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The Family and The Society 

Socio-anthropological - Study 

of The Displaced Families in 

Tikrit City 
   

A B S T R A C T       

     The crisis of displaced people in Iraq and especially in Tikrit is 

considered one of the most prominent humanitarian crises, displaced 

people are found living in schools' buildings and others in buildings 

that are still under construction, all that has led to several social 

psychological and even educational issues. 

    In addition to that, social problems may extend to cover all the 

negative entries in the dictionary of social sciences like family 

disintegration, domestic violence, poverty and starvation, children 
are the ones who suffer the most because a child receives his social 

values from his parents, they're implanted deep down inside of him. 

These social values accompany the individual through his whole life 

and this does not only affect his character-building, but also the 

growth of his psychological faculties, thus if the family was doing 

its job based on educational foundations, it would lead to a straight 

proper behavior, yet of there were some defects or if moral domestic 

violence prevails, that would lead to a corrupt improper behavior that 

doesn't go along with the social morals and values. Moral domestic 

violence doesn't only leave physical traces on a child's body but it 

leaves greater traces upon his heart and mind, it devastates emotions, 

it kills love and it affects his interactions among his family alongside 
his personality. Negligence is one form of moral domestic violence 

and negligence itself contains several forms like abuse, emotional 

deprivation, education deprivation and malnutrition which is related 

to the physical integrity of the body. Therefore, the family plays an 

important role in community building, it represents the soil in which 

the child grown since birth and the source from which he draws all 

types of knowledge in his life. 
 
 

 © 2019 JOFA, College of Arts | Tikrit University 

 
* 
 
 
 
 

                                                             
* Corresponding Author: Lecturer.Dr. Shalal Ali Khalaf | Department of Sociology / College of Arts / Tikrit University | 

Salahaddin – Tikrit / Iraq | E-Mail: shalalali@tu.edu.iq / Mobile: 07714471283 

Tikrit University 

JOFA 

Journal Of Al-Frahedis Arts  

College Of Arts  

http://www.jaa.tu.edu.iq/


Lecturer.Dr. Shalal Ali Khalaf  / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (366-397) 

367  P a g e |  

 

 * شالل علي خلفم.د. 
 

     shalalali@tu.edu.iq :البريد الكتروني

 07714471283 :الجوالرقم 

 

                                       

  * علم االجتماعقسم 

 االدابكلية 

 تكريتجامعة 

 تكريت/  صالح الدين

 العراق 
 
 

 الكلمات المفتاحية : 
 

 عنف -
 العنف المنزلي -
 العائلة -

 

 
 معلومات البحث

 

 تاريخ البحث :
 

 05/03/2019              : االستالم 
 13/06/2019                 القبول :

 23/07/2019 التوفر على االنترنت :
       

   

 / 
اب

االد
ية 

 كل
ت /

كري
ة ت

امع
ج

دي
راهي

 الف
اب

 اد
جلة

م
 

 / 
اب

االد
ية 

 كل
ت /

كري
ة ت

امع
ج

دي
راهي

 الف
اب

 اد
جلة

م
 

 / 
اب

االد
ية 

 كل
ت /

كري
ة ت

امع
ج

اب
 اد

جلة
م

 
هيد

لفرا
ا

 / 
اب

االد
ية 

 كل
ت /

كري
ة ت

امع
ي ج

اب
 اد

جلة
م

 
دي

راهي
الف

 
 / 

اب
االد

ية 
 كل

ت /
كري

ة ت
امع

ج
اب

 اد
جلة

م
 

دي
راهي

الف
 

 

ثقافة العنف األسرررو وانعكاسررج ااعتماعي 

 ة والمجتمعوالنفسررررري علر الفرد واألسرررررر

دراسرررررة سررررروسررررريوان رو ولوعية ل سرررررر 

 المهجرة في مدينة تكريت
 

  
    

 تعد أزمة النازحين في العراق عمومًا وفي تكريت خصوووووونوووووًا من ا رز    
األزمات اإلنسووووووواندةب فناد اعح النازحين دوووووووبن المدا   وال عح ا خر 
دووبن  ناتات ديد اشنءوواما مما ألك للم لامنة من  المءوواشك واشتووبالدات 

 عنى الصعيد اشجتماعي والنفسي وحتى التربويا
كما ان المءوووبات اشجتما دة دد تتسووول لتءووومك كك المفرلات السووون دة     

لعنوم اشجتما دةا كالتفكم األدووووووووووووري والعن  والف ر الموجولة في دامو  ا
والاوع وتكون تووري ة األافاا األش ر معاناة فاللفك لتن ى عن والدتا المد  
اشجتما دة التي تست ر في اعمادا وتازما اواا حداتا مما تبون لا األثر 
في  نام توووتصووويتا  ونمام منكاتا النفسووودة ا فالا كانت األدووورة ت وم  دو  ا 

ى ادووووب تربوية فان للم تبون لافعًا لسوووونوا ا ناوكا السوووونوا ال وي ب اما عن
الا انوووووا كا التنك ودوووووال فيكا العن  المعنوي األدوووووري للم دد تبون لافعًا 
لسوونوا أ ناوكا دوونوكًا سير دوووي ش لتماتووى مل قد  وأخاق الماتملب ف ن 

اثرًا االغًا العن  المعنوي األدووووووري ش لترا أثرًا عنى جسوووووو  اللفك  ك لترا 
تفوق جمدل  وه  ا ثوا   وك تصوووووووووووووك ولى الع وا وال نو  وتودمر العواا  
وت تك ال ب وتؤثر عنى توووووتصووووويتا وتفاعنا لاخك األدووووورةا ويعد اإل ماا 
نوو ة من نوو  العن  المعنوي األدوري ويت ومن اإل ماا أتوباًش متعدلة 

التغهتة  من دووووووووووم المعامنة وال رمان العاافي وال رمان من التعند  ون  
المرت لة اسووووووامة الاسوووووو ا ولًا تؤلي األدوووووورة لو ًا مكمًا في  نام الماتملب 
وتم ك التربة التي لنمو فيكا اللفك منه وشلتا والمعين الهي تسووووووووووووت ي منا 

 أنواع المعرفة اال داةا
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 لمقدمةا

تعد أزمة النازحين في العراق عمومًا وفي تكريت خصونًا من ا رز األزمات اإلنساندةب       
فناد اعح النازحين دبن المدا   وال عح ا خر دبن  ناتات ديد اشنءاما مما ألك للم لامنة 

 من  المءاشك واشتبالدات عنى الصعيد اشجتماعي والنفسي وحتى التربويا
جتما دة دد تتسل لتءمك كك المفرلات السن دة الموجولة في دامو  كما ان المءبات اش      

العنوم اشجتما دةا كالتفكم األدري والعن  والف ر والاوع وتكون تري ة األافاا األش ر معاناة 
فاللفك لتن ى عن والدتا المد  اشجتما دة التي تست ر في اعمادا وتازما اواا حداتا مما تبون 

تصيتا  ونمام منكاتا النفسدة ا فالا كانت األدرة ت وم  دو  ا عنى ادب تربوية لا األثر في  نام ت
فان للم تبون لافعًا لسنوا ا ناوكا السنوا ال وي ب اما الا انا كا التنك ودال فيكا العن  المعنوي 
األدري للم دد تبون لافعًا لسنوا أ ناوكا دنوكًا سير دوي ش لتماتى مل قد  وأخاق الماتملب 
ف ن العن  المعنوي األدري ش لترا أثرًا عنى جس  اللفك  ك لترا اثرًا االغًا تفوق جمدل  ه  
ا ثا   ك تصك ولى الع وا وال نو  وتدمر العواا  وت تك ال ب وتؤثر عنى تتصيتا وتفاعنا 
لاخك األدرةا ويعد اإل ماا نو ة من نو  العن  المعنوي األدري ويت من اإل ماا أتباًش 

دلة من دوم المعامنة وال رمان العاافي وال رمان من التعند  ون   التغهتة المرت لة اسامة متع
الاس ا ولًا تؤلي األدرة لو ًا مكمًا في  نام الماتملب وتم ك التربة التي لنمو فيكا اللفك منه وشلتا 

 والمعين الهي تست ي منا أنواع المعرفة اال داةا
 

 الفصل األّول
 :ل: اإلطار العام للبحثالمبحث األوّ 

 :اواًل: مشكلة البحث
تعد مسووووؤولدة العنوم اإلنسوووواندة واشجتماعي ال  ي والت صووووي عن المءووووبات التي تعاني 
منكا الماتمل )أفرالًا ومؤدووووووووووووووسوووووووووووووواتلب حيي اات عنى ااح ي تنم العنوم التفتد  عن ا رز تنم 

أدوووووووادووووووودًا من عمندة ال  ي اشجتماعي المءوووووووباتب وكما نعن  ان اختدا  المءوووووووبنة لن  ي ج ًم 
لد ادوووووووووتكا والتروو  نتاو  وتونووووووووودات لمعالاتكا حيي  رزت مءوووووووووبنة و ماا األافاا وتركك  في 
الءووووووووووووووا ع لن دل والتسوووووووووووووووا في مدلنة تكريت في ا ونة األخيرة اعد عمندة الن و  التي حدثت في 

دة الن و   ه  الظا رة والتي تعد الماتمل العرادي والتي كانت ل  تءوا د في مدلنة تكريت د ك عمن
امرًا خليرًا وتوووووووودلد ال وووووووور  عنى الفرل والماتمل وللم شنعبا  نتاواكا السوووووووون دة عنى األدوووووووورة 

 والماتمل اءبك عاما
وأشدت العدلد من الد ادوووات اشجتما دة ان لسووووم معامنة األافاا وم مالك  عوادب دوووي ة 

م العوادب في اللفولة او المرا  ة او الككولة دد تسووووووووووووووتمر ألودات اوينة اعد حدوثكاب وتظكر تن
عنى تووووبك عوادب نفسوووودة ودوووونوكدةا ودد أونوووو ت العدلد من الد ادووووات العنمدة ان األدوووور التي 
تسووول ا العن  ك يرًا ما تفرز أ نام سير أدووويام ولى الماتملب فاللفك الهي ش لن ى علفًا وا تمام 
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دد لنمو لدتا مل مرو  ال من تووووووووعو ًا االكرا دة من والدتا او تعد  في  ي ة أدووووووووريا م وووووووولربةب 
والعداوة ن و والدتا وفي ل ظة معينة دد لنعبب  ها الءوووووووعو  خا و األدووووووورة ن و العال  التا جي 
فيندم  اللفك في أنواع  من السنوا التي ش ت ر ا الماتملا وكك للم لفل ال احي ولى وجرام  ها 

ألد ا  التي تدفل ااألدرة ولى ت ني  ه  ال  افة وما  ي ال  ي لنتعرف عنى  ه  ال  افة وما  ي ا
 نتاو   ه  ال  افة عنى اللفك والماتملا

 :ثانيًا: أهمية البحث
 -ديتلرق ال احي ولى توندح أ مدة ال  ي من خاا اشاعال اشتدة:

 األهمية النظرية: .أ
جتما دة ت ظى توووووووووري ة األافاا ا  مدة خانوووووووووة عند المكتمين والمءوووووووووتغنين االعنوم اش

والتربوية كونكا تم ك  نوووووويد الماتمل و أ  مالا ال ءووووووري واشجتماعيب وكونكا ا اجة ولى  عاتة 
وعناتة خانوووووووووووووة وتوفير األجوام الصووووووووووووو دة و اشجتما دة الماومة لتنءووووووووووووو تك  وف ًا لمد  وم ال  

ي الماتمل اإلنسووووووووووووووووانيب حيووي ان أافوواا اليوم     نوواة الغوود واش تمووام  ك  و عووالتك  والتصوووووووووووووووود
لمءوووووباتك  انما  و ا تمام امسوووووت  ك الماتمل حيي ت رز أ مدة ال  ي من خلو ة المءوووووبنة نظرًا 

 لما تن  ا  ه  المءبنة من اثا  مدمرة عنى الماتملا
 األهمية التطبيقية: .ب

من خاا ما لتونووووووك الدا  ها ال  ي تمبن اشدووووووتفالة منا المؤدووووووسووووووات الردوووووومدة لات 
والءووووووووووؤون اشجتما دة والداخندة من اجك التنسووووووووووين  دما  ينكما لن د من العادة م ك وزا ة العمك 

مءووووبنة العن  المعنوي األدووووري الموجا نوووود األافاا لما لا من انعبادووووات عنى اللفك واألدوووورة 
 والماتملا

 :األهمية الذاتية .ج
تتم ك  ه  األ مدة من وحسووا  ال احي اتلو ة مءووبنة و ماا ودوووم معامنة األافاا من 

 خدمة تنعبب عنى مست  ك اللفولة وامن وادت را  الماتملانتاو  و 
 

 :ثالثًا: أهداف البحث
ت  ووي ال وورو ة العنمدة عنى كك ااحي ت دلد الكدف من ل ادووتاب لها نسووعى من خاا 

