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 تقديم رئيس التحرير
يسرني ويسعدني إن أقدم المجلد السابع من الكتاب السنوي لمركز أبحاث          

بحلته الجديدة ؛ وموضوعاته المتجددة إلى المهتمين  2102الطفولة واألمومة لسنة 

بالبحث العلمي المتخصص بالطفولة واألمومة وقضاياهما المعاصرة في وطننا 

صل إصدار الكتاب السنوي العزيز ، ولعل من دواعي فخرنا وسرورنا إن يتوا

لسبع سنوات متتالية مرت خاللها بالدنا العزيزة بإحداث مصيرية مدمرة كادت إن 

تعصف بكياننا االجتماعي؛ والسياسي لوال أصالة شعبنا ؛ وإصراره على الصمود 

والبقاء من اجل تجاوز األزمات ؛ وبناء مستقبل واعد ألجياله الصاعدة خاصة 

   ؛فال كونهما الضحايا غير المباشرين للصراعات المسلحة شريحتي النساء واألط

ويسعدنا اإلشادة بانضمام اثنين من أساتذة الجامعات العراقية العريقة إلى الهيئة 

مديرة  األستاذ الدكتور ندى عبد الصاحب العلواناالستشارية للكتاب إال وهما 

ستاذ الدكتور صالح واألالبرنامج الوطني لمكافحة سرطان الثدي وعنق الرحم ؛ 

أستاذ اإلرشاد النفسي والتوجيه التربوي في كلية التربية الجامعة  مهدي صالح

 المستنصرية .

أبحاث تناول من خاللها الباحثون مختلف  عشرةلقد احتوى المجلد على       

القضايا الصحية والثقافية واالجتماعية والتربوية والنفسية التي تخص الطفولة 

العراق من خالل البحث العلمي المحكم ، فضال عن األبواب الثابتة  واألمومة في

للكتاب والخاصة بعرض للبعض من نشاطات المركز؛ وتوثيق إخباره  وانجازات 

 باحثيه في شتى المجاالت .

وفي الختام البد من اإلشادة بالدعم المتواصل وغير المحدود الذي يحضى به       

رئيس جامعة ديالى والتي كان  تور محمود شاكر رشيداألستاذ الدكالمركز من قبل 

 لها األثر الكبير في استمرارية العطاء والتطور المنشود للمركز .   

 واهلل ولي التوفيق .

 أ.د. سامي مهدي العزاوي                                                              

مدير المركز                                                          



 

 



 

 

 رؤية ورسالة وأهداف مركز أبحاث الطفولة و األمومة 

 الرؤية  -أوال:
السعي إلى الريادة في البحث العلمي المتخصص في قضايا الطفل والمرأة         

  .العراقية

 الرسالة  -ثانيًا:
ة من الخدمات البحثية االرتقاء بالطفل والمرأة العراقية من خالل تقديم باق        

ألصحاب القرار الخاص بقضاياهما ، وتطبيق البرامج التنموية التي تمكن العاملين 

معهما على صياغة  الهوية الوطنية التي تمتعهما بالكفاية والصحة النفسية ، كي 

 .يكونوا إفراداً منتجين في المجتمع 

 أهداف  -ثالثًا:
 مجاالت آالتية : خدمة أغراض البحث العلمي في ال -أ   

 تشكيل نواة لوحدة معلومات متخصصة بالطفولة واألمومة.  -    

 تحديد حاجات األطفال الراهنة والمستقبلية ورسم أولويات العمل المالئمة لها  -    

        ضاع مختلفة على المستويات تحديد احتياجات األمهات وما تعانيه من أو -    

 ة  والتربوية .واالجتماعي  الصحية      

 أجراء بحوث ذات صلة بتطوير نمو األطفال والمشكالت التي تواجههم .  -    

 تقديم خدمات استشارية للباحثين في مجالي الطفولة واألمومة . -    

 خدمة المجتمع في المجاالت اآلتية :  -ب

فتح قناة اتصال بين المركز والجامعات والمراكز المتخصصة في الوطن  -

  .بي والعالم لغرض العر

 تبادل الخبرة والمعلومات في مجالي الطفولة واألمومة.  

