وجـاء فـي المرتبـة األخیـرة فقـرة 
ّ، بمتوســط حـسابي بلـــغ "والمـصادر التوعویــة للحـد مــن الجــرائم األسـریة وبدرجــة ) 4.10(ّ

  . موافقة مرتفعة
َّالسؤال الثالث  ما البرامج العالجیة التي من خاللها یمكن لألخصائي: ّ

  االجتماعي الحد من ارتكاب الجرائم األسریة؟
ّلإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة،  ّ ّ ّّ
لتقدیرات المبحوثین للبرامج العالجیة التي مـن خاللهـا یمكـن لألخـصائي االجتمـاعي الحـد 

) 12(ُّستوى الكلـي والجـدول من ارتكاب الجرائم األسریة، وذلك على مستوى كل فقرة والمـ
  :ّیوضح نتائج ذلك
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  )12(جدول رقم 
ّاألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات المبحوثین للبرامج العالجیة التي من  ّ

  خاللها یمكن لألخصائي االجتماعي الحد من ارتكاب الجرائم األسریة
ّالدرجة بالنسبة  ّ

  ّللمتوسط 
االنحراف 
  ّالمعیاري

ّتوسط الم
  ّالحسابي

َّالترتیب   األبعاد

  7  عقد مقابالت مع مرتكبي الجرائم األسریة  4.33 79.  مرتفعة

تدریب مرتكبي الجرائم األسریة على العمل  4.43 74. مرتفعة
  الجماعي

5  

االستعانة بخبراء برامج مواجهة الجرائم  4.59 62.  مرتفعة
  األسریة

1  

جرائم في وضع الخطة مشاركة مرتكبي ال 4.35 78.  مرتفعة
  العالجیة 

6  

مساعدة أسرة مرتكب الجریمة في اختیار  4.22 82.  مرتفعة
  أصدقائه 

8  

القیام بمقابالت مشتركة بین مرتكب الجریمة  4.12 87.  مرتفعة
  وأسرته 

9  

تنفیذ مقابالت جماعیة لمرتكبي الجرائم  3.71 1.16  مرتفعة
  المتشابهة 

10  

التجاهات السلبیة لمرتكب الجرائم تعدیل ا 4.52 58.  مرتفعة
  األسریة 

3  

مشاركة األسرة في تعدیل سلوك مرتكب  4.51 60.  مرتفعة
  الجرائم األسریة

4  

مساعدة األسرة على إشباع احتیاجاتها  4.53 64.  مرتفعة
  االجتماعیة 

2  

ّالكلي 4.33 51. مرتفعة ُ  -  
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ّ المتوســـطات الحـــسابیة لتقـــدأنَّ) 12(ّیبـــین الجـــدول   " یرات المبحـــوثین للبـــرامج ّ
العالجیة التي من خاللها یمكن لألخصائي االجتماعي الحد مـن ارتكـاب الجـرائم األسـریة، 

ّجاءت على المـستوى الكلـي بدرجـة مرتفعـة، بمتوسـط حـسابي  ّ ّ ّوانحـراف معیـاري ) 4.33(ُ
لجرائم االستعانة بخبراء برامج مواجهة ا" ّ، وعلى مستوى الفقرات فقد احتلت فقرة )0.51(

ّالمرتبة األولى، بمتوسط حسابي بلـغ " األسریة ّ وبدرجة موافقة مرتفعة، وجاء في ) 4.59(ّ
ّ، بمتوســط "تنفیــذ مقــابالت جماعیــة لمرتكبــي الجــرائم المتــشابهة" المرتبــة األخیــرة فقــرة 

  . وبدرجة موافقة مرتفعة) 3.71(ّحسابي بلـغ 
المقترحة نحو األسرة التي ما أدوار االخصائي االجتماعي : ّالسؤال الرابع