 - ها ال  ي ت  ين األ داف اشتدة:
 التعرف عنى ث افة العن  األدري ند اللفك في األدر المكارةا ا1
 افة العن  األدري عنى اللفك واألدرة والماتملاالتعرف عنى اثا  ث  ا2
 التعرف عنى األد ا  التي تؤلي ولى ظكو  ث افة العن  األدري في األدر المكارةا ا3
 نءر الوعي ا ن اللفك اءبك لاو  في ال داة  ا ودامة وش و ماا  ين األدر المكارةا ا4
 األافاا وم مالك ام اولة لفت انت ا  ا اام واألمكات ولى دن دة ودامة معامنة  ا5
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 :رابعًا: تساؤالت البحث
  ك ان كك ما لنتفح المستوك التعندمي لآلاام ت لال ث افة العن  لاخك األدرة المكارةا ا1
  ك ان ف ر األدرة لا لو  في وجول ث افة العن  األدري عند األدر المكارةا ا2
  ك ان األدرة عند ا وعي اان و ماا األدرة لنلفك تعد احد عنانر ث افة العن  األدريا ا3
  ك ان عدل أفرال األدرة المكارة لا لو  في وجول ث افة العن  لاخك األدرة )اإل ماالا ا4
 ك ان عدم وجول مبان تبفي لسبن األدرة لا لو  في وجول ث افة العن  األدري )اإل ماال  ا5

 مكارةالاخك األدرة ال
 

 :المبحث الثاني: المفاهيم والمصطلحات األساسية للبحث
 الثقافة: .1

لغويًا  ي من ث   الءوووووويم ث افًا وث وفةب أي حهفة و حكب ث   أي حالق فك  او دووووووريل 
التعن ب وي اا سام م    أي لو فلنة ولكام ثا ت المعرفة اما ت تاو الدا وال  اف عند العر  

 لi)األدوا  والرما  ت وم  كا الءيم المعووا ي حدلدة تكون مل 
حيي عرفكا الو ل تالنو   ي للم الكك المركب الهي تءوووووووتمك عنى المعرفة  انووووووولاحًا:

والع اود والفنون واألخاق والت اليد وال وانين والعالات التي تبتسوووووووووو كا اإلنسووووووووووان كونا ع ووووووووووو في 
ال و ي ماموعووة من األفكووا  والعووالات ودوود عرفكووا  ال  لينتون  ي اري ووة حدوواة األفر  لii)ماتملا

 لiii)التي تعنمو ا ودا موا فيكا ث  ن نو ا من جيك ولى آخرا
وتعرف ال  افة عنى انكا ال ي ة التي ت دا  كا اإلنسوووووووووووووووان والتي تنت ك من جيك ولى جيك 

اما اشن ربولوجي  لiv)وتت ووومن األنمال الظا رة وال اانة من السووونوا المبتسوووب عن ارين الرموزا
عرادي تاشر مصلفى دند  لنظر ولى  ال  افة عنى انكا كك ما لرثا الماتمل من أجدالا الساا ة ال

من نظ  وقد  ومعت دات اجتما دة وفكرية وأنمال دووووونوا ومما دوووووات فندة تسووووودلر  كا عنى  ي تا 
ويبدف نفسوا لكا ويسوتلدل  وادولتكا وتو اع حاجاتا ال داتدة واشجتما دة وسير ا وتنت ك من جيك 

اما  الكن   راون ف د اتووووا  ولى ان ال  افة ش تع ر عن أي توووويم وادعي  لv)ولى الايك الهي لنداا
وع ر م مد الاو ري عن ال  افة عنى انكا  لvi)ومنمو  وانما  ي تاريد سال ًا ما تبون سام ووووووووووووواً 

اانكا  ا ودد عرفت  وث  ندكت ال  افةلvii)أنمال النءووووووال اإلنسوووووواني المبتسوووووو ة والمتوا ثة اجتما داً 
 لviii)الكك المع د الهي تءووتمك عنى كك العالات المبتسوو ة من د ك المرم  ونووفا ع ووو في ماتمل

اما الفريد في ر فيرك ال  افة  جمنة من العنانوووور الروحدة والمءوووواعر والم ك المءووووتركة التي ترت   
دة التي ا ودد عرفكا اسيدتر ا نكا جوانب ال داة اإلنسوووانلix)في خصوووونووويتكا اماموعة وزمن م دل

التي تنت  لك   لx)تبسوووو كا اإلنسووووان االتعن  ش االو اثة ويءووووترا أع ووووام الماتمل اعنانوووور ال  افةا
 مااشت التعاون والتوانك وتم ك  ه  العنانر السداق الهي تعد   دا األفرالا
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 العنف:  .2
تعرف العن  لغويووًا: العن  في النغووة موو خول من الاووه  النغوي )عن ل ويعني كووك فعووك 

 لxi)او دنوا لت من الءدة او التوبدخب فكو الترق ااألمر ودنة الرفن ااب و و ند الرفنا
اما انووووولاحًا  دعني ادوووووتعماا ال وووووغ  وال وة ادوووووتتدامًا سير مءوووووروع او سير ملا ن 

 لxii)لن انون من تانا الت ثير في ا الة فرلًا ماا
فرلتًا او اجتما دًا منتظمًا في كك ويعرف ات ووووووووووووووًا ا نا كك ولهام معنوي أو لدوي تما   

ويعرف عنمام النفب ا نا دنوا سري ي ومص و  االكرا دة وحب التدمير  دفا تعريف  لxiii)حاا
اللووادووة العووداودووة المب وتووة تاووا  ا خرين ودوود تبون العن  نتداووة اإلح ووال الءوووووووووووووووودلوود ولعوودم دوود ة 

 الxiv)الءت  عنى التنامي او اإلعام او ن   النفب
عن  النفب ف د عرفتا اانا السووووونوا الهي لتسووووو  اال سووووووة والءووووودة واإلشرا  ال  اما مودووووووعة

وعرفا كري  م مد حم ة عنى  لxv)تسووت مر  دا الدوافل العداودة كال وور  لدفرال وت لد  الممتنكات
ان العن  كك فعك لنلوي عنى انكا  لنكرامة اإلنسووووووووووووووواندة واحترام الهات ويتراو  ما  ين اش انة 

ن ال تكب  و و كك فعك م صووول او سير م صووول تسوو ب الامًا  دندًا او نفسوودًا لءووت  االكام وبي
وفي واوا  عن  اشجتمواع ادووووووووووووووتعموك مفكوم العن  ولى كوك موا لربوم النظوام اشجتمواعي  لxvi)اخر

ودد عرفا  يمون عنى انا كك م ال ة تتدخك  لxvii)والعادات اشجتما دة ال اومة  ين اع ووووووووووووووواواا
اصووووووووو ة خليرة في حرية اشخر وت اوا ان ت رما ودووووووووينة وحرية التفكير والرأي والت دلر وينتكي 
 ت ويك اشخر ولى ألاة او ودينة في مءروع تمتصا ويبتنفا من لون ان  تعامنا عنى انا ع و 

او تعاتءووا خاا حداتا وخانووة في مرحنة الًا العن  دوونوا مبتسووب لتعنما الفرل  لxviii)حر وكفوم
لى من حداتا دوووودما دووووا شح ًا مل سير   اللفولةب فان مو   عندا العن  دوووواا ًا وفي المراحك األوم

 لxix)من النا  وحتى مل الل دعة ن اتًا او حيوانًاا
 

 العنف األسري: .3
رة تعني انووا ماموعووة من العادووات ال وواومووة عنى العن  التي تنءوووووووووووووووو   ين أفرال األدوووووووووووووو

ان العن  األدوووري في  لxxi)ودد تعد دووووم المعامنة وم ماا األافاا من العن  األدوووري  لxx)الواحدةا
ا نا كك دوووونوا تصوووود   2002أل دات األم  المت دة ف د عرفتا منظمة الصوووو ة العالمدة منه عام 

في واا  عادة حمدمدة تسووووو ب أنووووورا  أو األم جسووووومدة او نفسووووودة ألاراف تنم العادة ويءووووومك 
اما  لxxii)ال وو تاا  ال وجةب عن  ال وجة تاا  زوجكاب عن  الوالدلن تاا  األ نام وبالعببعن  

من الناحدة اشجتما دة ف د عرف العن  األدووري اانا احد أنمال السوونوا العدواني الهي لنت  عن 
وجول عادات دوية سير متكاف ة في واا  نظام ت سوووووووود  العمك  ين أفرال األدوووووووورة وما لترتب عنى 

 -لم من ت دلد األلوا  ومبانة كك فرل من أفرال األدوووووووووووووورة وف ًا لما تمندا النظام اشدتصووووووووووووووواليل
 لxxiii)اشجتماعي الساود في الماتملا
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 :األسرة ا4
األدرة مءت ة في اننكا من األدر تعني ال يد ت اا أدر  ت در  أدرًا وادا   وادا ا أي  :لغوياً      

وتلنن كنمة أدوووووووور  عنى كك جماعة لرت   أفرال ا اع ووووووووكا   عح  االة درا دة  لxxiv)ديد  وأدوووووووور 
اجتما دة ش  يولوجدة تكونت عن ح وق  وترك مد دوووة عن  اشجتماع الفرنسووودة ان األدووورة  ظا رة

ا وعرفتكا دونام التولي اانكا جماعة اجتما دة أدوادودة لxxv)وواج ات ش عن مارل تادي واختال
ولاومة ونظام اجتماعي  ودسووووي و ي لدسووووت أدووووا  وجول الماتمل ف    ك  ي مصوووود  األخاق 

لى ل وووووووووووووو   السوووووووووووووونوا واإلاوووا  الوووهي لتن ى  دوووا اإلنسوووووووووووووووووا ن او ل و  ال دووواة والووودعووواموووة األوم
ا أي انكوا جمواعوة من األفرال لربلك  ال واو او الودم او الت ني لؤلفون  يتوًا واحودًا لxxvi)اشجتموا دوة

ويتفاعنون دووووووووويًا ولكك منك  لو   الم دل ك وو او زوجة او ا، او اختب ام او ا  مبونين ث افة 
نووغيرة تتكون من األ  اانكا جما دة اجتما دة ل bugardsاودد عرفكا  وجا ل  )لxxvii)مءووتركة

وأشم وافوك أو أش ر لت واللون ال وب ويت وادوووووووووووووومون المسووووووووووووووؤولدوة وت وم  تربدوة األافواا وتوجيكك   
 Ferdeikويرك فرل يم ل ياي ) لxxviii)ونوو لك  لدصوو  وا أتووتاف لتصوورفون الري ة اجتما دة

libly حيوية  األدوووووووووورة من الوحدات األدووووووووووادوووووووووودة لن داة اشجتما دة لما ت وم اا من وظاو ل اان
ولًا األدووووووووووووورة جماعة  لxxix)ألفرال اب وان أدووووووووووووونو  حداتك  لت ثر االعوامك اشتبولوجدة الم دلة  كا

اجتما دة تعد نسوووووو ًا فر دًا لاخك نسوووووون اجتماعي ك ير  و الماتمل وت وووووو  لاخنكا انسووووووادًا فر دة 
التداخك  ين ُأخرك تت دل في العادة  ين ال وجين والعادة  ين األ نام ال اومة عنى التسووووووووووووووواند و 

اشنسوووواق الفر دة التي تؤلي وظاو  األدوووورة وتءووووير وظاو  األدوووورة ولى ماموعة من النءووووااات 
 لxxx)والواج ات التي تنكح االاوكا لصالح أفرال اا

 

 :في اللغة: الطفل .5
واللفك الصوووووغير من كك تووووويم  ين اللفك واللفالة   اللفك او اللفنة الصوووووغيرات::ً لغويا

واللفولة وش فصك لا وي صد االلفك من ت ع  من الك ر ويرجل ولى حد الص ا واللفولة وي وا 
 لxxxi)ا ن  ي   الص ي لدعى افًا من الوشلة ولى ان ت تن  وكنمة افك تلنن عنى الهكر واشن ىا

معنى عام تلنن عنى األفرال من دووووووووون واللفك انووووووووولاحًا: ت مك مفكوم اللفك معنيين 
الوشلة حتى الن ووووووووووو  الاسووووووووووومي ومعنى خاف تلنن عنى اشعما  من فوق دووووووووووون المكد وحتى 

الا اللفك  و تركيب او  نام ع وووووووي  يولوجي او اجتماعي لتصوووووو  ابونا توووووودلد  لxxxii)المرا  ة
ال سووادوودة دووريل الت ثير امن حولا ك ير الت نيد واشدت ا  وتدا في اشا اث اشجتما دة والنفسوودة 
عنى ان األتتاف الهلن تعانون من اشنلرااات    الهلن تعرنوا في افولتك  ولى المءبات 

فالم صووول االلفك كك ونسووان ل  لتااوز  لxxxiii)كت اثا  عمد ة في تووتصووداتك والصوودمات التي تر 
ال ماندة عءوووووووووورب ما ل  ل ن  دوووووووووون الرتوووووووووود وفي  ه  اشحواا تظك مسوووووووووو لة اللفولة وادعة في تنم 

 التي ت دأ من ل ظة الوشلة وحتى دووووووووووووون ال نون وف ًا لن وانين الم ندة التانوووووووووووووة لككالمسووووووووووووووواحة العمرية 
 لxxxiv) ندا
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 ي الفصل الثان

 :المبحث األّول: صور ثقافة العنف األسري 
 :العنف الجسدي .1

انا أش ر أنواع المعامنة السي ة مل األافاا تيوعًا  و العن  الاسدي الهي تءمك الصفل 
االيد او ال وووووووور  ا لاةب وك ير ما تؤلي ولى جرو  جسوووووووودتةب دد تؤلي في تعرنووووووووك  ولى حاشت 