 تقديم االستشارات النفسية والتربوية والصحية للمؤسسات االجتماعية . -

تنظيم البرامج التدريبية لالختصاصين العاملين مع األطفال العاديين وغير  -

 العاديين. 

المتعلقة بمرحلة الطفولة وقضايا األمومة أقامة الندوات والمؤتمرات العلمية  -

 المعاصرة . 

 صياغة المشروعات والبرامج التحديثية في مجالي الطفولة واألمومة . -
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 مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي
 

أ.د. سامي مهدي العزاوي 


 مركز أبحاث الطفولة واألمومة                            

 
  -توطئة : 

إال انه ضل  ،يرجع مفهوم المواطنة الى بدايات نشوء الحضارات اإلنسانية 

اإلعالن  اذا عد   متجدداً مع تطور الحضارة والنظم االجتماعية المختلفة وال غرابة

في جوهره هو المساواة ،  0491العالمي لحقوق اإلنسان الصادر في العام 

، كافة والمواطنة هي العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين 

وكرامة اإلنسان هي أولى حقوقه إن مصطلح المواطنة يؤسس لعالقة بين الوطن 

عية والسياسية للفرد ، وان الشعور بالمواطنة االجتماية والمواطن تقوم على الكفا

    -له مستويات عديدة منها :
شعور الفرد بالروابط المشتركة بينه وبين بقية إفراد الجماعة كالدم والجوار  -0

والموطن وطريقة الحياة بما فيها من عادات وتقاليد ونظم وقيم وعقائد ومهن 

 وقوانين وغيرها . 

لجماعة على مر العصور ، وأنه مع جيله نتيجة شعور الفرد باستمرار هذه ا -2

 للماضي وأنه وجيله بذرة المستقبل . 

شعور الفرد باالرتباط بالوطن وباالنتماء للجماعة ، أي بارتباط مستقبله  -3

 بمستقبلها وانعكاس كل ما يصيبها على نفسه ، وكل ما يصيبه عليها . 

واحدة . )رضوان ، اندماج هذا الشعور في فكر واحد واتجاه واحد حركة  -9

0491  . ) 
  

وقد أعيد طرح مفهوم المواطنة بقوة بداية القرن الواحد والعشرين وعلى 

 السنة األوربية للمواطنة .  2111المستوى العالمي ففي أوربا اعلنت سنة 

ان التطورات التي حدثت في العالم في العقدين األخيرين طرحت قضية  

  -تمام العالمي بسبب :المواطنة والهوية في صدارة االه

تحرر أوربا الشرقية من الهيمنة الروسية وبروز الصراعات القومية والتوترات  -0

 االثنية فيها . 

                                                 
 2/00/2100-0 / جامعة ديالى للفترة بحث مقدم الى المؤتمر العلمي االول لكلية القانون والعلوم السياسية
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ظهور تكتالت إقليمية مثل االتحاد األوربي الذي يحمل في طياته فكرة تثبيت  -2

 مواطنة اوربية عابرة للقوميات . 

رية وانتقال العمالة من دولة حركات الهجرة الواسعة المدى االختيارية او القس -3

إلى اخرى جعل العديد من الدول تعاني من تعدد الثقافات ، مما جعل المهاجرين 

 يطالبون بحقوقهم الثقافية التي قد تتعارض مع ثقافة البلد األصلي . 

