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أميــر منطقــة القصيــم 

التوصيات والتقرير الختامي 

تنفيـــذ







رؤية طموحة .. 
ملستقبل واعد





مــن  كريــم  وتكليــف   بتوجيــه 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر 
مشــعل  بــن  فيصــل  الدكتــور 
منطقــة  أميــر  عبدالعزيــز  بــن 
ــات  ــز الدراس ــم مرك ــم ينظ القصي
والعلــوم األســرية بجمعيــة أســرة 
بالشــراكة مــع اللجنــة النســائية 
التنمويــة )ملتقــى حمايــة األســرة 
ــعار »  ــت ش ــري( تح ــف األس ــن العن م

بيــوت مســتقرة التعــرف العنــف«

  حيث يتضمن دراسات علمية 
وتطبيقات عملية ميدانية على 

منطقة القصيم .



توصيات 
الملتقى: 

ــن(  ــيين واالجتماعيي ــن والنفس ــرعيين والتربويي ــن )الش ــن المختصي ــة م لجن
ــرعي  ــق الش ــي المنطل ــري يراع ــف األس ــد للعن ــق وموح ــف دقي ــة تعري لصياغ
والثقافــة المجتمعيــة والمتغيــرات الحديثــة، ألنــه يالحــظ أن هناك تفــاوت وتباين 
فــي المفهــوم بيــن المباشــرين لحــاالت العنــف مــن االخصائييــن والمهتميــن.

برامــج نوعيــة وتأهيليــة لمعالجــة اآلثــار النفســية للمعنفيــن فــي المراكــز التــي 
تتعامــل مــع حــاالت العنــف، وكذلــك االهتمــام ببرامــج الرعايــة الالحقــة لضحايــا 

العنــف األســري. 

ــة  ــرات الحالي ــل المتغي ــي ظ ــف ف ــي العن ــق ممارس ــي ح ــذة ف ــراءات المتخ اإلج
واألخــذ بعيــن االعتبــار مقتــرح فــرض إجــراءات إضافيــة لمرتكبــي العنــف ) المنــع 

مــن الســفر، والغرامــات الماليــة (
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تشكيل 

إعداد

دارسة



توصيات 
الملتقى: 

برامــج تأهيليــة مخصصــة لمرتكبــي العنــف، يتــم تزويدهــم مــن خاللهــا 
بمهــارات بنــاء الــذات ) مهــارات التواصــل والحــوار، والتعامــل مــع ضغــوط الحياة، 

ــخ (. ــرة، .....إل ــارات إدارة األس ومه

أداء العامليــن فــي مراكــز اإلرشــاد ) األخصائييــن والمستشــارين والمرشــدين 
األســريين( ورفــع كفاءتهــم مــن خــالل برامــج نوعيــة متخصصــة. 

صنــدوق لتمويــل كافــة البرامــج والبحــوث والدراســات المتعلقــة بالعنــف 
ــيين  ــريين والنفس ــن األس ــل األخصائيي ــف، وتأهي ــا العن ــم ضحاي ــري، ودع األس

واالجتماعييــن.
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إعداد

تطوير

تخصيص



توصيات 
الملتقى: 

قاعــدة بيانــات إلكترونيــة شــاملة تتضمــن إحصــاءات دقيقــة مصنفــة ومبوبــة 
بحســب الحــاالت، وأماكــن وقوعهــا، وكيفيــة المعالجــة، ومــا قــد يترتــب عليــه 
مــن آثــار؛ لتكــون مرجــع للدراســات واألبحــاث، ومتاحــة للعامليــن فــي المراكــز 

اإلرشــادية حســب االختصــاص.

ــات  ــة محافظ ــي كاف ــرية ف ــارات األس ــز االستش ــدد مراك ــادة ع ــة زي ــى أهمي عل
ــي  ــة الت ــرية والمادي ــات البش ــاءات واإلمكان ــا بالكف ــم، وتزويده ــة القصي منطق

ــي. ــكل مثال ــا بش ــم خدماته ــى تقدي ــادرة عل ــا ق تجعله

ــرية  ــات األس ــة االحتياج ــر دراس ــه عب ــة من ــف والوقاي ــالج العن ــتراتيجية لع اس
التــي تحقــق االســتقرار، وتوجــد الحلــول العالجيــة للمشــكالت المســببة للعنــف 
األســري، وسيشــارك مركــز البحــوث والعلــوم األســرية فــي جمعيــة أســرة 
ببريــدة هــذه المهمــة وكذلــك اللجنــة النســائية التنمويــة بمنطقــة القصيــم .
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إنشاء 

التأكيد

وضع



توصيات 
الملتقى: 

اإلرشــاد األســري ونشــره داخــل المجتمــع واألســر، مــن خــالل ترشــيح مصلــح 
ــكل أســرة، يتــم تدريبــه وتأهيلــه مــن قبــل المراكــز المتخصصــة، وجمعيــة  ل

أســرة ببريــدة مســتعدة للمشــاركة فــي هــذا الــدور.

برامــج ومبــادرات نوعيــة ومــواد توعويــة تشــارك بهــا جميــع الجهــات المعنيــة 
لوقايــة المجتمــع وتوعيتــه مــن اآلثــار الســلبية لوســائل التواصــل االجتماعــي 

علــى بنــاء الفــرد وتكويــن األســرة وترابطهــا.