الموتب ول كءووووووووفت ت ا ير األم  المت دة حوا العن  نفسوووووووودة او دد تؤلي في اعح األحدان ولى 
ل نتداة ال تك كما 2003ل افك عنى مسووووووووووووووتوك العال  عام )53,000نوووووووووووووود األافاا ولى وفاة )
% من األافاا في العال  تعانون من الع وبة ال دندة في 98% ولى 80شءووووووووووووووفت الت ا ير حوالي 

 لxxxv)أدر  ا
 

 :اإلهمال .2
العن  األدووري المعنوي الهي تما   نوود األافاا لاخك األدوورة تعت ر اإل ماا من أنواع 

و و أش ر ا توويوعًاب ان عدم تن دة حاجاتا األدووادوودة كالمن ب والم شك والرعاتة واشتووراف ومتااعة 
ويءوووووووووومك  ها النوع من العن  ن ه اللفك  لxxxvi)احتداجاتا العاافدة م ك ال ب والتعاا  واشمانا

 ماا اشتوووووووووراف عنداب مما لولد لدتا اعح األمرا  النفسووووووووودة التي وتركا لفترة من لون  عاتة وم 
تصوووووعب تءوووووتدصوووووكاب واإلدوووووامة تتم ك في م اولة فر  ماتمل اللاعة عنى األافاا االودووووواوك 

 لxxxvii) التر ي دة المتتنفةا
 

 العنف النفسي: .3
ان  ها الءووووووووووووووبك من العن  لتم ك في اإل ماا العاافيب أي حرمان األافاا من حب 

نووووافة ولى اشزعاو النفظي او تانب ال دلي معك  لفترة اوينة تع يرًا عن عدم الرنووووا الوالدلنب ا
او الت نيك من تووووووووووووووو ن اللفك امام ا خرينب األمر الهي لؤلي ولى تووووووووووووووعو  اللفك  لxxxviii)عنك ا

االن   في قدمتا و ه  المعامنة سال ًا ما تنعبب دووون ًا عنى اللفك ويتسووو ب  ل فعك لدلك  لتانى 
ل د اشدت ل ادووة اجريت في الدنما ا عنى ان أدوونو  توبدخ اللفك  لxxxix)المن اافي الكرو  من 

دد ت دث اثرًا في نفسوووووووووووووويتك ب ودد تؤلي ولى اشنكدا  الهي تسووووووووووووووتمر معك  في المراحك العمرية 
ا ودد لxl)الاح ة حيي لتفاعك عند ك ر   مل أفرال أدووور    نفب األدووونو  الهي عاتووووا في أدووور  

اخر من العن  تنمي  و  العوودام وال  وود تاووا  ا خرين ويسووووووووووووووعى ولى  لتعر  اللفووك ولى نوع
 لxli)اشنت ام منك ا

 

 العنف اللفظي: .4
تعد العن  النفظي من اتباا العن  األدري ند األافاا ودد تبون مما دتا لومدة من 
خاا ادووووووتتدام اشلفا  تار  اللفك وت   من كرامتك  واح يتك  في نوووووو   كاما اتاا ك ا ودد 
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تلنن كنمة  هل ة ودادوووودة م ك اش انة والءووووت  والت  يرب والتي تعد اتوووود ودعًا من ال وووور ب وللم 
ا والوادل ان العن  النفظي دد تبون ادسووووووووووى من العن  لxlii)لهام وخنن جو من التوفمن اجك اإل

الاسوووووووديب التي تؤثر في توووووووتصووووووويتك  وتتنن لدلك  عدواندة في المسوووووووت  ك ودد تعبسوووووووونكا عنى 
أافالك  عند ال واوا ويرك عنمام اشجتماع ان أي نءوووووووووال تربوي  و مونوووووووووو دًا نوع من العن  

 لxliii)من د ك جكة متعسفة ث ا دًااالرم ي وللم  ونفا فرنًا 
 

 :المبحث الثاني: العوامل المؤدية في نشر ثقافة العنف األسري في األسر المهجرة
ان كك دنوا لا لوافل او  و نتاو لعوامك مءتركة والسنوا الهي تسنكا أي فرل لا لاومًا 
جهو   ودد تكون  ه  حدل ة او ممتدة ولى عكد اللفولةا لها فان العن  األدوووووووري اءوووووووبنا العام دد 
تكمن وحدك عوامنا في تووووووتصوووووودة    األدوووووورة او نتداة اإلح ال الهي تءووووووعر اا مما دد تاعنا 

ن    انووع  منا كال وجة واألافاا دوونوكًا تعوي وودًا متم ًا االسوونوا العندفا معنى تسوونم مل م
 ها ان دووووونوا الفرل في الماتمل ت دل  عدة عوامك وش تمبن تفسوووووير  من خاا عامك واحد ومن 

 لxliv)ا    ه  العوامك:
 

 العوامل األسرية: .1
توتصودة أ ناوكا عن ارين التنءو ة تعد األدورة من ا   النظ  اشجتما دة المؤثرة في  نام 

األدووووووريةا اما لؤلي ولى تع ي  ث تك  ا نفسووووووك  ومسوووووواعدتك  عنى اتتال ال را ات وي دوا  ها األمر 
وانووووووووووووو ًا من خاا األلوا  التي تما دوووووووووووووكا كا من اش  واشم والتي ش تمبن تاا نكا في حداة 

الدانب ومن الل دعي ان تبون  ين وظاو  األ ناما ال ش جداا في أ مدة األلوا  التي ت وم  كا الو 
األمومة واأل وة اعتمالًا مت الًش؛ ول ون التفاعك العمين  ين الوالدلن من جكة وبين ا اام واأل نام 
من جكة ُأخركب لؤلي ولى اإلتوو اع العاافي لامدل أع ووام األدوورةب مما تسوواعد   عنى التمادووم 

فكنالم ف ة من ا اام تعيد مل أافالك   لxlv)واشنكدا ا في كدان األدورة والم افظة عندا من التفكم
نفب المعامنة التي كانوا تعامنون  كا في أثنام افولتك ب لها دد لوجد ا ت ال  ين تووووووووووووووبك اإل ماا 
واإلدووامة التي لتعر  لكا الوالدان من د ك آااوك  دوواا ًا مل تووبك و مالك  ومدووامتك  ألافالك  في 

ا اام دد ل دو نوووووووا مًا في معامنتا ألافالا وت خه  ه  الصووووووورامة  الودت ال انووووووورب ال  نالم من
مظوا ر متتنفوة من األمر والنكي والن ود والع وا  والم واوموة لرأل وات األ نوام لود جوة ان كنموة )شل 
تكون لاومًا عنى لسوووووووووووووووان  ها اللراز من ا اام الا ما أددم أ ناوك  عنى أي عمك من األعمااب 

العن  وك نا الودوووينة الوحيدة لنتربدة والت للب ومن لون ان لد ي األ ك  وعندا دد لناا األ ك ولى
ولى أي مصووووووووير لدفعون ااأل نامب و بما لؤلي عمنك  العندف  ها ولى لفل األ نام ااتاا  تءووووووووبيك 

 لxlvi)تتصدة م لربة وعندفةا
 

 العوامل االجتماعية: .2
ماعي واشدتصووالي تعت ر حا  األدوورة من وحدك نووفات األدوورة منتف ووة المسووتوك اشجت

خانووووووووووووووة التي ت ل عند خ  الف ر وت تا وعالة ما لتاا ا اام لك رة اإلناا  لعدم وعيك  الكامك 
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االمءوووووبات والصوووووعوبات التي تان كا عنيك  ك رة العدل من حيي اإلنفاق والرعاتةب ال سال ًا ما ش 
دفعك  ولى اإل ماا واإلدووووامة تت مك  ه  األدوووورة مسووووؤولدة التنءوووو ة واإلعالة الكامنة أل ناوك  مما ل

ال تغنب عنيك  انتءوووا  األمدة والاكك المصووواحب لسووووم ال الة اشدتصوووالتة لددووورة مما  لxlvii)لك ا
لؤلي ولى دوووم معامنة األافاا ومج ا    عنى العمك او التسوووا في الءووا ع في حالة عدم دد تك  

الك يرة ال ا  والف يرة منكا؛ ول  عنى اإلنفاق عنيك ب والتلو ة التي لتعر  لكا أافاا  ه  األدوووور
ونكوا تتعر  لمظوا ر حدواتدوة دوادوووووووووووووودوة من أ مكوا حرموانك  من ان ت يوا حدواة ا دعدوة دووووووووووووووعيودة 
وحرمانك  من ال د  األش ر من ا تمام ا اامب كما ت رم من ألوات النعب والتسوووووووندة التي تسووووووواعد  

للفك من التعند  ش تفاع تكالدفاب عنى نمو  النفسووووووووووي والع ني السووووووووووند  ش تفاع قدمتكاا كما ت رم ا
ونظرًا لكك  ه  ال وووغول التي تتعر  لكا األدووورة فغال ًا ما تدفل أوشل   ولى الءوووا ع تتنصوووًا من 

 لxlviii)ا  اوك  و أل ة في مساعدتك  في  فل لخك األدرةا
 

 العوامل االقتصادية: .3
ان لنونووول اشدتصوووالي الصوووعب لو ًا مكمًا في انتءوووا  العن  نووومن واا  األدووورة ا ان 
ال رمان اشدتصوووالي ودووووم ظروف العمك وما لترتب عنيكا من نوووغول اجتما دة من تووو نكا ان 
تؤلي ولى تعو  ال وو اانا أن ح ش حوا وش دوة لا في أدرتاب األمر الهي لدفعا ولى التصرف 

ف ووووووين حاا ال وو وعا   ان تبفك لنفسووووووا وألدوووووورتا دد ًا  لxlix)جتا وأ نام اا دوووووونو  عندف مل زو 
مع وًش من الدخك ال مد ي عن اري ة تسوووووووتلدل اإلتفام امتلن ات األ نام وال داة األدوووووووريةب لها دد 
لدفل الدخك المنتفح ال وو ولى ادامة أدوووووورتا في مسووووووبن  خد  او  ناتات ديد اإلنءووووووام والهي 

ا لl)ًا نووود ًا ومت احمًا ش تتوفر  دا الءووورول الصووو دة وش لتوفر  دا جو الراحةسال ًا ما تبون مسوووبن
شما ان عدم توفر المسووبن الماو  لددوورة وعدم كفاتة مراف ا وازلحام المسووبن ال ووين ا دوورة ك يرة 
العدل كنكا تاعك من السنوا العنفي دنوكًا تعوي دًا عن  ها التوتر وال ننا اما الف ر الهي لؤلي 

ى عدم دد ة األدوووووورة عنى  عاتة ا ناوكا  وتغلدة احتداجاتك  الرودسوووووودة من م شك ومن ب وعاوب ول
نتداة لهلم تدفل األدوورة ا  ناوكا ولى الءووا ع لنتسوووا وبدل ال اجات الكامءوودةب ال دد لتسوو ب الف ر 

 ا ول أشدتلli)في نووووووداع المد  حيي لؤلي ولى الناوم لنعن  نتداة لءوووووودة ال ووووووغول اشدتصووووووالتة
الد ادوووات التي ُأجريت عنى السووونوا العندف ان الف ر كان من ا   الم رنوووات عنى  ها السووونوا 
العندف لما تسووووو  ا من وح ال وع لة وعدم وحسوووووا  ااشمانب كما لؤلي ولى توتر وعدم ا تدا  دد 
لدفل   عح المعوزين ولى ولهام ا خرين شاسووووووو  األدووووووو ا  من جرام توتر   النفسوووووووي النات  عن 

 لlii)   االعوزاتعو  
وان فترات ال لالة  ي من اتووود الفترات التي ل لال فيكا نووور  ال وجات واأل نامب ال تعد 
ال لالة عامًا آخر من العوامك اشدتصووالتة ال وواسلة عنى دوونوا ال ووا ان مع وونة األفرال في 
ونووووووول تسوووووووول  دا ال لالةب ش تكمن في نوووووووعوبة ال صووووووووا عنى عمك  ك ات وووووووًا ف دان نكاك  

لعاافيب ال ش تف د الفرل فرنوووووة العمك ف سوووووبب  ك ان  أل اتا وسراو   ظنت لون ان تمبب كما ا
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ان نظام حداتا وامو  عاونتا دد ت دلب و ها الونووووووووول تسوووووووووون لن وو ا تكا  العن  نووووووووود ال وجة 
 لliii)واأل ناما

 

 :المبحث الثالث: اآلثار االجتماعية والنفسية للعنف األسري 
 االجتماعية والنفسية للعنف األسري على األبناء:اآلثار  .1

ان كك فرل نغير تسعى ولى وت اع حاجاتا من امن واام نانب وان األدرة  ي الاماعة 
لدة التي تءووو ل تنم ال اجاتب لها ف ن الءوووعو  اال ب وال نان تسووواعد  د جة ك يرة في تنءووو ة  األوم

نوكك  وتوازن توووتصووويتك  واما األ نام الهلن األ نام تنءووو ة دوووندمة تنعبب م اتووورة عنى ادوووت را  دووو
لنءؤون في أدر تسول ا العن  وال  د ال او  في األدرة ويءا دونا ا تبالا المتتنفة تتءبك لدلك  
تتصدة نعدفة سير واث ةا و بما دد تانب الءت  الهي لن د  من أدرة تسول ا العن  ك يرًا 

ت ثيرات األش ر خلو ة لنعن  مما تصوووووووووووووويب من األزمات في حداتا ال وجدةا وش تووووووووووووووم ان من ال
األ نام في عاداتك  مل الانب اشخر مسووووووت  ًاا وعندا دد تكون لدك األ نام أحبامًا دادوووووودة حوا 