اآلثار المدمرة للعولمة التي زعزعت الرؤى التقليدية لمفاهيم راسخة مثل  -9

 .  الوطن والمواطنة والدولة

حكام أهل أبروز المد االسالمي السياسي الذي غير العديد من المفاهيم الفقهية ك -1

 ( . 2112الذمة ، والتفاوت بين المرأة والرجل ... الخ ) الغربي ، 

خر على الشيء الجديد عماد آو آان هذه التحديات وغيرها انعكست بشكل 

مستويات اذ أطلق المدير المستقبل مما تطلب عقد ملتقيات واجتماعات على أعلى ال

دليل التربية للمواطنة تحت عنوان " الدفاع  2119أيلول  22العام لليونسكو في 

في خدمة السالم " اما األمم المتحدة  فقد أقرت البرنامج العالمي للتربية لحقوق 

بلداً في رومانيا عام  91، وراجعت أوربا عبر ممثلي  2114 – 2119اإلنسان 

بمناسبة السنة األوربية  2111لتربية للمواطنة الذي أقرته عام برنامجها ل 2119

للمواطنة لتقويم نتائج السنة االوربية للمواطنة عبر التربية ، والذي حثت بموجبه 

وزارات التربية على إدراج التربية للمواطنة في المرحلة االبتدائية ضمن ما 

 (  2114عرف ببداغوجية المسار . ) بن أعرب ، 

كونها خياراً اتخذته لالرغم من ان المواطنة ليست حتمية مطلقة ، وعلى  

مجتمعات معينة ولم تتخذه مجتمعات أخرى ، فالمجتمعات القبلية ال تعتمد صيغة 

الوطن وال المواطنة الن االنتساب القبلي ، المرتكز على النسب بدل األرض ، 

لجنة االقتصادية يتخطى أحيانا حدود الوطن ويضيق عنه في أحيان أخرى ) ال

 ( .  2110واالجتماعية لغربي أسيا ، 

ان المتتبع للتطورات االجتماعية ولسياسية التي يشهدها الشرق األوسط   

ودخول قوات  2113نيسان  4في ظل التغيرات التي أعقبت احتالل العراق في 

اً التحالف بغداد   يقف أمام متغيرات تكاد تعصف بالمنطقة مما ولد صراعاً مدمر

بين تمسك المواطن العراقي بقيمة وعاداته المتأصلة في النمط الثقافي السائد في 

المنطقة العربية ومحاوالت فرض األنموذج الغربي فيها والتي تنظر للمواطنة عبر 

واقعها وإيديولوجيتها التي تطورت عبر السنين والتي تكاد تختلف كثيراً مع مفهوم 

وهنا نرى األجيال الشابة في العراق تتأرجح بين عدة المواطنة في المنطقة العربية 

مسارات نتيجة للتحوالت االقتصادية واالجتماعية التي أعقبت االحتالل مما تركت 

أثارها المدمرة في مفهوم االنتماء والهوية وتماسك الوحدة الوطنية وشيوع ثقافة 
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ركات السياسية العنف وتفاقم مشكلة االغتراب والهجرة وتراجع دور الدولة والح

في تدعيم قيم المواطنة والمساواة بين الناس مما جعل من موضوع المواطنة يطفو 

قضية وجود وحياة مقابل تفتت وضياع الثوابت بوصفها على سطح اإلحداث 

 التاريخية المتعلقة بالوطن والمـواطنة والهوية .

  

  -إليه:مشكلة البحث والحاجة 

ي الذي تنهض عليه الدولة الحديثة كونها تعد المواطنة المفهوم األساس 

األساس الدستوري للمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الدولة الواحدة ، فهي 

حقوق وواجبات وهي أيضا أداة لبناء مواطن قادر على العيش بسالم وتسامح مع 

في بناء وتنمية  سهامغيره على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعمل قصد اال

وطن والحفاظ على العيش المشترك فيه . فضالً عن أنها تشكل موروثاً مشتركاً ال

من المبادئ والقيم والعادات والسلوكيات التي تسهم في تشكيل شخصية المواطن 

ن غيرها ، وهي بذلك تجعل من الموروث المشترك موتمنحها خصائص تميزها 

 حماية وأمانا للوطن والمواطن . 

  -طنة إبعاد متعددة تتكامل وتترابط في تناسق تام وهي :ولمفهوم الموا     

بعد قانوني ، والذي يسهم في تنظيم العالقة بين الحكام والمحكومين استناداً الى  -0

العقد االجتماعي الذي تقوم عليه العالقة بينهما للموازنة بين مصالح الفرد 

 ومتطلبات المجتمع . 

اجات المادية األساسية للبشر وتوفير بعد اقتصادي اجتماعي يستهدف إشباع الح -2

 الحد االدنى الالزم منها لحفظ كرامتهم وإنسانيتهم . 