ــة بالمنطقــة يحــال  ــة والمشــكالت المجتمعي ــز بحــوث للعلــوم االجتماعي مرك
ــى مجلــس الجمعيــات األهليــة. تأسيســه إل
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توطين

بناء

إنشاء



توصيات 
الملتقى: 

ــر  ــر المظاه ــالل تصوي ــن خ ــف م ــي العن ــلبي لمروج ــدور الس ــن ال ــد م ــراءات للح ــود إج وج
الشــكلية المزيفــة فــي وســائل التواصــل وخاصــة ) ســناب - تويتــر - واتســاب( ممــا يتســبب 
فــي المحــاكات والتقليــد مــن بعــض األســر ويولــد العنــف والترويــج لــه. مــع أهميــة تثقيــف 

ووقايــة أفــراد األســرة ببرامــج نوعيــة وتحصينهــم مــن هــذا الترويــج.

بالتــدرج فــي اســتقبال حــاالت العنــف األســري ابتــداء من لجــان ومراكــز اإلصــالح المتخصصة 
ــذر  ــة إذا تع ــة المختص ــات الحكومي ــا  للجه ــم رفعه ــرة ث ــة أس ــي جمعي ــالح ف ــز اإلص كمرك
ــارة  ــام اإلم ــة مق ــة وخاص ــات الحكومي ــى الجه ــد عل ــف الجه ــذا يخف ــا وه ــا وإصالحه عالجه
ــول  ــكلة ودخ ــم  المش ــل تفاق ــة قب ــة الالحق ــة  والرعاي ــول الودي ــال للحل ــاح المج ــا يت وأيض

أروقــة الجهــات القضائيــة

البرامــج الموجهــة للوالديــن التــي تحــث علــى الترابــط األســري واالهتمــام باألبناء وذلــك لعالج 
مشــكلة اهمــال الوالديــن البنائهــم دون حــوار أو جلســات معهــم ممــا يتســبب لتشــربهم 

للعنــف مــن خــالل مــواد هادمــة لبنــاء الــذات واألســرة عبــر وســائل التواصــل المتنوعــة.
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أهمية

التوجيه

تكثيف



توصيات 
الملتقى: 

لجنــة دائمــة ومرتبطــة بمقــام إمــارة المنطقــة مــن جميــع الجهــات المعنيــة 
بالعنــف األســري تتولــى مــا يلــي:

متابعة تنفيذ التوصيات أعاله.
إعداد دليل إرشادي ) إجرائي وقائي عالجي ( للعنف األسري.

بنــاء خطــة مشــتملة علــى برامــج وقائيــة وعالجيــة للعنــف األســري مرتبطــة 
بزمــن للتنفيــذ وموضحــاً فيهــا أدوار الجهــات المعنيــة ومهامهــا بصــورة 

ــة. تكاملي
بناء مؤشرات لمتابعة أداء الجهات المعنية بالعنف األسري.

رفع تقارير دورية إلى مقام سمو أمير المنطقة عن ما يتم إنجاز

16
تشكيل



كثــرة المشــكالت األســرية المتعلقــة بمشــكلة العنــف االســري وفقــا لمــا ورد  »
ــالح  ــز اإلص ــرية، ومرك ــوارد البش ــرع وزارة الم ــرطة وف ــر الش ــن تقاري ــة م للجمعي

األســري ، ومركــز إســعاد لالستشــارات فــي جمعيــة أســرة

توجيه إمارة المنطقة بإجراء دراسة علمية متكاملة لمشكلة العنف االسري »

نتائــج الدراســات الســابقة التــي بينــت انتشــار لهــذه المشــكلة مــن واقــع ســجالت  »
الشــرطة والمحاكــم والمستشــفيات.

عدم وجود ألية علمية متكاملة لعالج المعنقين والوقاية من العنف . »

مبررات 
اختيار موضوع الملتقى؟ 



األهداف التفصيلية:
تحديد حجم مشكلة العنف األسرى وأبعاده ومسبباته »
تعزيز آلية الشراكة بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمعية في تحقيق  »

األمن األسري
تشجيع الباحثين على تناول القضايا األسرية الملحة في المجتمع »
صياغة توصيات علمية وعملية قابلة للتطبيق لحماية األسر من العنف »
إعداد دليل إرشادي وفق منهج علمي لعالج العنف لضمان عدم تكراره »

أهداف
 الملتقى: 

الهدف العام
تحقيق رؤية سمو أمير المنطقة في الحد من المشكالت األسرية في المجتمع



المواعيد: 

 بداية 
استقبال 

ملخصات 
البحوث.

 الرد بقبول 
الملخصات 
والشروع 
في البحث.

الرد بقبول 
البحوث

 الموعد 
النهائي 

الستقبال 
ملخصات 

البحوث.

 استالم 
البحوث 

المكتملة.
 بداية 

الملتقى.

 / ٢١ / ٥
١٤٤٢ هـ

 / ١١ / ٦
١٤٤٢ هـ.

 / ١٥ / ٨
١٤٤٢ هـ

 / ١٠ / ٦
١٤٤٢ هـ

 / ٩ / ٨
١٤٤٢ هـ

/ ٢٦- ٢٧
١٠ / ١٤٤٢ هـ.



أوال-المفاهيم واألبعاد الثقافية للعنف األسري. 
ويهدف إلى تشخيص الفروقات الثقافية في دراسات العنف األسرية بين المجتمعات.

ثانيا-الدراسات السعودية للعنف األسري وأبرز نتائجها.
)مدخل وطني(

١-دراسة واقع العنف األسري في المجتمع السعودي.
) مدخل محلي(.

١-دراسات علمية وتطبيقات عملية على واقع العنف األسري في منطقة القصيم ) محل 
الدراسة (.

٢- دراسة العنف األسري متعدد األنواع واألبعاد في منطقة القصيم.
٣-دراسة األسباب المؤدية إلى مشكلة العنف األسري في منطقة القصيم ووضع تصور 

لعالجها والوقاية منها.