 لliv) نظام ال واو وعدم جدوا ا
 اآلثار االجتماعية والنفسية للعنف األسري على الزوجة: .2

اسدتة وحتى الع ندة لن وجةب ف ًا ان لنعن  األدري ت ثيرًا ك يرًا في الص ة النفسدة وال
عن للم تووووووعو  ال وجة اال ووووووع  والمكانة وعدم ت دلر الهات او ال  ة االنفب اسوووووو ب تعرنووووووكا 
لنعن  أمام ا خرين م ك الايران او األ نام او حتى أ ك ال وو مما دد لؤلي ولى الءعو  االتاك 

لعن  نود ال وجة دد تاعك ال وجة توجا كما ان ا لlv)والت يد  الواائ لنهات واش تعال عن  النا ا
اإللهام لد نام كرل فعك دن ي من جرام ما تصي كاا وعندا دد لؤلي معامنة ال وجة وما ت ل عنيكا 
من دكر وعن  ولى انعبا   ه  الصووووووووو ة عنى أ ناوكا ومعامنتك  ا سوووووووووة مما لؤثر عنى دووووووووامة 

 لlvi)ة متوازنة ودندمةاأافالكا وعدم تمبنكا من تربدة األ نام وتنء تك  تنء 
 اآلثار االجتماعية والنفسية للعنف األسري على الزوج. .3

ان العن  الهي تما دووا ال وو نوود زوجتا وأافالا ش لترا اثا ًا ف   عنى زوجتا وأافالا 
وعنى أ نام أدرتاب  ك دد لترا اثا ًا دن دة عنى تتصدة ال وو ات ًاب ال ان دنوا ال وو العندف 

السير ن و السنوا التدميري لددرة لهاتا ال تعني فم اش ت ال العاافي   وجتا  و اولى خلوات 
وأافوالوا ا يوي تنكوا   واا  اشلفوة والم  وة وال مواتوة والتعواا  كوك م وموات التراا  التي ت مي 
 واا  األدووورة فت ك م ك تنم الرواام مءووواعر الغربة والعدام واشنووولكالب ال لؤكد الدكتو  دوووند  

من ا    ه  ا ثا  المترت ة عنى ال وو العندف  و اعتمال  السوووووووووووووونوا عنى الدوافل  المدسووووووووووووووي ان
والعواا  أش ر من اعتمال  عنى التفكير السوووووي وميك من و  ن و الري ة والءووووم اا خرين وميك 
ن و السوووونوا سير اشجتماعي واشعتمال السوووونوا الاع اني في التعامك مل ا خرين وعدم دد تا 

عادات اجتما دة دووووووووووية مل ا خرين دووووووووووام مل زوجتا او أافالا او لهاتا ويءوووووووووعر عنى ودامة 
االغربةب كما تف د ال وو العندف احتراما لهاتا عندما تءوووووووووعر األ نام اتاا ا اانعدام ال  ةا ومن ث  
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لتعر  ما لتن ا  من توجيكات ولى تيم من الءم شن الم ك الهي كان أمامك  لتعر  لا ت از 
من ناحدة ُأخرك تف د ال وو العندف احتراما لهاتاب عندما تءووووووووووووعر اان  لlvii) ة الكا دة  دااوعدم ال 

ا نواوا تءووووووووووووووعرون االكر  اتاوا ا والتمرل عندواب ال ان عن  األ  دد لؤلي ولى نفو  األ نوام منوا 
  لlviii)وتمرل   عندا وخروجك  من اشلت ام واللاعةا

 األسري على المجتمع.اآلثار االجتماعية والنفسية للعنف  .4
تعد األدوووورة الوحدة األدووووادوووودة لنماتملب ويتود  نمو الماتمل وت دما عنى مدك تمادووووم 
األدووور التي لتكون منكا ودد ة  ه  األدووور عنى ألام وظاوفكا ابفامة وفاعندةب ووجول العن  لاخك 

ًا ام دووووووون دًا لا األدووووووورة لدا عنى وجول خنك في لاخنكا؛ ول ون أي تغيير تلرأ عنى األدووووووورة اتاا د
األثر الم اتووووور عنى الماتملا ف  ات األدووووورة او عدم ادوووووت را  ا لا ت عاتا الم اتووووورة عنى الماتمل 
ففي الماتمعات التي تتعر  فيكا األدرة ولى اش ت از تن د  فيكا األخاق العامةا فمن أ   آثا  

عنى دوووامة الماتمل ول  العن  األدوووري عنى الماتمل  و توليد  العن  لاخك الماتمل مما لؤثر
ترت   دوووامتا اسوووامة األدووورة وعندا فان األدووورة التي تسوووول فيكا ااال العن  عنى العادات  ين 

ا  ان أ نام الهلن تما   ا اام العن  لlix)أفرال ا سال ًا ما تبون ا ناوكا مدالون لنسوووووووووووووونوا العندف
مد ة االكرا دة وال  دب ال لؤثر نووود   او حتى نووود أمكاتك ب سال ًا ما لترا للم لدلك  مءووواعر ع

ا ول أشد  ها الرأي األدووووووتال الدكتو  ع د السووووووام الدوي ي في لlx)العن  في امن ودووووووامة الماتمل
ل ادوووة ادوووتلا دة دا  كا ل ادوووة األحداث الاان ين ال وجد نسووو ة مرتفعة من األحداث الاان ين 

ن  في العادات  ين ا اام في المؤدوووووووسوووووووات اإلنووووووواحدة ت تون من أدووووووور تسوووووووول فيكا ااال الع
 لlxi)واأل ناما

 

 المبحث الرابع: االتجاهات النظرية المفسرة لثقافة العنف األسري 
 اواًل: االتجاه االنثروبولوجي

ب وان ال اشكووا وت وودلوود ووا لlxii)لؤكوود اشن روبولوجين عمومووًا عنى ان العن  ظووا رة ث ووا دووة
تووا يتدووة ولى ُأخركب وعندووا تاووب ت وودلوود  ووها وت ويمكووا تتتن  من ماتمل ولى اخرب ومن مرحنووة 

المفكوم من خاا الرجوع ولى المعالير التي تاعننا ن ب  عنى عن  تنم األفعاا او الونوووووووعدات 
المتغيرة تا يتدًا او ث ا دًاب فالعن  األدوووووري  وتكهلب األافاا ونوووووربك  تعد أحدانًا م  ولة وش نرك 

فاشن روبولوجين لد كون انلادًا من  لlxiii)لير لهلم الماتملفيكا عنفًا االنظر ولى نسون المد  والمعا
المد  والمعوووووالير ان ال وة ال  وووووا دوووووة تت ب  في نملدوووووة العن  والعووووودوان عنى اشخرا امعنى ان 
مما دوووات العن  التي لوظفكا األفرال والاماعات ش تكون عءوووواودة في تع ير ا  ك ت نو  ا ث افتكا 

و ماموعة مونووووووووووووعات ت دل لنا أنمال العن  ودوووووووووووداداتا التانوووووووووووة ففي كك ث افة مونووووووووووووع ا
واثا ت الد ادات الميداندة التي اجرتكا ال اح ة اشن روبولوجدة ما سريت ميد في سينا   لlxiv)وم ر اتا

وعرنت نتاواكا في كتا كا المءكو  النوع والم او في ثاثة ماتمعات  داودة عن األ مدة الك رك 
 ين الل اع وأدوووووووووووونو  التنءوووووووووووو ة اشجتما دة في أثنام مرحنة اللفولة لنعادة الاو رية التي ترب  
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الم برة ف ينووت أ مدووة اللري ووة التي تاري فيكووا ا نوووووووووووووووواع األافوواا  كووا وموودك توو ثير ووا في  نووام 
توووووووتصووووووودات عدواندة او متسوووووووام ةب فماتمل ا اا  تمي  ااتاا ات الرجاا والنسوووووووام ومعاماتك  

تعاون عنى العبب من ماتمل موندو جومو  حيي تتس  اع ك  ل عح لنل  والدعة والكدوم وال
اتاا ات الرجاا والنسووام ومعاماتك  اع ووك  ل عح االتءووونة والعدام والتوح ا أ جعت ال اح ة 
للم األمر ولى أدووووووووووووونو  التربدة في ماتمل ا اا  حيي تعامك اللفك  ردة وي ظى اعناتة فاش  

ك ل ظة تعنن فيكا عن حاجتا وش لتعن  عندما ت مك اللفك عنى كتفاب واألم ترنل افنكا في ك
 لlxv)تترو ف اتا وش تبر  عنى السير اش في موعد ا

اما األافاا في د ينة موندوجومو  فيربى عنى م دأ العدواندة والتسوووووووووووون  ال تفل  فا ة وش 
 تسومح لا االرنواعة من ثدي اما اش لمدة دصويرةب وحداتا مءو ونة االعن  وال كر و ها تبمن في

انوووووووك المظا ر اشسترا دة لءوووووووتصووووووودة  ها الماتمل العندفب فالم ك األعنى لا ا د   و الرجك 
ا الًا  نالم عدة لlxvi)الكال  ال سووووووا  عنى العبب من الموندوجومو   و الرجك العندف العدواني

اتاا ات فسوووورت ال  افة عنى خصووووونوووويتكا المتمي ة و و ما تلنن عندا اال  افة الفر دةب ف د  أك 
 ير من اشن روبولوجيين ان اشثندات االما عانت من مظا ر العن  وشدوووووووووووووودما العن  الرم ي الك

لهلم ان  الفكرة األدووووووووووادوووووووووودة لكه  ال  افةب ان الماتمل ش تسووووووووووول  ث افة واحدة في كك دلاع من 
دلاعات الماتمل  ك ت تصر عنى اعح السمات ال  ا دة عنى دلاع واحد من دلاعات الماتمل 

خرك اما ان ال  افة الفر دة تمبن ان تفك  اانكا ماموعة خانة من النظ  تتتن  في من لون األُ 
ماموعكا عن النظ  والمعالير والمد  والمعت دات السووواودة في الماتمل الكني او ان ال  افة السووواودة 

دة في الماتمل وانت اا  ه  المد  والمعت دات من جيك ولى آخر في أثنام عمندة التنءووووووو ة اشجتما 
ا  دعت د اعح لlxvii)  عح الم اوك والاماعات تو ث ا ناوكا العن  وترا  دوووووووووونوكًا مءووووووووووروعًا م  وشً 

العنمام ان ث افة العن  ش تنءوووو  من فران  ك عن ارين التنءوووو ة ال  ا دة  ونووووفكا عامًا أدووووادوووودًا 
ممبن ان  لنءوووو ة تنم ال  افةب و نالم من تعت د ان الظروف الصووووع ة التي تعدءووووكا الفرل والماتمل

تكيئ مناخًا منادوووووووووو ًا لنءوووووووووو ة  ه  ال  افة من تنم ال اشت الماتمعات الف يرة واشحدام الكامءوووووووووودة 
وظروف التفكم األدووووري وألدا  ا اام وسير ا من الظروف التي تسوووواعد عنى تلوير قد  متالفة 

الت شيد نعد م ك ا  والا نظرنا ولى العن   ونووفا ث افة فر دة ف ننا الlxviii)لنمد  السوواودة في الماتمل
 ها النوع من ال  افات ث افة م ووووالة لنماتمل عنى أدووووا  ان ث افة العن   دامة ت وم عنى نظام 
معدا ي لت ووووووووومن معالير متصوووووووووا عة مل المد  السووووووووواودة في الماتمل ودد تكون معالير م وووووووووالة 

الة لنمد  ا نفك  من  ها ان العن  في الماتمل  و ث افة فر دة م وووووووووووولlxix)لمعالير الماتمل الك ير
السوووووووووووووووواووودة في الماتمل الكني لووها فووان اشن روبولوجيين لرون ان ال  ووافووة  ي التروو من ممنكووة 
ال النوجي ومن ث  فكك حراا مبتسوب ت واف في ح ك ال  افة كك فعك ونسواني ش تت ول ل وغ  

 لlxx)اال يولوجدا تعد ث افة فالعن  في حداة اإلنسان ا تعد عن فعك الفلرة لدص ح فعًا ث ا داً 
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 :ثانيًا: االتجاه االجتماعي
لرك ا ن خنوووودون ان العن  ن عووووة ا دعدووووة ومن أخاق ال ءوووووووووووووور الظن  والعوووودوان  دمووووا 

ا ال لرك ما كب واناني  ولى العن  في أعمالك  الفنسوووووووووووووفدة واشجتما دة فالمءوووووووووووووبات لlxxi) ينك 
اشجتما دة لنعن  في نظرية الصوووووووراع ش تعبب المءوووووووبات اشلا ية لننظام اشجتماعي ال او  وش 

لكنكا تعبب فءوووووووووووك الماتمل في  فءوووووووووووك األفرال ااأللوا  التي اعدوا ونءووووووووووو وا اجتما دًا لنمدام  كاب
أي تنت  السوووووووونوا العنفي عند  لlxxii)مل ملالب األفرال واحتداجاتك  التانووووووووة والمءووووووووروعةالتكدف 

اإلنسووووووووووووان عندما لتعوق ت  ين مرال  او عندما تتيب امالا وت   ا ت ت  ها ال ووووووووووووغ  الم د  
ا اما عال  اشجتماع اميك لو  كات  لرك عدم اشنسووووووواام لlxxiii)لندفل اإلنسوووووووان ولى السووووووونوا العنفي