  تحدث بها جرائم أسریة؟
ّلإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب المتوسطات الحـسابیة واالنحرافـات المعیاریـة،  ّ ّ ّّ
لتقدیرات المبحـوثین ألدوار االخـصائي االجتمـاعي المقترحـة نحـو األسـرة التـي تحـدث بهـا 

ّیوضـح نتـائج ) 15(ي والجـدول ُّجرائم أسریة، وذلك على مستوى كل فقـرة والمـستوى الكلـ
  :ذلك
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  )13(جدول رقم 
ّاألوساط الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات المبحوثین ألدوار االخصائي االجتماعي  ّ

  المقترحة نحو األسرة التي تحدث بها جرائم أسریة
ّالدرجة بالنسبة  ّ

  ّللمتوسط 
االنحراف 
  ّالمعیاري

ّالمتوسط 
  ّالحسابي

َّالترتیب   بعاداأل

التواصل المباشر مع أسرة مرتكب الجرائم  4.51 65.  مرتفعة
  األسریة

5  

إقامة عالقات مهنیة جیدة مع اسرة مرتكب  4.46 67. مرتفعة
  الجرائم األسریة 

6  

تطبیق نظریات العالج االرشادي على أفراد  4.45 68.  مرتفعة
  األسرة 

8  

 االسریة التي تقوم التعامل مع الحاالت 4.42 63.  مرتفعة
  بالجریمة

9  

إدارة جلسات العالج اإلرشادي مع أفراد  4.45 66.  مرتفعة
  األسرة

7  

تخفیف مشاعر الحزن التي تظهر لدى  4.42 70.  مرتفعة
  الحاالت التي تقوم بالجریمة األسریة

10  

توفیر المناخ المالئم للحاالت المرتبطة  4.52 58.  مرتفعة
  يبمراكز العالج اإلرشاد

4  

العمل المشترك مع األخصائیین  4.57 59.  مرتفعة
 االجتماعیین لعالج مرتكبي الجرائم األسریة

3  

  1 التوعیة حول خطورة الجریمة األسریة 4.67 54.  مرتفعة
متابعة الحاالت بعد انتهاء جلسات العالج  4.63 54.  مرتفعة

  اإلرشادي
2  

توجیهها في ًالتواصل هاتفیا مع األسرة ل 4.38 79.  مرتفعة
 حاالت ارتكاب أي جریمة أسریة

11  

ّالكلي 4.50 44.  مرتفعة ُ  -  
ّ المتوســــطات الحــــسابیة لتقــــدیرات المبحــــوثین ألدوار أنَّ) 13(ّیبــــین الجــــدول   " ّ

االخصائي االجتمـاعي المقترحـة نحـو األسـرة التـي تحـدث بهـا جـرائم أسـریة، جـاءت علـى 
ــة، بمتوســط  ــي بدرجــة مرتفع ّالمــستوى الكل ّ ، )0.44(ّوانحــراف معیــاري ) 4.50(ّحــسابي ُ

المرتبـة " التوعیـة حـول خطـورة الجریمـة األسـریة" ّوعلى مستوى الفقرات فقد احتلـت فقـرة 
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ّاألولى، بمتوسط حسابي بلـغ  ّ وبدرجة موافقة مرتفعـة، وجـاء فـي المرتبـة األخیـرة ) 4.67(ّ
ّ، بمتوسـط "ب أي جریمة أسریةًالتواصل هاتفیا مع األسرة لتوجیهها في حاالت ارتكا" فقرة 

  . وبدرجة موافقة مرتفعة) 4.38(ّحسابي بلـغ 
   :توصیات الدراسة

  :ِباالعتماد على ما توصلت إلیه الدراسة من نتائج، فإنها توصي بما یلي          
تشجیع األسرة على التعاون والتكاتف فیما بین أفرادها، ونبذ الـسلوكیات الخاطئـة للحـد  .1