المحور العام األساسي : 

محاور 
الملتقى: 



محاور 
الملتقى: 

األسرة الخلية األولى في المجتمع:

 األسرة في الفهم الديني والثقافي واالجتماعي والقانوني. »
بناء األسرة وأشكالها ووظائفها في عالم متغير. »
العولمة ووظائف األسرة: المرأة، الطفل، المسنين، المعاقين. »
مستقبل األسرة في ضوء التحديات العالمية. »
مفهوم العنف وأنماطه وعوامله. »
عالقة العنف األسري بالعنف االجتماعي. »
حجم العنف األسري في المجتمع العربي وفي المملكة في مظانها مثل  »

“الشرطة، المستشفيات،الجمعيات”.

المحور األول: 



دراسة وتشخيص العنف األسري:

البحث العلمي وتحليل عوامل ومظاهر العنف األسري. »
البحث العلمي وتفسير العنف األسري. »
متابعة ما تم إنجازه على المستويين الرسمي والطوعي من أنشطة  »

وبرامج.
المتسببون في العنف األسري. »
ضحايا العنف األسري. »
دور اإلعالم في مواجهة صور العنف األسري. »
نماذج وصور العنف بين األزواج ونماذج وصور العنف ضد األبناء. »
العنف األسري ضد األطفال المعاقين ذهنياً. »

المحور الثاني:

محاور 
الملتقى: 



محاور 
الملتقى: 

 التدخل المهني الحتواء العنف األسري:

المهن القانونية: القضاء، الشرطة، المحاماة. »
علم االجتماع والخدمة االجتماعية. »
علم النفس والصحة النفسية. »
التربية والمؤسسات التعليمية. »
السياسات التشريعية. »
اإلعالم. »
كيفية معالجة ضحايا العنف األسري. »
سبل الوقاية من العنف األسري. »

المحور الثالث: 



 المنهج العلمي والعنف األسري:

أهمية مواجهة ظاهرة العنف األسري باألساليب العلمية. »
التقييم المنهجي للجهود البحثية لمواجهة العنف األسري. »
التقييم المنهجي للجهود الوطنية. »
متابعة نتائج التجارب الناجحة. »
تطبيق السياسة الوقائية لمواجهة مشكلة العنف األسري: المجال  »

التعليمي، المجال األمني، مجال الرعاية االجتماعية.
مهارات العمل مع ممارسي العنف. »

المحور الرابع: 

محاور 
الملتقى: 



خطوات الملتقى من البداية إلى الختام

التكليف من 
سمو أمير القصيم 

١٧ / ٤ / ١٤٤٢ هـ.

٣ / ١١ / ١٤٤٢ هـ.

تشكيل الفرق واللجان 
وترشيح أعضاء 
اللجنة العلمية.

اإلعالن عن تاريخ 
ومواعيد الملتقى

إجازة ملخصات 
البحوث.

إجازة البحوث 
وترشيحها للملتقى.

الجلسة الختامية  إقامة الملتقى 
وإعالن التوصيات 

مخاطبة الجهات 
المشاركة لتسهيل 

مهمة الباحثين.

استقبال البحوث 
وتحكيمها.



أعضاء اللجنة 
العليا:

 أ.د. خالد بن عبدالعزيز الشريدة
رئيس مجلس إدارة جمعية أسرة

 أ. خالد بن ابراهيم الضالع
مساعد مدير عام جمعية أسرة 

للبرامج واألنشطة، المدير التنفيذي 
للملتقى

 أ.د. فاطمة بنت محمد الفريحي
المدير التنفيذي للجنة النسائية 

التنموية واألمين العام لها.

 أ.د. طارق الصادق عبدالسالم
رئيس مركز الدراسات والبحوث 

األسرية بجمعية أسرة ورئيس اللجنة 
العلمية والفريق البحثي للملتقى

 د. محمد بن عبدهللا السيف
مدير عام جمعية أسرة

 أ.د. أحمد بن عبدهللا العجالن
رئيس قسم االجتماع بكلية اللغة 

العربية والدراسات االجتماعية 
بجامعة القصيم



المحكمين وأعضاء اللجنة العلمية

أ.د. طارق الصادق عبدالسالم
رئيس مركز الدراسات والبحوث األسرية بجمعية أسرة

 ورئيس اللجنة العلمية والفريق البحثي للملتقى

 أ.د. محمد إسماعيل علي
عضو هيئة التدريس في قسم 

االجتماع بجامعة القصيم

 د. األمين محمد البشير
عضو هيئة التدريس في قسم 

االجتماع بجامعة القصيم

 أ.د. يوسف بن أحمد الرميح
المستشار األمني لسمو

 أمير منطقة القصيم

 أ.د. محمود محمد صادق
عضو هيئة التدريس في قسم 

االجتماع بجامعة القصيم

 د. سعاد بالل العباسي
عضو هيئة التدريس في قسم 

االجتماع بجامعة القصيم

 أ.د. بدر الدين كمال عبده
عضو هيئة التدريس في قسم 

االجتماع بجامعة القصيم

د. معاذ بن عبد هللا الربعي
كلية الشريعة والنظم جامعة 

القصيم

 د. أحمد عبدالحميد األبشيهي
عضو هيئة التدريس في قسم 

االجتماع بجامعة القصيم

د. عادل باريان 
مستشار مدير عام جمعية أسرة 

للتطوير والجودة 

 د. ألفة أحمد ماجري
عضو هيئة التدريس في قسم 

االجتماع بجامعة القصيم



 أسماء المحكمين 
للتحكيم النهائي 

أ.د إبراهيم بن مبارك بن موسى 
الجوير

د فواز سعيد الغامدي 

ا.د احمد بن عبد هللا العجالن

د. الجوهرة عبد المحسن الخلف 

أ.د عبد هللا بن سعد الرشود

د.  عبدالعزيز عبدهللا المقبل



مجلس إدارة جمعية أسرة يعقد اجتماعاً 
تحضيراً للملتقى

أعضاء فريق البحث في اجتماع بمشاركة د/فاطمة 
الفريحي عن بعد

إعالن بدء فعاليات الملتقىإعالن الملتقى للباحثين والباحثاتتكليف سمو أمير المنطقة 



استبانة قياس رأي فريق البحث في الميدان  فريق البحث في الميدان 

لوحات إعالنية للتعرف بالملتقى فريق البحث  النسائي في زيارة ميدانية



فريق البحث في زيارة مركز صحي فريق البحث في زيارة منشأة تعليمية »مدرسة« 

استمارة تحكيم بحث مكونة من 
أربع صفحات 

دعوة الجهات للمشاركة

 العنف االسري االسرة من   حماية لتقى بحث مقدم مل استمارة تحكيم
 أواًل: تقويم البحث