وظاو  اشجتما دة المرت لة ااألفرال والاماعات لتسوووووو ب في ان لاع مؤدت في اشجتماعي  ين ال
الت ووووووووووووامن اشجتماعيب مما تعبب حالة الانظامدة التي تمكد لتنك اجتماعي تصوووووووووووويب جسوووووووووووو  
الماتمل لنت ك  تد يادًا ولى اللاال العندفب الًا العن  لدتا ظا رة ث ا دة اتت مل  يا  التلو  

ا ال لlxxiv)ماتمعات اإلنسووووواندة من ماتمعات اسووووودلة ولى ماتمعات مع دةاشجتماعي مل ت وا ال
لرك مينر ان العن  لنا  عن اإلح ال وان وجول اإلح ال ت ول لاومًا ولى تووووووووووووووبك من أتووووووووووووووباا 
العن ب أي ان العن   و ادووووووووووووووتاوووااوووة حتمدوووة ل ح وووالب وكنموووا زال اإلح وووال زال العن  والعبب 

 لlxxv)ن دحا
 

 :النفسيثالثًا: االتجاه 
ش تمبن ل ادووووووووووووة العن  امع ا عن الاانب النفسووووووووووووي لهلم دوووووووووووونعتمد عنى نظرية التعن  

ا ال ترك  ه  النظرية ان العن  لlxxvi)اشجتماعي ال تعد  ه  النظرية لات دووداق نفسووي واجتماعي
لنت  عن التنءوووووو ة اشجتما دة المتسوووووونلة وبالهات دوووووودلرة ال ووووووواا  اشجتما دة الصووووووا مة حيي 

نوا العنفي ومعالير  من خاا مءوووووووووا داتك  لنماتمعات التي ت  ه المعالير المعنفة لتعنمون السووووووووو
ومنلن ال وة وحتى في تربيتك  ال يتدة ت مك أ نام  ها الماتمل عنى الع وبة الرل دة وال جرية الا 
خالفوا اوامر وتعندمات ا ويك ب ويبس ون معدا ًا تع ز الع وبة والعن  والصرامة وانا تيم م  ب 
ومرسو   دوا وعنيك  ألام  لكي ت صوووووووووووووونوا عنى التو ليود اشجتمواعي من د وك أفرال الماتمل الوهي 

وترك نظرية الت نيك النفسوووي ان العن   و نات  عن نوووراعات نفسووودة مرت لة  لlxxvii)تعدءوووون  دا
  لlxxviii)اصدمات انفعالدة خاا مرحنة اللفولةا

فب اللري ة التي لتعنمون اما النظرية السوووووووونوكدة ترك ا ن األتووووووووتاف لتعنمون العن   ن
 كا أنمال السووونوا اأُلخركا  ال لرك ااندو ا ان معظ  دووونوا العن  تبتسوووب من خاا الماحظة 
والت نيد ال لتعن  األافاا دوووووووونوا العن  اماحظة نمالو وام نة من السوووووووونوا المعن  ت دمكا أفرال 

كه  النظرية دوووووونوا متعن  تاري األدوووووورة واشنووووووددام واألفرال الراتوووووودون في  ي تك ا فالعن  وف ًا ل
اشتسوووااا عن ارين ماحظة ا خرين و   لنظرون كونك  نمالو دووونوكدة عندفةب ويؤكد ااندو ا ان 
 نالم ثاثة مصوووووووووال  لتعند  اللفك العن  االماحظة  ي الت ثير األدوووووووووري وت ثير اشدران وت ثير 
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االتعند  والت نيد من ال ي ة  النمالو الرم يةا وب سوووووووووووووووب  ه  النظرية فان الفرل تبتسوووووووووووووووب العن 
الن العن  دووونوا مبتسوووب من ال ي ة الم دلة االفرل ومن األدووورة وعنصووور من  لlxxix)الم دلة لاا

 ال  افة األدريةا
 

 الفصل الثالث

 :اإلطار المنهجي للبحث: المبحث األّول
 :منهجية البحث .1

وجرام ل ادووووووووووووووتاب لكن  نالم العدلد من المنا   التي تمبن لن احي ان تسووووووووووووووتتدمكا عند 
ا دعة الد ادووووووووووووووة والكدف منكا  ما النهان ت دلان المنك  الهي لتلنب عنى ال احي ات اعاب ودد 
ادوووووووووووتتدم ال احي منك  المسوووووووووووح اشجتماعي الهي تعد اري ة او أدووووووووووونو  من أدووووووووووواليب ال  ي 

مءوووووووووووبنة اشجتماعي لت   دا تل ين خلوات المنك  العنمي تل د ًا عمندًا عنى ل ادوووووووووووة ظا رة او 
اجتما دة او اونووواع اجتما دة معينة دووواودة في منل ة جغرا دةب في ال صووووا عنى  المعنومات 
التي تصو  متتن  جوانب الظا رة المد ودة و نالم نوعان من المسح اشجتماعيب   ما المسح 
اشجتماعي الءامك ويت من ل ادة جمدل وحدات ماتمل الد ادة ويغلي كك مفرلة من مفرلاتكاب 

لمسووووووووووح االعينة أي ل ادووووووووووة عدل م دول من حاشت او المفرلات في حدول الودت والاكد  و ها وا
ب ودد اعتمد ال احي النوع ال اني و و المسووووح اشجتماعي الري ة العينةب  لlxxx)النوع أش ر ادووووتتداماً 

 وللم شنكا توفر الودت والاكدا
 

 :مجاالت البحث .2
ون صد اا ت دلد ماتمل الد ادة او ماموعة األتتاف الهي دتارك عنيك   المااا ال ءري: اأ

 الد ادة ودد حدل المااا ال ءري لد ادتنا األدر المكارة في مدلنة تكريتا
ن صووود  كا المنل ة الاغرا دة التي اجريت فيكا الد ادوووةب  والمنل ة الاغرا دة  المااا المباني: ا 

 لد دتنا  ي مدلنة تكريتا
ونعني اا ت دلد الفترة التي ادوووتغردت في جمل ال دانات واعدال الد ادوووةب ودد  ماني:المااا ال   او

 ا5/3/2019وملى  5/1/2019امتدت الفترة ال مندة من 
 

 :عينة البحث وادواته .3
دوف لت  اخه عينة عءواودة سير منظمة من األدر المكارة في مدلنة تكريت مبونة من 

ل أدووورةب ومن ا   الوات ال  ي  ي )اشدوووت دانل ك لاة أدوووادووودة لت  من خالكا ار  ادووو نة 125)
عنى الم  وثين لاجااة عنيكاب لنونووا ولى النتاو  المرجوة من ال  يب ااشنوافة ولى الماحظة 

 لدل من خالكا ال احي ال صوا عنى المعنومات وال داناتاالتي تست
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 المبحث الثاني: تبويب وتحليل البيانات

 مهن أرباب األسر المهجرة .1
ان لنمكن واألعموواا التي ت وم  كووا اشزواوب توو ثير عنى مووا ت منونووا من قد  اتاووا دووة او 

 أدر  ادن دة حوا ا دعة عاداتك  اشجتما دة  ينك  وبين أفرال 
 

 ل لونح مكن أ با  األدر المكارة1جدوا  د  )              

 النس ة الم وية العدل مكن أ با  األدر المكارة

 24 30 موظ 

 8ا32 41 أعماا حرة

 2ا43 54 عااك عن العمك

 %100 125 الماموع

 

 41% موظفين و24من أ با  األدور وبنسو ة  30تءوير النتاو  المسوح الميداني ولى ان 
 54% كانوا تعمنون امكن حرة متتنفةب اما العاانين عن العمك ف د كان عدل   8ا32وبنسووووووووووو ة 
% ويت وووووووح من للم ان سال دة أ با  األدووووووور المكارة كانوا عاانين عن العمكب 2ا43وبنسووووووو ة 

الالة أ با  األدر دد تسك  ادكامًا فعاًش في لفعا ولى ادتتدام العن  ند ت ان نستدا من  ه  ال دانا
 األافااا أفرال األدرة وخانة

 

 :عدد أفراد األسر المهجرة .2
ان عوودل أفرال األدوووووووووووووورة دوود لؤثر في ا دعووة العادووات  ين أفرال وواب كووهلووم دوود تعوود احوود 

 ن  لاخنكااالمؤترات المكمة في تكي ة األد ا  الدافعة لمما دة الع
 

 ل لونح عدل أفرال األدر المكارة2جدوا  د  )
 النس ة الم وية العدل عدل أفرال األدرة

1-5 35 28 
 8ا68 86 6-9

 2ا3 4 فما فوق  10
 %100 125 الماموع
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ل 5-1% ل ن  عدل أفرال ا )28أدووووورة وبنسووووو ة  35تءوووووير نتاو  المسوووووح الميداني ولى ان 
 10% عدل أفرال ا 2ا3أدر  وبنس ة  4ل وان 9-6% عدل أفرال ا )6ا86أدرة وبنس ة  86وان 

أفرالب دد تبون  9-6فما فوقا ونسووووووتدا من  ه  ال دانات ان سال دة األدوووووور ل ن  عدل أفرال ا من 
دووورة ت ثير عنى توتر العادات اشجتما دة لاخك األدووورةب مما لؤثر دووون ًا عنى وجول لعدل أفرال األ

ث افة العن  لاخك األدووورةب ودد لترتب عنى ك رة أفرال األدووورة نوووعوبات مالدة ف وووًا عن دصوووو  
 في الرعاتة واش تمامب مما دد ل يد من ث افة العن  األدريا

 :المستوى التعليمي ألرباب األسر المهجرة .3
ان لنتعند  ت ثير وانوووووح عنى حداة األدووووورةب ال لنمسوووووتوك التعندمي اثر في مدك ادوووووتتدام 
العن  في نلاق األدووووووورةب دد تتتن  انووووووو ا  المسوووووووتويات التعندمدة عن انووووووو ا  المسوووووووتويات 
المنتف وة في مدك ادوتتدام ث افة العن  األدوريب ف د ت يد ث افة العن  او ت ك ا سوب المسوتوك 

 التعندمي لآلااما
     

 ل لونح المستوك التعندمي أل با  األدر المكارة3جدوا  د  )        
 النس ة الم وية العدل المستوك التعندمي

 2ا23 29 امي

 4ا18 23 ت رأ ويبتب

 8ا16 21 ا تداودة

 32 40 متودلة

 6ا9 12 اعدالتة فما فوق 

 %100 125 الماموع
 

% كانوا أميينب 2ا23ل من أ با  األدر المكارة وبنس ة 29تءير نتاو  المسح ولى ان )
% ت منون الءكالة اش تداودةب 8ا16منك  وبنس ة  21% ت رأ ويبتب و4ا18منك  وبنس ة  23وان 

وبنس ة  12% دد حصنوا عنى تكالة المتودلةب في حين كان 32منك  وبنس ة  40 دما كان 
نى تكالة اإلعدالتة فما فوق ويظكر من للم ان سال دة أ با  األدر المكارة % دد حصنوا ع6ا9

% كان مستوا   التعندمي 4ا90منك  وبنس ة  113شان مستوا   التعندمي منتفح؛ ول ون 
منتفحب ويت ح ان المستوك التعندمي لددر كان منتف ًاب مما لدا عنى ان ال ي ة التي تنتءر 

اانتفا  المستوك التعندمي أل با  األدرب لها ف د تبون لنتعند  لو ًا دد تتس  فيكا ث افة العن  األدري 
 العن ا مكمًا في ت صين األدرة من
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 :معرفة أرباب األسر المهجرة بأن اإلهمال شكل من أشكال العنف األسري  .4
ان اولى خلوات مواجكة النظرة اشجتما دة المتدندة لدافاا في اعح الماتمعات ت دأ 

  ام  وعيكا ا  وق اللفك كانسان وتااوز حالة اإل ماا التي حا تكا عنا األمدة ال  ا دةاااش ت
 

 ل لونح معرفة أ با  األدر اان اإل ماا تبك من اتباا العن 4جدوا  د  )

 النس ة الم وية العدل اإل ماا تبك من اتباا العن 

 8ا20 26 نع 

 2ا79 29 شا

 %100 125 الماموع

 

% تعرفون 8ا20من أ با  األدووووووور وبنسووووووو ة  26تءوووووووير نتاو  المسوووووووح الميداني ولى ان 
% ش تعرفون اان 2ا79من أ با  األدوور وبنسوو ة  99اإل ماا نوع من أنواع العن  األدووري وان 

اإل ماا نوع من أنواع العن  األدووووووووووووريب ودد تعول للم ولى انتفا  المسووووووووووووتوك التعندمي لغال دة 
 ثةاأ با  األدر الم  و 

 

 :معرفة األسر التي تعاني من مشاكل .5
ف د تتعر  األدووووووووور المكارة أثنام مما دوووووووووة حداتك  في اشونووووووووواع السوووووووووي ة ونتداة  ه  

 الظروف السي ة دد زال من تفاد  المءبات التي تواجا األدر المكارةا
 

 ل لونح معرفة األدر التي تعاني من مءاشك5جدوا  د  )

 النس ة الم وية العدل مءاشكحاشت األدر التي تعاني من 

 2ا72 91 نع 

 2ا27 34 شا

 %100 125 الماموع

 