بالجوانب الروحية والنفسية والمعنوية لإلفراد  عنىبعد ثقافي حضاري ي -3

والجماعات على أساس احترام خصوصية الهوية الثقافية ويرفض محاوالت 

 ( .  2101االستيعاب والتهميش والتغريب )شخمان ، 

  -ان النظرة الى المواطنة يمكن ان نحصرها في زاويتين :

المشاركة االيجابية ، التي تتضمن احترام الحقوق ومراعاة ضرورة الحصول  –أ 

عليـها ) حقوق مدنية ، سياسية ( فضالً عن الواجبات التي تشكل دعامة أساسية 

 يفرضها النظام الديمقراطي الناشئ في العراق . 

اء ، وما يرتبط به من مفاهيم موازية كالهوية واالنتماء والشخصية االنتم –ب 

الوطنية التي ترتكز أساسا على حب الوطن ، والوالء له والدفاع عنه في كل 

 الظروف واألحوال . 
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ن علماء السياسة أوعلى الرغم من اختالف زوايا النظر للمواطنة اال 

ن عملية التربية والتنشئة االجتماعية والتربية والنفس واالجتماع يكاد يتفقون على ا

 .  اً ام ايجابي اً نمط سلوكي متميز سلبيبوصفها تشكل أساس تكوين المواطنة 

ان المؤسسة التعليمية تتولى نقل ثقافة المجتمع للتالميذ من جيل الى جيل   

وهؤالء التالميذ يعكسون في سلوكهم وتصرفاتهم اليومية  سمات المواطنة 

ي تلتزم توافر صفات معينة في الفرد تجعل منه شخصية مؤثرة في الصالحة ، الت

الحياة االجتماعية والسياسية كي يكون قادراً على المشاركة في وضع القوانين 

واتخاذ القرارات واحترامها ، وكذلك إيمانه وقدراته على القيام بواجباته والتزاماته 

تنمية الشعور واالنتماء ( وهي بذلك تسهم في  2114وأخذه بحقوقه )راضية ، 

والمشاركة االيجابية من خالل المناهج التربوية وبذلك تكون المؤسسات التربوية 

أداة فاعلة في إرساء دعائم المواطنة ألنها تترجم بأمانة توجهات الفلسفة السياسية 

 واالجتماعية السائدة في المجتمع الى سلوك اجتماعي مرغوب فيه . 

ي في المؤسسات التعليمية واحداً من أهم مؤشرات ويشكل السلوك الشباب 

( في دراسته عن اتجاهات طلبة المدارس Remy , 1997المواطنة فقد اكد )

الثانوية نحو حقوقهم وواجباتهم المدنية في الواليات المتحدة األمريكية ان الطلبة 

ة يفضلون دراسة الموضوعات الوطنية والعالمية ، بدالً عن الموضوعات المحلي

( الى ان المناهج التي تدرس في Wright , 1993  أشار ) في حينوالمجتمعية ، 

 الصفوف االولى االبتدائية في الواليات المتحدة األمريكية غير قادرة على تنمية 

المواطنة واالنتماء الوطني لدى التالميذ لكونها ال تركز في المناهج 

 التربوية على الموضوعات والقضايا الوطنية . 

ان تنمية المواطنة يعد هدفاً أساسيا تسعى اليه جميع الحكومات والنظم  

( اذ تعليم المواطنة هدفاً  2119السياسية في دول العالم المختلفة )فريحة ، 

  -مرغوباً يساعد اإلفراد على :

ان يكونوا مواطنين مطلعين وعميقي التفكير يتحلون بالمسؤولية ، ومدركين  -

 . لحقوقهم وواجباتهم 

 تطوير مهارات المشاركة والقيام بأنشطة ايجابية مسؤولة .  -

تشجيعهم على لعب دور ايجابي في مدارسهم وفي مجتمعهم وفي العــــالم  -

( . مما سبق تتضح وبصورة جلية أهمية التربية على المواطنة في  2119)ناريان ،

وك المواطنة حياة اإلفراد والمجتمعات المعاصرة ، مما يتطلب مالحظة وقياس سل

لدى الشباب ال سيما وان ما يشهده المجتمع العراقي من تداعيات على المستوى 

الثقافي والقيمي والتربوي جراء االحتالل األمريكي للعراق يثير العديد من 

المشكالت التي تخص سلوك المواطنة لدى اإلفراد وبمختلف األعمار وبخاصة 
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 -الحالي في اإلجابة على السؤال األتي :الشابة منهم . ويمكن حصر مشكلة البحث 