 رأي املحكم املتغير 

 مناسبة البحث ملوضوع ومحاور امللتقىمدى  
 غير مناسب  مناسب إلى حد ما  مناسب

   

 مستوى العمق العلمي الذي يتوافر عليه البحث 
 غير مناسب  مناسب إلى حد ما  مناسب

   

 مستوى البحث من حيث األصالة
 غير مناسب  مناسب إلى حد ما  مناسب

   

 مدى استيفاء البحث للمادة النظرية املطلوبة ملوضوعه 
 غير مستوف تام إلى حد ما  تام

   

 مدى استيفاء البحث للمادة التطبيقية املطلوبة ملوضوعه 
 )للدراسات التطبيقية(   

 مستوفغير   تام إلى حد ما  تام

   

 مدى تعبير العنوان عن مضمون البحث 
 غير معبر  إلى حد ما  تام

   

 مدى سالمة املنهج املتبع في البحث 
 غير سليم  سليم إلى حد ما  سليم

   

 غير سليمة سليمة إلى حد ما  سليمة مستوى لغة البحث
   

 حديثة  )قدمًا أو جدة(املراجع التي اعتمد عليها البحث  مناسبة  مدى  
 

 قديمة حديثة إلى حد ما 
   

 غير كافية كافية إلى حد ما  كافية مدى كفاية املراجع التي اعتمد عليها البحث 
   

 رديء جيد ممتاز مستوى التوثيق العلمي في البحث 
   

 مستوى التحليل واالستنتاج في البحث. 
 غير مناسب  مناسب إلى حد ما  مناسب

   





البحوث 
المقدمة : 









الباحثون والباحثات
أ. سنابل بنت حسن فاضل-املحاضر بجامعة الجوف- باحثة الدكتوراه 

بجامعة القصيم “باحثة بجمعية أسرة”

أ. منال بنت عبد الرحمن الغفيص
أخصائية اجتماعية – باحثة دكتوراه علم االجتماع  بجامعة القصيم

الباحثة/ حصة إبراهيم  السعيد 
ماجستير يف تخصص اآلداب يف علم االجتماع 

 جامعة القصيم

األخصائية االجتماعية 
حنين فهد عبد الهادي الحربي

 الصحة النفسية  ومركز إرادة يف منطقة القصيم

الباحثة ريم بنت إبراهيم الحسين

وزارة التعليم - باحثةدكتوراه خدمة اجتماعية يف جامعة القصيم - 
رئيسة مجلس إدارة جمعية الجودة واإلنجاز

الباحثة غادة بنت محمد العويف

باحثة دكتوراة يف االنحراف والجريمة بجامعة القصيم 
 رئيس مجلس إدارة جمعية فتاة القصيم

أ. سمري محمد عايش املطيري 
وزارة املوارد البشرية باحث الدكتوراه بجامعة القصيم 

“باحث بجمعية أسرة”

أ. ماجد بن مصلح صالح الصفياني، وزارة املوارد البشرية 
باحث دكتوراه علم اجتماع جامعة القصيم 

» باحث بجمعية أسرة«

أ.د لؤلؤة بنت عبد الكريم القويفلي

جامعة أم القرى واملستشارة يف لجنة إصالح ذات البين حاليًا

د. الجوهرة بنت عبد العزيز الزامل
 أستاذ التخطيط االجتماعي  املشارك بجامعة األميرة نورة