% تعانون من مءوووووبات 2ا72أدووووورة وبنسووووو ة  91تءوووووير نتاو  المسوووووح الميداني ولى ان 
من األدور ش تعانون من مءوبات في مسوبن المكارب و ها لليك  34خاا جرام عمندة الن و  و

لددووووور المكارة مما لدا عنى ان العن  ل لال في ال ي ة اشجتما دة وانوووووح عنى نوووووعوبة ال داة 
 التي ت لال فيكا المءباتا
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 :معرفة نوع المشكالت التي تعاني منها األسر المهجرة .6
تتتن  المءوووبات التي تعاني منكا األدووور المكارة والتي دد تدفعك  ولى ادوووتتدام العن  

 ند أفرال اا
 المءبات التي تعاني منكا األدرل لونح نوع 6جدوا  د  )

 النس ة الم وية العدل نوع المءبنة

 6ا62 57 ادتصالي

 5ا27 25 ازلحام السبن

 9ا9 9 ن دة

 %100 125 الماموع

 

% كانت تعاني من مءبات 5ا62أدرة وبنس ة  57تءير نتاو  المسح الميداني ولى ان 
ادتصوووووووووالتةب  و ها لدا عنى ان حالة العوز اشدتصوووووووووالي دد تكون أحد األدووووووووو ا  في لفل أ با  
األدوور ولى ادووتتدام العن  نوود أدوور  ؛ ول ون األ  سير دال  عنى مواجكة تودعات لو   كمعيك 

ا  مسوتوا  المعاتوي ومواجكتا لمءوبات ادتصوالتةب والتراجل في دد تا عنى لددورةب اسو ب انتف
أدووورة وبنسووو ة  25توفير مسوووتن مات المعدءوووةب دد ت ووولر ولى ادوووتتدام العن  نووود األدووورةا وان 

% كانت تعاني من ازلحام السووووووبن كونكا تسووووووبن في  ناتات مءووووووتركة مل أدوووووور ُأخركب دد 5ا27
 19عن  اسووو ب  ها ال وووغ  النفسوووي جرام ازلحام السوووبنب  ولدفل أ با  األدووور ولى ادوووتتدام ال

% تعاني من مءووووبات نوووو دةب أي اسوووو ب مر  احد أفرال األدوووورةب دد لدفل 9ا9أدوووورة وبنسوووو ة 
 ات ًا ولى لفل ولى ادتتدام العن  ند األدرةا

 

 تتعرض رب األسرة للعنف في طفولته من قبل الوالدين: .7
ي تربدة او تنء ة األ نامب من لون ان تعنموا ولى أي مصير دد لنا  الوالدان ولى العن  ف        

 لدفعون ااأل نامب ودد لؤلي عنفك  ولى تءبيك تتصدات عندفة مل الم دلين  ك ا
 
 
 
 
 
 



Lecturer.Dr. Shalal Ali Khalaf  / Journal Of Al-Frahedis Arts | Vol (11) | Issue (03) | Year (2019) Pages (366-397) 

385  P a g e |  

 

 ل لونح تعر     األدرة لنعن  في افولتا7جدوا  د  )

 النس ة الم وية العدل تعر     األدرة لنعن  في افولتا

 4ا62 78 نع 

 6ا37 47 شا

 %100 125 الماموع

 

% تعرنووووووا 4ا62من أ با  األدووووور وبنسووووو ة  78تءوووووير نتاو  المسوووووح الميداني ولى ان 
% ل  لتعرنووووا لنعن  من 6ا37من أ با  األدووور وبنسووو ة  47لنعن  من د ك والدلك ب في حين 

تعرنوووووا د ك والدلك  في الصووووغر نسووووتدا من  ه  ال دانات ان أش ر من نصوووو  أ با  األدوووور دد 
لنعن  في الصغر من د ك والدلك ب ال لدا للم ان من ما   عندا العن  في الصغر دد تما دا 

 في فترة شح ة مل زوجتا وأافالا وحتى مل الم دلين ااا
 

 :معرفة طبيعة السكن لألسر المهجرة .8
ان لنمسوووووووووبن اثرًا مكمًا في دووووووووونوا أفرال األدووووووووورة وا دعة التفاعك اشجتماعي  ينك ب ف ن 

لمسوووبن الهي ش تتوفر  دا العنانووور الصووو دة او التنظدمدة او المرافن الكا دة لؤثر ت ثيرًا م اتووورًا ا
 في أدنو  تعامك    األدرة مل أفرال أدرتاا

 

 ل لونح ا دعة المسبن لددر المكارة8جدوا  د  )

 النس ة الم وية العدل ا دعة المسبن لددر المكارة

 4ا30 38 مست ك

 2ا43 54 مءترا

 4ا26 33  ناتات حبومدة

 %100 125 الماموع
 

% تسووبنون في دووبن 2ا43أدوورة مكارة وبنسوو ة  54تءووير نتاو  المسووح الميداني ولى ان 
أدوورة  33% تسووبنون في دووبن مسووت ك في حين 4ا30أدوورة وبنسوو ة  38مءووترا مل أدوور ُأخرك 

تسبن في  ناتات حبومدة و ها لدا عنى ان اسنب األدر كانوا تسبنون في دبن مءترا وبناتات 
تك  المالتة واشجتما دة من جرام التكاير ونتداة ش تفاع ادعا  حبومدة وللم اس ب نع  حال
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اتاا  الع ا ات والهي ش تسووووتلدل ك ير من األدوووور ان تت منا انوووولرت ولى السووووبن في ال ناتات 
ال بومدة والسوووووبن المءوووووترا وان ل وووووين السوووووبن وازلحاما ااألفرال لؤلي ولى عدم توووووعو  أ با  

  اع أدنو  العن  في التعامك مل أفرال أدرتاااألدر االراحة مما لدفعك  ولى ات
 

 المقترحات( - المبحث الثالث: )النتائج
 :اواًل: النتائج

% و ها دد 2ا43ت ين ان سال دة أ با  األدوور كانوا عاانين عن العمك ال  نغت نسوو تك   ا1
 تسك  في لفعك  ولى ادتتدام العن ا

ل فرل ال  نغت 9-6المكارة ا ل نووووووووومن الف ة )ت ين اان اعنى نسووووووووو ة لعدل أفرال األدووووووووورة  ا2
% من ماموع األدر المكارة في مدلنة تكريت دد تبون لكها العدل ت ثير في 6ا86نس تك  

توتر العادات اشجتما دة لاخك األدوووووووووورة المكارة مما لؤثر دوووووووووون ًا عنى وجول ث افة العن  
 األدريا

   من لوي المسووووووتوك التعندمي  ت ين من خاا الد ادووووووة ان اسنب أ با  األدوووووور المكارة ا3
% من أ با  األدووووووووووور المكارة مما لدا عنى ان ال ي ة 4ا90المنتفح ال  نغت نسووووووووووو تك  

 التي تنتءر فيكا ث افة العن  األدري دد تتس  اانتفا   المستوك التعندمي أل با  األدرا
 ة ت ين من خاا الد ادوووووة اان  اسنب األدووووور المكارة تعاني من مءوووووبات ال  نغت نسووووو ا4

% كانت تعاني من مءوبات جرام 8ا72أدورة  نسو ة  91األدور التي تعاني من مءوبات 
 التكايرا

ان اسنب المءوووووبات التي تعاني منكا األدووووور المكارة  ي مءوووووبات ادتصوووووالتة ال  نغت  ا5
% من األدوووور 6ا62أدوووورة وبنسوووو ة  57نسوووو ة األدوووور التي تعاني من مءووووبات ادتصووووالتة 

% من 5ا27أدرة تعاني من مءبنة ازلحام السبن وبنس ة  25المكارة في مدلنة تكريت و
% من ماموع 9ا9أدر تعاني من مءبات ن دة وبنس ة  9ماموع األدر المكارة وان 

 األدر المكارة في مدلنة تكريتا
% تعرنووووا لنعن  من 4ا62من أ با  األدووور وبنسووو ة  78ت ين من خاا الد ادوووة اان  ا6

نسووووووووووووووتدا من للم ان من ما   عندا العن  في مرحنة د ك والدلك  في مرحنة افولتك  ال 
 افولتا دوف تما دا عنى أافالا عند الك را

اسنب األدر المكارة كانت تسبن في مساشن مءتركة وم اني  ت ين من خاا الد ادة اان ا7
% من ماموع األدووووووور المكارة في مدلنة تكريت و ها لدا 6ا96حبومدةب ال  نغت نسووووووو ة 

عنى انتفا  المسووتوك اشدتصووالي لددوور المكارة مما تسوواعد  ها النوع من السووبن عنى 
  تعامك أ با  األدر المكارة ازلحام األدرة في مبان السبن الهي لنعبب دن ًا عنى أدنو 

 في تعامنك  مل أفرال أدر  ا
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 :ثانيًا: مناقشة تساؤالت البحث
تونووووك ال احي ولى اشجااة عنى التسووووا شت التي ارحكا في ال داتة ويمبن اشجااة عنى 

 -تنم التسا شت عنى الن و اشتي:
ان شنتفا  المسووووووووووتوك التعندمي لو  ك ير في وجول ث افة العن  األدووووووووووري لاخك األدوووووووووور  اأ

و ها تعد  المكارة حيي  ن  ان اسنب أ با  األدووور    من لوي المسوووتوك التعندمي المنتفح
 احد األد ا  الهي الك ولى انتءا  ث افة العن  األدري  ينك ا

ان لنف ر  لو  في وجول ث افة العن  األدري من خاا السبن في مساشن مءتركة وزحمة  ا 
السوووووووووبن مما الك ولى توتر العادات اشجتما دة لاخك األدووووووووورة وجعك ث افة العن   ي النغة 

 ةاالدا جة  ين أفرال األدر المكار 
ان اسنب األدوووووووووووووور المكارة لدب عند ا وعي اان اإل ماا  و احد عنانوووووووووووووور ث افة العن   او

 األدريا
توننت الد ادة ولى انا كنما ازلال عدل أفرال األدرة زالت ث افة العن  األدري  ين أفرال ا  ال

 9-6و ها وانوووووح من خاا الد ادوووووة ال  ن  اسنب األدووووور المكارة  ي ل ن  عدل أفرال ا من 
  ها لليك عنى ان ك ر األدر  و احد أد ا  ادتتدام العن  في األدرةاأفرال و 

ان ازلحام السبن لا لو  ك ير في وجول ث افة العن  األدري لاخك األدرة و ها وانح من  اه
% من األدوووووور 5ا27خاا الد ادووووووةب ال  ن  عدل األدوووووور التي تعاني من مءووووووبات السووووووبن 

 وز ث افة العن  األدري في األدر المكارةاالمكارة و و احد األد ا  الهي الك ولى  ر 
 

 :ثالثًا: المقترحات
ال احي ال  ي وخرو  نتاو  ش د من ونوووووووووووووول ماموعة من الم ترحات التي  اعد ان اشمك

 تمبن ان تستفيد منكا مؤدسات الدولة في عاجكا مءبنة العن  األدري لدك األدر المكارةا
 

نظرًا لكون الغال دة من أ با  األدووور كانوا عاانين عن العمك نووورو ة تءوووغيك اش ر عدل  ا1
 من العاانين من اجك تتفدف من حدة العن  وال د من مظا ر ال لالةا

تءبيك لاان ل ماتة األدرة في كك مدلنة ولع  جكاز حماتة األدرة مالتًا ودانوندًا وتفعيك  ا2
 اا وحمالتك  من كك اتباا العن  األدريالو   وتوددل ناحداتا اتصوف األاف

نووورو ة انءوووام مؤدوووسوووات اجتما دة لنتعامك مل ال اشت التي تعاني من العن  األدوووري  ا3
والعمك عنى ت  ينك  اجتما دًا ونفسوووووودًا لغر  التغنب عنى المءووووووبات التي تعانون منكا 

 جرام تعرنك  لنعن  األدريا
ت الدولة شعدال ال  وث والمؤتمرات عنى وزا ة ح وق اإلنسووووووووان التنسووووووووين مل مؤدووووووووسووووووووا ا4

والندوات التانووووة امءووووبنة العن  األدووووري عامة والعن  األدووووري نوووود األافاا خانووووة  
 وتو دة المواانين امءبنة العن  األدري واثا   السن دة عنى األافاا واألدرة والماتملا
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ألدوورية عنى ودوواوك اإلعام تتصوود   رام  تو دة وم تووال لددوورة في مااا العادات ا ا5
االتنسوووووووين مل لوي اشختصووووووواف من متتصوووووووصوووووووي عن  اشجتماع وعن  النفب من اجك 
تو دة ا اام واألمكات وح ك  عنى تانب ال وة والءوووووووووووووودة في تربدة ا ناوك  والتعامك معك  
لون انفعوواا او توتر ومراعوواة ات وواع اراون حوودل ووة في التربدووة التي ت وم عنى أدووووووووووووووووا  

 التسامح والم  ةا
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 الهوامش

(iا365ب ف 1988ب 1ا ن منظو ب لسان العر ب لا  لسان العر ب  يروتب ماند  ل 
(iiب الكد ة العامة ل صوو  2الءووافعيب لاتبة  ولنكرانبب دامو  مصوولن ات اشن روبولوجدا والفنكو ب ترجمة م مد الاو ريب لا حسوون  ل

 ا145ال  افةب مصرب ف 
(iiiب 2010دوو ياب  -ب لمءون1 ا لمدب و ول رونب دوودويولوجدا ال  افة والكويةب ت حات  حميد م سونب لا  كيوان لنل اعة والنءورب ل ل