 .دواني الذي قد یؤدي الرتكاب الجرائممن السلوك الع
ـــوبیخ  .2 إرشـــاد األســـرة باالبتعـــاد عـــن اســـتخدام أســـلوب العنـــف الجـــسدي واللفظـــي، والت

واالحتقار واالستهزاء حتى الیتولد لدى أفرادها نوع من ردود الفعل السلوكیة من جـراء 
 .التعامالت العنیفة التي تعرضوا لها سواء لفظیة أو جسدیة أو نفسیة

كــالنمط ( اآلبــاء علــى إتبــاع أســالیب تنــشئة جیــدة ومالئمــة ألبنــائهم اجتماعیــا تــشجیع .3
 .وذلك ألثر التنشئة االجتماعیة الواضح في تقلیل نسبة ارتكاب الجریمة) الدیمقراطي

حث اآلباء على دورهم في الرقابة الوالدیة على األسرة للحفـاظ علـى االنـضباط األسـري  .4
 .خارجهاوعدم مخالفة األنظمة داخلها أو 

 .توفیر برامج اجتماعیة متخصصة لدعم األسر المعرضة الرتكاب أحد افرادها للجریمة .5
تطویر مهارات األخصائیین االجتماعیین للتعامل مع حاالت الـسلوك العـدواني ومرتكبـي  .6

 .الجرائم بشكل عام والجرائم األسریة بشكل خاص
ــي الجــرائم .7 ــة بالتعامــل مــع مرتكب ــط المؤســسات ذات العالق  بالعمــل مــع األخــصائیین رب

االجتمـاعیین كــونهم مــؤهلین لــذلك فیمــا یتعلــق بالجانــب االجتمــاعي لمــن لدیــه دوافــع 
 .الرتكاب الجریمة أو قام بارتكابها

الحـــاق األخـــصائیین االجتمـــاعیین بالـــدورات التدریبیـــة فـــي مجـــال الجریمـــة والـــسلوك  .8
ــي ــب المعرفــي والمهــاري والتطبیق ، وطریقــة التعامــل مــع العــدواني والعنــف لرفــع الجان

 .المجرمین والمنحرفین واألحداث
إعــداد دلیــل خـــاص لتعامــل األخـــصائي االجتمــاعي مــع المجـــرمین ومرتكبــي الـــسلوك  .9

 .العدواني والمنحرفین ومدمن المخدرات وفق طرق نظریة وعلمیة
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  :المصادر المراجع العربیة
ریمة، جامعة األقصى، االنحراف االجتماعي والج). م2016(بسام محمد . أبو علیان -

 .3ط
علم النفس العام، دار وائل للنشر والتوزیع، ). م2015(معاویة محمود . أبو غزال -

 .2األردن، ط
: التفكك األسري وعالقته بارتكاب جرائم المخدرات). م2008(فؤاد عبدالكریم . البدیوي -

یف دراسة وصفیة لنزالء سجون منطقة الجوف، رسالة ماجستیر منشورة، جامعة نا
 .العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

حاجات البالغین من مجهولي النسب بعد خروجهم من ). م2010(آمنة عبده.البراق -
المؤسسات اإلیوائیة لألیتام ودور الخدمة االجتماعیة في اشباعها، رسالة ماجستیر 

 .منشورة، جامعة الملك سعود، الریاض
لزوجیة في المجتمع السعودي، وزارة الخالفات ا) م2006(عبدالعزیز حمدي . الجهني -

  .الریاض. العمل والشؤون االجتماعیة
المتطلبات المهنیة وعالقتها بأداء األخصائیین ). م2016(طالل كرمان . الحازمي -

االجتماعیین العاملین في دور المالحظة االجتماعیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، 
 .جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض

  .1ط. قاموس علم االجتماع، دار المعارف، القاهرة) م2004(محمد . خیري -
معجم مصطلحات الخدمة االجتماعیة والعلوم ). م2006(عبدالعزیز عبداهللا . الدخیل -
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