د. تهاني بنت محمد الجهني. - جامعة امللك سعود

د. غانم بن سعد الغانم 
اخصائي علم االجتماع الطبي بمدينة امللك فهد الطبية بالرياض

أ. ايمان عبد الرحمن الغفيص 
باحثة اجتماعية وطالبة دكتوراه - جامعة القصيم

د. معاذ بن عبد اهلل بن محمد الربعي
كلية الشريعة والنظم جامعة القصيم

األخصائية االجتماعية 
حنين فهد عبد الهادي الحربي

مستشفى الصحة النفسية ومركز إرادة بالقصيم

أ. انجود محمد زايد آل مجحود 
جامعة ام القرى

هند بنت حسين الفاضل
اخصائية اجتماعي- جامعة القصيم 

باحثة دكتوراة خدمة اجتماعية جامعة القصيم 



أرقام وإحصائيات



الجهاُت المتعاونُة في نشرِ 
وتوزيِع استبانِة استطالِع 
رأِي أفراِد المجتمِع خمُس 

جهاٍت وفروُعها 

جميُع إداراِت 
التعليِم في 

الجمعيات المنطقِة وعدُدها 

مكاتب
 التعليم 

المراكز الصحية 
والمستشفيات 

المدارس

١٦٥ ٥٦

١٢١٦ ١٢٦



عدُد عيناِت استطالِع 
رأِي أفراِد المجتمِع

األخصائيوَن النفسيوَن 
واالجتماعيوَن والمرشدوَن 

األسريوَن والخبراُء 
المشاركون 

عدُد المعنفيَن الذيَن 
تمَّ دراسُة خصائِصِهم 

بصورٍة مباشرٍة 

عدُد دراساِت 
الحالِة 

عدد البحوث 

في بحٍث مستقل

أشهــر أستاذاً جامعياً 

الفترة الزمنية 
للملتقى عدُد المحكميَن

عدُد أعضاِء اللجنِة 
العلميِة

٢١٠٢١٦٥٥٠٦
١٠
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جلسات الملتقى 



جلسات الملتقى 



جلسات الملتقى 



جلسات الملتقى 



فعاليات 
الجلسة 
األولـــى 

شاهــــــد 
بالفيديــو 





فعاليات 
الجلسة 
الثانيــة 

شاهــــــد 
بالفيديــو 



فعاليات 
الجلسة 
الثالثــة 

شاهــــــد 
بالفيديــو 



فعاليات 
الجلسة 
الرابعـة

شاهــــــد 
بالفيديــو 



 سمو  أمير_القصيم   يسلم وكيل وزارة الموارد البشرية 
والتنمية االجتماعية للتوجيه والتأهيل االجتماعي

 د. عبدهللا بن أحمد الوهيبي
 كتابي البحوث والدراسات المقدمة في الملتقى 



سمو أمير المنطقة 
يدشـــن 

في جمعيـــة أســـرة 

امسح الباكود للتعرف 
على المجلة العلمية 
والبحوث والدراســــات  
المقدمـــة 



األهداف: 
ــة  ــة متخصص ــة محكم ــة علمي ــرة مجل ــة أس مجل
فــي نشــر األبحــاث العلميــة األصيلــة والمســتوفية 
ــي  ــص ف ــة، وتخت ــي العالمي ــر العلم ــر النش لمعايي
ــرة،  ــة باألس ــاث المتعلق ــكل األبح ــامل ل ــر الش النش
وهــي مجلــة فصلية تصدر كل ســتة أشــهر، يشــرف 

علــى المجلــة كادر مــن العلمــاء واألكاديمييــن.
والدراســات  العلميــة  األبحــاث  المجلــة   تنشــر 
النظريــة والتطبيقيــة فــي مجــال قضايــا األســرة 
واألبحــاث المرتبطــة بهــا، والتــي تمثــل إضافــة إلــى 
مجــاالت المعرفــة. وتتســم بالحداثــة والوضــوح فــي 

الطــرح واألســلوب.
العربيــة  باللغتيــن  البحــوث  المجلــة  تســتقبل 
علــى  بالتعقيــب  المجلــة  وترحــب  واإلنجليزيــة، 
جميــع األبحــاث والدراســات المنشــورة فــي المجلــة.

مجــال  » فــي  العلمــي  البحــث   تشــجيع 
بــه.  والنهــوض  األســرة  ودراســات  بحــوث 

ــن  » ــن واألكاديميي ــة للباحثي ــة الفرص  إتاح
ــة  ــم البحثي ــم وحلوله ــر ابتكاراته ــي نش ف

دون قيــود أو صعوبــات. 
 العمــل علــى ربــط الباحثيــن واألكاديميين  »

مــن مختلــف فــي مجتمــع البحــث العلمــي 
المتعلــق بقضايا األســرة.

أســرة  » جمعيــة  دور  وإبــراز   تحقيــق 
فــي تخصصهــا األصيــل وهــو التنميــة 
األســرية وتحقيــق اســتقرار األســر عبــر 
ونشــرها.  الرصينــة  العلميــة  البحــوث 



املخرج النهائي 
الدليل اإلرشادي للتعامل 

مـــع العنف األسري 
» وقاية وعالج« 

بإشراف مقام إمارة منطقة القصيم 
تنفيذ : جمعية أسرة 

بالشراكة مع اللجنة التنموية النسائية



سمو #أمير_القصيم يتسلم تقرير نتائج دراسات وبحوث حماية األسرة من العنف بالمنطقة .



الملتقى في اإلعالم 



 سمو أمير القصيم يتسلم تقرير 
نتائج دراسات وبحوث حماية 

األسرة من العنف بالمنطقة

أمير منطقة القصيم يتسلَّم 
نتائج دراسات حماية األسرة من 

العنف

سمو أمير القصيم يطلق ملتقى 
حماية األسرة من العنف األسري

أمير القصيم يتسلم تقرير نتائج 
دراسات وبحوث حماية األسرة 

من العنف

 د. خالد الشريدة متحدثاً عن 
ملتقى حماية األسرة من العنف 

األسري

مساعد مدير عام أسرة  للبرامج 
واألنشطة أ. خالد بن ابراهيم 

الضالع متحدثاً عن  الملتقى

العنف ليس قضية أسرية فقط ..  بل حماية للوطن...
 تعليقات أ.د خالد بن عبدالعزيز الشريدة  رئيس مجلس إدارة ضمن ملتقى 

حماية األسرة من العنف األسري 



وكيل امارة القصيم للشؤون األمنية
اللواء الدكتور: نايف بن محمد المرواني

رئيس قسم االجتماع بكلية اللغة العربية 
والدراسات االجتماعية بجامعة القصيم

أ.د. أحمد بن عبدهللا العجالن

مدير شرطة منطقة القصيم
اللواء: علي بن حسن بن مرضي القحطاني

سمو  أمير القصيم يكرم الجهات المتعاونة في الملتقى 



سمو  أمير القصيم يكرم الجهات المتعاونة في الملتقى 

مدير عام تعليم القصيم
أ. محمد بن سليمان الفريح

الرئيس التنفيذي لتجمع القصيم الصحي
د. سلطان بن سعود الشائع

جامعة القصيم

مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية 
االجتماعية بالقصيم .. د. فهد بن محمد المطلق



مشاعر الباحثين والباحثات 

أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لصاحب السمو 
الملكي األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن 
سعود بن عبدالعزيز    أمير منطقة القصيم 

حفظه هللا ، على رعايته الكريمه لملتقى 
حماية األسرة من العنف األسري، كما أتقدم 

بالشكر لجمعية أسرة واللجنة النسائية 
التنموية في منطقة القصيم على تنظيم 

وتنفيذ هذا الملتقى الرائع، كما أشكر زمالئي 
وزميالتي الباحثين والباحثات على ماقدموه 
من أوراق علميه، كان لي الشرف أن شاركتكم 

بتقديم ورقه علميه في هذا الملتقى. 