 ا9ف 
(ivا67ب ف2004ادماعيك ع د الفتا  ع د الكافيب معا  عصر العولمةب لا  ال  افة لننءرب مصرب  ل 
(vا203ب ف 1981ب 1تاشر مصلفى دند ب دامو  اشن روبنوجداب جامعة الكويتب ل ل 
(viا42ب ف 2013احمد ا را د  احمدب ث افة ال رمانب لا  مبت ة عدنانب اغدالب  ل 
(viiا133ب ف 2007لا م مد الاو ريب مدخك ولى عن  اشجتماعب ال ا رةب  دون ا عةب  ل 
(viiiا153ب ف 1997ب المرك  ال  افي العربيب 1لوم ا ب مدخك ولى اشن روبولوجداب ت حسين ف دسيب لجاا  ل 
(ixا205ب ف 2001م مد نفو  اشخر ب اشن روبولوجدا وتنمدة المتامعات الم ندةب منءو ات وزا ة ال  افةوب لمءنب  ل 
(xا82ب ف 2005لعربدة لنترجمةب  يروتو ل نانب مرك  ل ادات الوحدة العربدةب ب المنظمة ا4انتوني سدن ب عن  اشجتماعب ترجمة فال  الص انب ل ل 
(xiا903ا ن منظو ب لسان العر ب مصد  دا نب ف  ل 
(xiiا441ب ف 1981احمد زكي  دويب مصلن ات العنوم اشجتما دةب مل عة ل نانب  يروتب  ل 
(xiiiا26ب ف 1985ب  يروتب ف 8خنيك احمد خنيكب ماحظات حوا العن ب مانة ل ادات عربدةب عدل ل 
(xivا99ب ف 2009ب 1لا مدحت م مد ا و النصرب ظا رة العن  في الماتملب الدا  العالمدة لننءر والتوزيلب مصرب ل ل 

(xv) Hotalny G.T and finkithir family absulate its cancediend free press. New Yourk 1992, p.15. 
(xviالعوامك اشجتما دة لظا رة العن  نوووووووووووووود األافااب ا ي م دم ولى مؤتمر  عاتة اللفولة الهي نظمتا وزا ة لا كري  م مد حم ةب  ل

 ا2004العمك والءؤون اشجتما دةب اغدالب 
(xviiادووومام جميك  تووويدب العن  اشجتماعيب ل ادوووة ل عح مظا ر العن  في الماتمل العراديب  دوووالة ماجسوووتير سير منءوووو ةب جامعة  ل

 ا13ب ف 1999ة اشلا ب دس  اشجتماعب اغدالب كند
(xviiiب ف 1985ب المؤدووسووة الاامعدة لند ادووات والنءوور والتوزيلب عمانب 2 يرفيوب العن  والونوول اإلنسوواني في الماتملب ترجمة الدا  زحاويب ل ل

 ا141
(xixا158ب ف 2005م مد ع د الكاليب عن  النفب اشجتماعيب لا  العنوم العربدة  يروتب  ل 
(xxب 2012م مد حسوون الصووغيرب العن  األدووري في الماتمل السووعوليب أدوو ااا واثا   اشجتما دةب جامعة ناتف العربدة لنعنوم اشمندةب الريا ب ا ل ل

 ا29ف 
(xxiا13ب ف 2010ع مان ا و زيدب وداوك اشعام والعن  األدريب جامعة ناتف لنعنوم اشمندةب الريا ب  ل 
(xxiiا10ب ف 2009لعن  األدري أد ااا ومظا ر  وعاجاب لا  الوان لننءر والتوزيلب الريا ب لا خالد ا و دعول ال ن يب ا ل 
(xxiiiب ف 1999ب عمانب 1ب العدل 4دوووند  المدسووويب العن  في األدووورة )العن  الموجا نووود ال وجة خانوووةلب مانة  اتة موتاب الماند ل

 ا20
(xxivا61ب ف 1980ل نانب  يروتب ع د هللا ال ستانيب معا  ودد  النغة العربدةب مبت ة  ل 
(xxvا337لا احمد زكي  دويب معا  المصلن ات اشجتما دةب مصد  دا نب ف  ل 
(xxviلا مءووو ن زيد م مدب لو  األدووورة والمد دوووة في تنمدة قد  المواانة واشنتمام لدك الءووو ا  العراديب ا ي منءوووو  مانة كندة الا   ل

 ا413ب ف 2018دنة  82المستنصريةب من ن العدل 
(xxviiا20ب ف 1983ع د الكالي الاو ريب دامو  عن  اشجتماعب مبت ة نك ة الءرقب جامعة ال ا رةب  ل 
(xxviiiا896ب ف 1983الرازيب متتا  الص ا ب  يروتب مبت ة ل نانب  ل 
(xxixا158ب ف 1980مدءيك لنكيب معا  عن  اشجتماع ترجمة احسان م مد ال سنب لا  اللندعةب  يروتب  ل 
(xxxا6ب ف 1977الواحد وافيب األدرة والماتملب لا  النك ة مصر لنل اعة والنءرب ال ا رةب عني ع د  ل 
(xxxiا599ا ن منظو ب لسان العر  ب مصد  دا نب ف  ل 
(xxxiiا366ب ف 1977ا را د  مدكو  واخرونب معا  العنوم اشجتما دةب الكي ة المصرية العامة لنكتا ب ال ا رةب  ل 
(xxxiiiا6ب ف 1982وآخرونب ددبولوجدة اللفولة والمرا  ةب مل عة اغدالب دالمة لاول الفتري  ل 
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(xxxivب 1994اتفواقدوة ح وق اللفوكب المرك  الواني ل  وق اللفوكب ا ل اوالتعواون مل مبتوب الممد  لام  المت ودة في اش لنب عموانب  ل

  ا8ف 
(xxxvاب للوان العر  22ت رير األم  المت دة حوا العن  ند األافااب  ل  ا2ب ف 2000 ب كانون األوم

http/www.diwan/ alayab/spip.php/artida 
(xxxviلينى الصووات ب  نوود ظا رة اإلدووامة ولى األافاا في اش لنب مؤتمر حماتة اللفك من دوووم المعامنة واإل ماا ع ر حماتة األدوورة  ل

 ا5ب ف 2001اشتوبرب  22وتع ي  التءريعاتب مؤدسة نكر اش لنب منامة ال  رين 
(xxxviiا112ب ف 1977تبو ب العن  والاريمةب الدا  العربدة لنعنومب  يروتب  جنيك ولتل ل 
(xxxviiiا63ب ف 1999وجدا توكت م مدب العوامك األدرية في جنو  اشحداثب مل عة اشحداثب اغدالب  ل 
(xxxixاب ترجمة م مد الاو ري وا ل خرونب المءووورع جو للن ما توووااب ظا رة ودوووامة معامنة األافااب مودووووعة عن  اشجتماعب الماند األوم

 ا146ب ف 2000العربي لنترجمةب المرك  المصري العربيب 
(xlا139ب ف 1999عباتة ع د المنانب التربدة النفسدة لنلفكب لا  الا ك  يروتب ل نانب  ل 
(xliا73المصد  نفساب ف  ل 
(xliiا186ب ف 2000والنءرب اش لنب ب لا  الفكر لنل اعة 1لا خولة احمد ت يىب اشنلرااات السنوكدة واشنفعالدةب ل ل 
(xliiiا7ب ف1994  ير  و للوب العن  الرم يب ا ي في انوا عن  اشجتماعب  يروتب المرك  ال  افي العربيب  ل 
(xlivا24ب ف 1998ب مل عة ال رااب اغدالب 2لا اشرم نءات ا را د ب عن  اشجتماعي الاناويب ل ل 
(xlvا ناوكا عنى ال  ة االنفب واتتال ال را ب  دوووالة ماجسوووتير سير منءوووو ةب جامعة اغدالب فاامة احمد المداحيب لو  األدووورة في تنءووو ة  ل

 ا86ب ف 2002شندة اشلا ب دس  اشجتماعب 
(xlviا5ب ف2004لونة ع د هللا لنانب ا نا نا )العن  النفظي واإلدامة النفظدة تاا  األافاا عنى اشنترنتلب جامعة لمءنب  ل 

www.Hayatinaffa.com/abnaa2na/child. 
(xlviiب ف 1977ع ة كري ب أافاا في ظروف نوووووووع ةب األافاا العامنون واوشل الءووووووووا عب المانب ال ومي لامومة واللفولةب ال ا رةب  ل

 ا127
(xlviiiب ف2014ب مصوووور العربدة لننءوووور والتوزيلب ال ا رةب 1ا احمد عني حاازيب أافاا الءوووووا ع المنظمات األ ندة وجكول التصوووودي والعاوب لل ل 

 ا131
(xlixلا عدنان تادين مصلفىب السنوا المن رف في ظروف اشزماتب ا ي في ندوة السنوا المن رف والدات السرل اشجتماعيب  يت  ل

 ا123ب ف 1999ال بمةب اغدالب 
(lا111ب ف 1991ع د النلدف ع د ال ميد العاني ومعن خنيك العمرب المءبات اشجتما دةب لا  ال بمةب اغدالب  ل 
(liا49ب مصرب ف 2016ب المبتب العربي لنمعا فب 1لا اتات ناجي ع د العظد ب الدلنامدات النفسدة ألافاا الءوا عب ل ل 
(liiا23لا اشرم نء ت ا را د ب مصد  دا نب ف   ل 
(liiiجامعة اغدالب كندة احمد فرحان الك دسوووويب اشمن اشجتماعي في ت سووووين وتمادووووم الماتمل العراديب ااروحة لكتو اة سير منءووووو ةب  ل

 ا79ب ف 1995اشلا ب دس  اشجتماعب 
(livا47لينى الصاو ب مصد  دا نب ف  ل 
(lvا51ب ف 2001الريا ب المرك  العربي لند ادات األمندة والتد يبب  233وفام ع د الرحمن ال نوب العن  األدري مانة اشمن وال داة العدل  ل 
(lviا27دند  المدسيب مصد  دا نب ف ل 
(lviiا160ب ف 1988ما ر م مول عمرب ددبولوجدة العادات اشجتما دةب لا  المعرفة الاامعدةب مصرب اشدبند يةب  ل 
(lviiiا161نفب المصد  ف  ل 
(lixلا حنمي دا يب ا ثا  النفسدة واشجتما دة واشدتصالتة لنعن  األدري عنى المرأة والماتمل الم نيب ا ي منءو  عنى اشنترنتب  ل

 htm www.Amanjurdan.org/sariا45ف  ب2004اش لنب 
(lxا39ادمام جميك  تيدب مصد  دا نب ف  ل 
(lxiع د السووام اءووير الدوي يب العن  العاوني واشاعال السوون دة واإلجرامات الوداودة والعاجدة لننمولو العربي الني يب ا ي منءووو  عنى  ل

 Jordan.org/stadiessid7 hym. www.Aman ا2006اشنترنتب 
(lxiiا3ب ف 1985لا م مد ع دة م او ب م دمة في اشنءروبولوجداب لا  المعرفة الاامعدةب ال ا رةب  ل 
(lxiiiا404ب ف 1990وال  ي العنميب جامعة اغدالب اغدالب ا قدب النو يب اشن روبولوجدا النفسدةب لا  ال بمة لنل اعةب وزا ة التعند  العالي ل ل 
(lxivا119ب ف 2013ندا  ندانب العن  الم نلب لا   دان لنل اعة والنءرب دو ياب  ل 
(lxvا36ب ف 1977ب لا  المعا فب مصرب 2لا عاا  ونفيب ال  افة والءتصدةب ل ل 

http://www.amanjurdan.org/sari
http://www.aman/
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(lxviا37لا عاا  ونفيب مصد  دا نب ف  ل 
(lxviiا96ب  ف 1994ماع الاناويب المبتب الاامعي ال دليب مصر ب ع د هللا سان ب عن  اشجت ل 
(lxviiiب 2010نصووير فكري لتا ب ث افة العن  المسوونحب  دووالة ماجسووتير سير منءووو ةب جامعة اغدالب كندة اشلا ب دسوو  عن  اشجتماعب  ل

 ا58ف 
(lxixب ف 2012 وث السووتراتدادةب جامعة الكويتب لا عني ادووعد وافةب العدواندة في دوودبولوجدة فرويدب مرك  الرافدلن لند ادووات وال  ل

 ا2
(lxxب 2009فرحان م مد حم ةب العن  األدوووري وعادتا االتعصوووب والتسوووكيك اشجتماعيب ااروحة لكتو اة سير منءوووو ةب جامعة اغدالب كندة اشلا ب  ل

 ا73ف 
(lxxiا5ب ف 2009اب ب لا  النالدا لننءرب دو ي1حسن ا را د  احمدب العن  من الل دعة ولى ال  افةب ل ل 
(lxxiiب لا  نك ووووووووة مصوووووووورب ال ا رةب  ا دوووووووونة ا لب ف 3ب ل2ع د الرحمن م مد  ن خندونب م دمة ا ن خندونب ت  ين عني ع د الواحد وافيب و ل

 ا482
(lxxiiiا40ب ف 1998ب لا  الءروق لننءر والتوزيلب  يروتب 1فرللريم متوقب معا  العنوم اشجتما دةب ل ل 
(lxxivا180ب ف 2008ب لا  الءروق لننءر والتوزيلب اش لنب 1العمرب المءبات اشجتما دةب للا معن خنيك  ل 
(lxxvا12لا ادمام جميك  تيدب مصد  دا نب ف  ل 
(lxxviا221ب ف 2000ب لا  المسيرةب عمانب 2نالح م مد عنيب عن  النفب التربويب ل ل 
(lxxviiا181لا معن خنيك العمر ب مصد  دا نب ف  ل 
(lxxviiiا140ب ف 1989ة في ل ادة وداوك اشتصااب لا  الفكر العربيب مصرب حسين حمديب م دم ل 
(lxxixا46ادمام جميك  تيدب مصد  دا نب ف  ل 
(lxxxلا ع د الكالي احمد الاو ري ولا عني ع د الرزاق ا را د ب المدخك ولى المنا   وتصووووووووومد  ال  وث اشجتما دةب المبتب الاامعي  ل

 ا217ب ف 2002ال دليب اشدبند يةب مصرب 
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 المصادر
 ا1977ا را د  مدكو  واخرونب معا  العنوم اشجتما دةب الكي ة المصرية العامة لنكتا ب ال ا رةب  ا1
 ا365 1988ب 1 ماندالعر ب لا  لسان العر ب  يروتب  ا ن منظو ب لسان ا2
  ا1994اتفاقدة ح وق اللفكب المرك  الواني ل  وق اللفكب ا ل االتعاون مل مبتب الممد  لام  المت دة في اش لنب عمانب  ا3
 ا2013احمد ا را د  احمدب ث افة ال رمانب لا  مبت ة عدنانب اغدالب  ا4
 ا1981العنوم اشجتما دةب مل عة ل نانب  يروتب احمد زكي  دويب مصلن ات  ا5
ب مصوووور العربدة لننءوووور والتوزيلب 1احمد عني حاازيب أافاا الءوووووا ع المنظمات األ ندة وجكول التصوووودي والعاوب ل ا6

 ا 2014ال ا رةب 
ب جامعة احمد فرحان الك دسوويب اشمن اشجتماعي في ت سووين وتمادووم الماتمل العراديب ااروحة لكتو اة سير منءووو ة ا7

 ا1995اغدالب كندة اشلا ب دس  اشجتماعب 
ادوووووومام جميك  توووووويدب العن  اشجتماعيب ل ادووووووة ل عح مظا ر العن  في الماتمل العراديب  دووووووالة ماجسووووووتير سير  ا8

 ا1999منءو ةب جامعة اغدالب كندة اشلا ب دس  اشجتماعب 
 ا2004ة لننءرب مصرب ادماعيك ع د الفتا  ع د الكافيب معا  عصر العولمةب لا  ال  اف ا9

 ا1998ب مل عة ال رااب اغدالب 2اشرم نءات ا را د ب عن  اشجتماعي الاناويب ل ا10
ب المنظمة العربدة لنترجمةب  يروتووووووووووووووووووو ل نانب مرك  ل ادووووات 4انتوني سدن ب عن  اشجتماعب ترجمة فال  الصوووو انب ل ا11

 ا2005الوحدة العربدةب 
 ب مصرا2016ب المبتب العربي لنمعا فب 1ألافاا الءوا عب ل اتات ناجي ع د العظد ب الدلنامدات النفسدة ا12
ب 2اتبة  ولنكرانبب دامو  مصوووووووولن ات اشن روبولوجدا والفنكو ب ترجمة م مد الاو ريب لا حسوووووووون الءووووووووافعيب ل ا13

 الكد ة العامة ل صو  ال  افةب مصرا
 ا1994ال  افي العربيب   ير  و للوب العن  الرم يب ا ي في انوا عن  اشجتماعب  يروتب المرك   ا14
ب المؤدوووسوووة الاامعدة لند ادوووات والنءووور 2 يرفيوب العن  والونووول اإلنسووواني في الماتملب ترجمة الدا  زحاويب ل ا15

 ا1985والتوزيلب عمانب 
اب للوان العر ب  22ت رير األم  المت دة حوا العن  نووووووووووووود األافااب  .16  /2000http/www.diwanكانون األوم

alayab/spip.php/artida 

 ا1997ب المرك  ال  افي العربيب 1جاا لوم ا ب مدخك ولى اشن روبولوجداب ت حسين ف دسيب ل ا17
 ا112 1977جنيك ولتل تبو ب العن  والاريمةب الدا  العربدة لنعنومب  يروتب  ا18
اب ترجمة م مد الاو ري  ا19 جو للن ما توووووووووااب ظا رة ودوووووووووامة معامنة األافااب مودووووووووووعة عن  اشجتماعب الماند األوم

 ا2000اخرونب المءرع العربي لنترجمةب المرك  المصري العربيب و 
 ا2009ب لا  النالدا لننءرب دو ياب 1حسن ا را د  احمدب العن  من الل دعة ولى ال  افةب ل ا20
 ا1989حسين حمديب م دمة في ل ادة وداوك اشتصااب لا  الفكر العربيب مصرب  ا21
تصووالتة لنعن  األدووري عنى المرأة والماتمل الم نيب ا ي منءووو  حنمي دووا يب ا ثا  النفسوودة واشجتما دة واشد  ا22

 htm www.Amanjurdan.org/sariا45 2004عنى اشنترنتب اش لنب 
 ا2009خالد ا و دعول ال ن يب العن  األدري أد ااا ومظا ر  وعاجاب لا  الوان لننءر والتوزيلب الريا ب  ا23
 ا26 1985ب  يروتب ف 8خنيك احمد خنيكب ماحظات حوا العن ب مانة ل ادات عربدةب عدل ا24
 ا2000ب لا  الفكر لنل اعة والنءرب اش لنب 1خولة احمد ت يىب اشنلرااات السنوكدة واشنفعالدةب ل ا25
 ا1983الرازيب متتا  الص ا ب  يروتب مبت ة ل نانب  ا26
 ا1982ددبولوجدة اللفولة والمرا  ةب مل عة اغدالب دالمة لاول الفتري وآخرونب  ا27
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 ا1999ب ع مانب 1ب العدل 4دند  المدسيب العن  في األدرة )العن  الموجا ند ال وجة خانةلب مانة  اتة موتاب الماند ا28
 با1981ب 1تاشر مصلفى دند ب دامو  اشن روبنوجداب جامعة الكويتب ل ا29
 ا2000لا  المسيرةب عمانب ب 2نالح م مد عنيب عن  النفب التربويب ل ا30
 ا1977ب لا  المعا فب مصرب 2عاا  ونفيب ال  افة والءتصدةب ل  ا31
ب لا  نك ووووووووووة مصوووووووووورب 3ب ل2ع د الرحمن م مد  ن خندونب م دمة ا ن خندونب ت  ين عني ع د الواحد وافيب و ا32

 ال ا رةب  ا دنة ا لا
جرامات الوداودة والعاجدة لننمولو العربي الني يب ع د السوووووووام اءوووووووير الدوي يب العن  العاوني واشاعال السووووووون دة واإل ا33

 Jordan.org/stadiessid7 hym. www.Amanا2006ا ي منءو  عنى اشنترنتب 
 ا1991ع د النلدف ع د ال ميد العاني ومعن خنيك العمرب المءبات اشجتما دةب لا  ال بمةب اغدالب  ا34
 ا1980يب معا  ودد  النغة العربدةب مبت ة ل نانب  يروتب ع د هللا ال ستان ا35
 ا1994ع د هللا سان ب عن  اشجتماع الاناويب المبتب الاامعي ال دليب مصر ب  ا36
ع وود الكووالي احموود الاو ري ولا عني ع وود الرزاق ا را د ب الموودخووك ولى المفووا د  وتصووووووووووووووومد  ال  وث اشجتمووا دووةب  ا37

 ا2002ةب مصرب المبتب الاامعي ال دليب اشدبند ي
 ا1983ع د الكالي الاو ريب دامو  عن  اشجتماعب مبت ة نك ة الءرقب جامعة ال ا رةب  ا38
 ا2010ع مان ا و زيدب وداوك اشعام والعن  األدريب جامعة ناتف لنعنوم اشمندةب الريا ب  ا39
المن رف والدات السوووووورل عدنان تادووووووين مصوووووولفىب السوووووونوا المن رف في ظروف اشزماتب ا ي في ندوة السوووووونوا  ا40

 ا123ب ف 1999اشجتماعيب  يت ال بمةب اغدالب 
 ا1977ع ة كري ب أافاا في ظروف نع ةب األافاا العامنون واوشل الءوا عب المانب ال ومي لامومة واللفولةب ال ا رةب  ا41
 ا1999عباتة ع د المنانب التربدة النفسدة لنلفكب لا  الا ك  يروتب ل نانب  ا42
 ا2012ادعد وافةب العدواندة في ددبولوجدة فرويدب مرك  الرافدلن لند ادات وال  وث الستراتدادةب جامعة الكويتب عني  ا43
 ا1977عني ع د الواحي وافيب األدرة والماتملب لا  النك ة مصر لنل اعة والنءرب ال ا رةب  ا44
تتال ال را ب  دووالة ماجسووتير سير منءووو ةب فاامة احمد المداحيب لو  األدوورة في تنءوو ة ا ناوكا عنى ال  ة االنفب وا ا45

 ا2002جامعة اغدالب كندة اشلا ب دس  اشجتماعب 
فرحان م مد حم ةب العن  األدووري وعادتا االتعصووب والتسووكيك اشجتماعيب ااروحة لكتو اة سير منءووو ةب جامعة  ا46

 ا2009اغدالب كندة اشلا ب 
 ا1998الءروق لننءر والتوزيلب  يروتب ب لا  1فرللريم متوقب معا  العنوم اشجتما دةب ل ا47
قدب النو يب اشن روبولوجدوا النفسووووووووووووووودوةب لا  ال بموة لنل واعوةب وزا ة التعند  العوالي وال  وي العنميب جوامعوة اغودالب  ا48

 ا404ب ف 1990اغدالب 
هي شري  م مد حم ةب العوامك اشجتما دة لظا رة العن  نووووووووووووووود األافااب ا ي م دم ولى مؤتمر  عاتة اللفولة ال ا49

 ا2004نظمتا وزا ة العمك والءؤون اشجتما دةب اغدالب 
لونووة ع وود هللا لنووانب ا نووا نووا )العن  النفظي واإلدووووووووووووووووامة النفظدووة تاووا  األافوواا عنى اشنترنووتلب جووامعووة لمءووووووووووووووونب  ا50

2004www.Hayatinaffa.com/abnaa2na/child. 
تة اللفك من دوووم المعامنة واإل ماا ع ر لينى الصووات ب  نوود ظا رة اإلدووامة ولى األافاا في اش لنب مؤتمر حما ا51

 ا2001اشتوبرب  22حماتة األدرة وتع ي  التءريعاتب مؤدسة نكر اش لنب منامة ال  رين 
 ا1988ما ر م مول عمرب ددبولوجوية العادات اشجتما دةب لا  المعرفة الاامعدةب مصرب اشدبند يةب  ا52
 ا2007 دون ا عةب  م مد الاو ريب مدخك ولى عن  اشجتماعب ال ا رةب ا53
م مد حسون الصوغيرب العن  األدوري في الماتمل السوعوليب أدو ااا واثا   اشجتما دةب جامعة ناتف العربدة لنعنوم  ا54

 ا2012اشمندةب الريا ب 
 ا2001م مد نفو  اشخر ب اشن روبولوجدا وتنمدة المتامعات الم ندةب منءو ات وزا ة ال  افةوب لمءنب  ا55
 ا2005ن  النفب اشجتماعيب لا  العنوم العربدة  يروتب م مد ع د الكاليب ع ا56
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 ا1985م مد ع دة م او ب م دمة في اشنءروبولوجداب لا  المعرفة الاامعدةب ال ا رةب  ا57
 ا2009ب 1مدحت م مد ا و النصرب ظا رة العن  في الماتملب الدا  العالمدة لننءر والتوزيلب مصرب ل ا58
في تنمدة قد  المواانة واشنتمام لدك الءوو ا  العراديب ا ي منءووو  مانة  مءوو ن زيد م مدب لو  األدوورة والمد دووة ا59

 ا2018دنة  82شندة الا  المستنصريةب من ن العدل 
 ا2008ب لا  الءروق لننءر والتوزيلب اش لنب 1معن خنيك العمرب المءبات اشجتما دةب ل ا60
 ا1980لندعةب  يروتب مدءيك لنكيب معا  عن  اشجتماع ترجمة احسان م مد ال سنب لا  ال ا61
 ا2013ندا  ندانب العن  الم نلب لا   دان لنل اعة والنءرب دو ياب  ا62
نصووووووير فكري لتا ب ث افة العن  المسوووووونحب  دووووووالة ماجسووووووتير سير منءووووووو ةب جامعة اغدالب كندة اشلا ب دسوووووو  عن   ا63

 ا2010اشجتماعب 
 -ب لمءن1حميد م سنب لا  كيوان لنل اعة والنءرب ل ا لمدب و ول رونب دوديولوجدا ال  افة والكويةب ت حات   ا64

 ا2010دو ياب 
 ا1999وجدا توكت م مدب العوامك األدرية في جنو  اشحداثب مل عة اشحداثب اغدالب  ا65
الريا ب المرك  العربي لند ادووووات اشمندة  233وفام ع د الرحمن ال نوب العن  األدووووري مانة اشمن وال داة العدل  ا66

 ا2001والتد يبب 
67. Hotalny G.T and finkithir family absulate its cancediend free press. New Yourk 1992, p.15. 