اشكر القائمين على ملتقى حماية األسرة من 
العنف األسري ،على حسن التنظيم واإلعداد 

، الذي تجسد ،من اختيار موضوع الملتقى 
إلى تنوع الضيوف والمحاور واألوراق العلمية 

والجهات المشاركة ، شهادة حق تنظيم 
احترافي ُيدرس، )اإلعالن التغطية اإلعالمية ، 

إتاحة الملتقى على أكثر من منصة إعالمية ، 
عمل احترافي قد يفوق في تغطيته وشموله 
ألدق التفاصيل في أعرق المؤسسات ( وهذا 

التميز غير مستغرب على )القصيم (فهي 
أيقونة التميز واإلبداع وكل ماينتمي لها مميز.

أختكم د. تهاني محمد الجهني ،
 أستاذ مساعد في علم االجتماع، جامعة 

الملك سعود

د. الجوهرة بنت عبدالعزيز الزامل
استاذ التخطيط االجتماعي المشارك 

وكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية الخدمة 
االجتماعية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن



مشاعر الباحثين والباحثات مشاعر الباحثين والباحثات 

أخلصتم النية واجتهدتم في العمل ، 
فكافأكم هللا بكرمه نجاحا وتميزا وإبداعا ..

وليس بمستغرب على جمعية أسرة 
بقيادة األساتذة الكرام والمتميزين علما 

وخلقا هذه البصمات الرائعة في التحضير 
والتجهيز للملتقى حتى خرج لنا بهذه 

الصورة المشرفة التي تتوائم مع األهداف 
االنسانية المباركة المرجوة منه ..

دمتم تنثرون إبداعاتكم نجوما متألقة في 
سماء العلم والعمل لهذا الوطن الغالي ..
وانجازاتكم جميعا في هذا الملتقى  عقد 

نضيد يطوق به الجيد ..

رغم انني اجد نفسي  انا من اجمل النعم 
التي انعمها علي ربي سبحانه وتعالى هي 

مشاركتي في هذا الملتقى رغم خبرتي 
التي اعلم انها تقل عن الكوكبة العلمية 

المتواجدة واني اشكر كل من كان سبباً في 
هذا الدعم وسبباً ان اعطاني فرصة العمر 
في المشاركة بهذا الملتقى العريق وانني 

اجده اكثر شيء سأفتخر به خالل مسيرتي 
العلمية واسال هللا ان ينفعنا بما علمنا 

ويزيدنا علماً الشكر الخالص لجمعية أسرة  
وكل القائمين والكوكبة العلمية الفنية من 

الباحثين والباحثات شكرا جزيالً ألخالص النية 
واالجتهاد في احتواء هذا الملتقى واسال 

المولى ان ينفع به  أختكم : سنابل حسن فاضل 
محاضر بجامعة الجوف - باحثة الدكتوراه 
أختكم الباحثة/انجود محمد آل مجحودبجامعة القصيم ، وباحثة بجمعية أسرة ..

مشاعر الباحثين والباحثات 



مشاعر الباحثين والباحثات 

حًبا وكرامة لكم سعادة  األستاذ خالد بن إبراهيم 
الضالع المدير التنفيذي للملتقى، تشرفت 

بالمشاركة معكم في هذا الملتقى الثري بأساتذة 
واكاديميين متألقين ودراسات وبحوث ومعارف 

جديدة وتجارب رائعة،  شكر وتقدير  لسمو أمير 
منطقة القصيم ، على دعم وتنظيم الملتقى 

وخالص الشكر وفائق اإلحترام والتقدير لجميع 
القائمين على الملتقى :  

سعادة االستاذ الدكتور خالد بن  عبدالعزيز 
الشريدة رئيس مجلس إدارة جمعية أسرة.

سعادة األستاذ الدكتور طارق الصادق عبدالسالم 
رئيس اللجنة العلمية. 

سعادة الدكتور محمد بن عبدهللا السيف مدير 
عام جمعية أسرة 

خمسة أشهر كانت هي عمر الرحلة البحثية 
انقضت اآلن وماأجمل لذة الوصول وبلوغ 

األهداف..واإلسهام في تقديم منجز علمي ..
حول العنف وحول األسرة، لطالما كنت 

مسكونة بهاجس هؤالء المعنفات، من 
لهن؟! وكيف يمكن ألصواتهن أن تصل؟ حتى 

أتيحت لي فرصة قبول بحثي والمشاركة 
بين قامات علمية متميزة مع زمالئي 

وزميالتي الباحثات ..ممتنة جداً.. لجمعية 
أسرة وجهود أسرة والقائمين على الملتقى 
من أعضاء أسرة ولعلي أخص بهذا األمتنان 
والشكر األستاذ خالد الضالع والبروف طارق 

الصادق على ماقدماه لنا نحن الباحثين من 
دعم ومساندة ومتابعة.. د. غانم بن سعد الغانم

الرياض - مدينة الملك فهد الطبية
أختكم/ حنين الحربي



مشاعر الباحثين والباحثات 

لمن الشرف المشاركة مع النخبة المتميزة 
من الباحثين بمختلف التخصصات العلمية 

الذين لم يالوا جهداً في تقديم التوصيات 
العلمية التي تعالج مشكلة العنف األسري 

وفق خطوات البحث العلمي، فلهم جزيل 
الشكر والعرفان.كما إن كلمات الشكر لن 

تفي القائمين على هذا الملتقى حقهم، 
لما القيناه من الدعم المتمثل في تذليل 
الصعوبات التي تواجه الباحثين في اعداد 
بحوثهم العلمية. خالص الشكر بجمعية 
أسرة واللجنة النسائية التنموية بمدينة 

بريدة على تنظيمهم وإعدادهم لهذا 
الملتقى. 

أخوكم الباحث/ماجد الصفياني

اتقدم بجزيل الشكر لجمعية اسرة التي 
منحتني شرف المشاركة في احد ميادين 

البحث العلمي  وبالتخصيص بالمجال 
االجتماعي من خالل البحث الموسوم ) 

حجم العنف االسري بين المشكله والظاهرة 
بمنطقة القصيم( وبمشاركة زميلي ماجد 
الصفياني،، ومما زاد شرف هذه المشاركة 

اهتمام صاحب السمو الملكي االمير 
الدكتور فيصل ابن مشعل ابن سعود 
ابن عبدالعزيز ال سعود امير منطقة 

القصيم  وهو الداعم االول لهذا الملتقى 
وكان محط اهتمامه ورعايته حفظه هللا ، 
وكانت رحلة البحث التي امتدت الى ستة 

شهور رحله علمية ثرية برفقة قائد الفريق 
البحثي االستاذ خالد الضالع ، والبروف طارق 

الصادق رئيس اللجنة العلمية بالجمعية 
والتي استفدنا منهما الكثير من المهارات 

والمعارف العلمية، اشكر جمعية اسرة 
بقيادة رئيس مجلس االدارة البروف خالد 

الشريدة ومدير ها الدكتور محمد عبدهللا 
السيف على منحهم لنا هذه الفرصه 

العظيمة ، كما اشكر اللجنة النسائية بامارة 
منطقة القصيم ممثالً بنائبة رئيس اللجنة 
الدكتوره فاطمه الفريحي لجهودها المرئيه 

والملموسة 

الباحث / سمري محمد عايش المطيري

العرفان بالجميل من شيم النبالء، 
ويسرني أن أتقدم بأصدق عبارات 

الشكر والعرفان الجميل بعدد زخات 
المطر وأوراق الشجر والفل والزهر 

وأنفاس البشر، لجميع الجهات 
المشاركة في هذا الملتقى المبارك 
الذي بورك ببركة أهدافه السامية، 
وعلى رأسهم راعي الملتقى سمو 

أمير منطقة القصيم، والشكر 
موصول لجمعية أسرة وجميع 
اللجان المكلفة بمهام الملتقى 

صغيرة كانت أم كبيرة منذ أن كان 
الملتقى فكرة إلى أن أصبح واقعاً 

نعيش فعالياته اليوم. 

أختكم : 
أ.د لؤلؤة بنت عبدالكريم القويفلي 

مشاعر الباحثين والباحثات 



 

األمير الدكتور فيصل بن مشعل ٰفـاَض     
ا بالــخصــاِل الراقيـــاْت خــيًراوُعُلوًّ

يرأُس الملتقى، مجتهًدا حكيًما                     
قوةُّ الــعزِم بــِه ُأولى الصفاْت

نـستقي منُه العلوَم كلَّ حيــٍن                       
أنُهًرا تــروي ثـــماًرا ونبـــاْت

 وكذا اللواء الدكتور نايف المرواني ُأشيُد          
بــارتقاٍء مــنُه، والدأُب َثبــاْت

صادٌق، ينشُر عــلًما نـــافًعا                       
َذراْت َذَهًبـــا، ُيــلــقي إليــنا الشَّ

، عامــاًل لياًل نــهاًرا  ال يكلُّ
كــي ُيذيَق اآلخريَن المكُرماْت

وكذلك أشكُرالدكتور خالــد  الشريدة 
موسوًما بأطيِب السماْت

َق الملتقى، أبدى الُحسَن فيها                  نسَّ
فارتــوْت منها قلوٌب حاضراْت

فلُه الشكُر جزياًل ليــَس يــخفى                   
بــالًغا ُذرى الجبـــاِل العاليــاْت

ْد                  وكذلك أشــكـــُر الدكتور ُمحــمَّ
السيف علــى الجهوِد الغالياْت

ا                      َبْذُلكْم قد كــاَن إحســاًنا وِبــرًّ
فــي بــناِء المجــِد كنتــْم َلِبناْت

فعسى النفـُع بكم داَم طويــاًل                      
كالمـــنـــارِت ُتضيُء الُظُلماْت

 ودعاُء القلِب مّنــي كلَّ حيٍن                      
بــارَك هللاُ جــهوًدا صافيــاْت

وأمــّدُكــُم بــأعــواٍم ُطــواٍل                       
ُمسبــًغا فضــاًل عليكْم َوِهباْت

ونحن في المحطة األخيرة من رحلة اإلبداع والعطاء 
في ملتقى حماية األسرة من العنف رحلة انطلقت قبل 

ستة أشهر معكم أية الزمالء األفاضل خضنا خاللها 
بحار العلوم والمعرفة وغصنا في أعماق بحر المجتمع 
واألسر من خالل الخبراء نبحث عن األسباب والمسببات 
لهذا الداء الخطير العنف دافعنا في ذلك االنتماء الوطني 
والغيرة على مجتمعنا قائد هذه الرحلة وربانها جمعية 

أسرة المباركة التي ذللت جميع الصعاب وسخرت كل 
امكانياتها المادية والبشرية قادت الرحلة بكل مهارة 
واقتدار وأبهرت الجميع مع شريكها اللجنة النسائية 

التنموية وذلك بتوجيه وتشريف وتكريم من سمو أمير 
منطقة القصيم حفظه هللا ورعاه

فلهم منا جزيل الشكر والعرفان  وأخص بالشكر رئيس 
الجمعيه د.محمد السيف و د. خالد الشريدة و د. طارق 
الصادق و االستاذ/ خالد الضالع الذين عملوا على انجاح 

هذا الملتقى والرقي به .. وجميع القائمين  عليه
 والشكر موصول لسمو أمير منطقة القصيم على 

اهتمامه بشؤون األسرة واستقرارها

أختكم الباحثة/
منال عبدالرحمن الغفيص

أختكم الباحثة/
إيمان عبدالرحمن الغفيص

مشاعر الباحثين والباحثات 



مشاعر الباحثين والباحثات مشاعر الباحثين والباحثات 

إلى األمير د. فيصل بن مشعل بن سعود 
بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم 

أقدم الشكر واالمتنان لمقام سموه الكريم 
على اهتمامه بالبحث العلمي ، وتشجيعه 

للباحثين والباحثات لتناول قضايا المجتمع 
ومشكالته، فلقد سعدنا وتشرفنا بخدمه 

مجتمعنا ، والمساهمه بتوصيات تحد من 
مشكالته ، وذلك من خالل المشاركه في 
ملتقى حماية األسرة من العنف األسري 
، والذي يحقق رؤيه سموه في الحد من 

المشكالت األسريه في المجتمع.
فجزاء هللا سموكم عنا خير الجزاء ونفع هللا 

بكم االسالم والمسلمين وادام هللا على هذه 
البالد المباركة األمن واآلمان 

أتشرف بأن أتقدم لجمعيه أسره وجميع أعضائها 
الكرام ، أسمى معاني الشكر والعرفان والتقدير 
، تقديراً لكم واعتزازا بكل ما تفضلتم بتقديمه 

مشاعر تحفيزية وأعمال تحضيريه بالغه اإلتقان 
والتنظيم والفاعلية ألعمال الملتقى من أجل 

الرقي بالعمليه البحثية وتحقيق النجاح المثمر 
والبناء لمعالجه قضيه العنف األسري والوصول 

لالستقرار االسري ، وبشهاده المشاركين 
والحاضرين قد حققتم انجازاً علمياً رائعاً بكل 

جداره واستحقاق. 
لقد سعدت بالعمل معكم ، والتجربه معكم 

أعطت صورة مشرفة وانتجت عالقات من اإلبداع 
وكانت رحلة موفقة . 

والشكر موصول وخاص إلسهامكم الفعال 
وتعاونكم االيجابي، بارك هللا جهودكم المخلصه 

،وهيأ لكم أسباب التوفيق والسداد ، داعين 
المولى عز وجل ان ينعم عليكم بدوام الصحه 

والسعادة . 
أختكم الباحثة 

أختكم / هند بنت حسين الفاضلحصه بنت إبراهيم السعيد

مشاعر الباحثين والباحثات 



مشاعر الباحثين والباحثات 

يقال : العين البصيره تنظر إلى أبعد ما نراه دائماً، 
تحتوي كل التفاصيل بدقة، وإلى أبعد الحدود، 
وكانت تلك النظرة نتاجها ملتقى ثري ورسالة 
عظيمة ُقدمت لمناصرة الفئة المستضعفة.

تشرفت بالمشاركة في ملتقى حماية األسرة من 
العنف األسري مع نخبة متميزة من األساتذة 
والباحثين، كانت تجربة رائعة بكل ماتتحمله 

الكلمة من معنى.  
خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي 
األمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن 

عبدالعزيز -أمير منطقة القصيم-على الرعاية 
والدعم والتكريم.

وكل التقدير والعرفان لجميع القائمين 
والمساندين والرعاة على الجهود الملموسه 

التي ظهرت في هذا الملتقى .
تحية إجالل وامتنان لكل من شارك ونّظم وحضر 

للنجاح اشخاص بذلو وعملوا 
ولإلبداع اشخاص فكروا وابتكروا 

وللتميز جمعية اسرة عملت فأنجزت فأبدعت 
فتميزت، هي أسرة للمنجزين والمفكرين 

والمبدعين والباحثين والمستشارين والخبراء 
واالساتذه الفضالء 

استمتعت في رحلة امتدت اكثر من ستة اشهر 
تميزت باالحترام والتقدير والتحفيز والتشجيع من 
قاده هذا الملتقى لتوفير بيئة محفزة لنا كباحثين 

لنبدع ونبحر في البحوث ونحصد ثمارها. 
ابارك لكم هذا النجاح العظيم والمميز لملتقى 

حماية االسرة من العنف االسري واشكر لكم 
تعاملكم معنا طيلة هذه المده.

كان المكسب من هذا الملتقى مميز بالتعرف على 
اساتذه وزمالء افاضل واالستفاده من خبراتهم 

ومعارفهم. 
وفي الختام كل الشكر واالحترام والتقدير لمن مهد 

لنا الطريق ويسر لنا السبل:

اختكم / ريم الحسينالباحثة/  غادة محمد العوفي



الذي منح جمعية أسرة واللجنة النسائية التنموية  هذه الثقة 
ونسأل هللا يبارك هذه الجهود وأن تثمر توصيات الملتقى

 عما يحمي األسرة من العنف 

أميــر منطقــة القصيــم 

شكر خاص لصاحب السمو الملكي  األمير الدكتور 



شراكة فاعلة ومتميزة بين جمعية أسرة واللجنة 
النسائية التنموية بمنطقة القصيم  



تم بحمد اهلل 









التقرير المرئي 
للملتقــــــــى 

تنفيـــذ

الجهات المتعاونة