 ما مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي ؟ 
 

  -ويمكن إجمال أهمية البحث  في :

ندرة البحوث والدراسات التي تناولت موضوع المواطنة في العراق اذ يعد  -0

 أول بحث في هذا المجال .  –وبحسب علم الباحث -البحث الحالي  

مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي  في ظل  محاولة متواضعة لقياس -2

التطورات التي نجمت عن احتالل العراق وما نتج عنه من تداعيات في مفهوم 

  .الوطن والمواطنة والهوية

ان نتائج الدراسة الحالية يمكن اإلفادة منا في تخطيط وتنفيذ البرامج التربوية  -3

 التي تنمي المواطنة لدى الشباب . 

معنيين في صياغة وعي الشباب بأهمية ايالء مفهوم المواطنة زيادة وعي ال -9

مة من خالل توظيف البرامج السياسية واإلعالمية والتربوية لتنمية مفهوم مهمكانه 

 المواطنة  . 

 

  -أهداف البحث :

يهدف البحث معرفة مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي من خالل  

 -الكشف عن  :

 دى الشباب العراقي . مستوى مفهوم المواطنة ل -0

اختبار داللة الفروق في اإلبعاد المكونة لمفهوم المواطنة ) الهوية ، االنتماء ،  -2

 التعددية وقبول االخر ، الحرية والمشاركة السياسية ( . 

اختبار داللة الفروق في مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي تبعاً لمتغير  -3

 الجنس .

 

  -حدود البحث :

 حث على مجموعة من الشباب ومن طلبة جامعة ديالى عينةً يقتصر الب 

 ممثلة لشباب العراق . 
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  Citizenshipمفهوم المواطنة 

 

 المواطنة في اللغة .  -

( المواطنة في اللغة العربية إلى الوطن ،    0449ينسب ) ابن منظور ،         

ل وطن بالمكان وأوطن وهو المنزل الذي يقيم فيه اإلنسان ، والجمع أوطان ، ويقا

به أي أقام ، وأوطنه اتخذه وطناً ، وأوطن فالن ارض كذا أي اتخذها محالً ومسكناً 

 يقيم فيه . 

 المواطنة في المفهوم االسالمي .  -

( بأنها تعبير عن طبيعة وجوهر الصالت القائمة  0441يحددها ) هويدي ،       

يقيمون عليه من المسلمين وغير  بين دار اإلسالم وهي ) وطن اإلسالم ( وبين من

 المسلمين . 

 المواطنة اصطالحاً .  -

( بأنها مكانة او عالقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي  0441يعرفها ) غيث ،      

ومجتمع سياسي ) دولة ( ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء ، 

ين الفرد والدولة عن طريق ويتولى الطرف االخر الحماية ، وتتحد هذه العالقة ب

 القانون . 

( بأنها وصف سياسي إلفراد المجتمع المنضوين  2119يعرفها ) القباج ،        

تحت دولة وطن تتبنى االختيار الديمقراطي ، فهي وضعية تسمو على الجنسية 

وتجعل العالقة مع الدولة عالقة شراكة في الوطن ، عالقة تشاركيه غير تبعية كما 

شأن في في األنظمة االستبدادية واالقتصادية التي يعتبر فيها اإلفراد رعايا ال هو ال

 مواطنين . 

( المواطنة في القرن الحادي    2111نقالً عن ) العامر ،   Cherryويحدد        

  -والعشرين من خالل المواصفات الدولية التي يتسم بها المواطن وهي : 

 وحريته .  هاحترام حق غير -

 تراف بوجود ديانات مختلفة . االع -

 فهم وتفعيل ايدولوجيات مختلفة .  -

 فهم اقتصاديات العالم .  -

 المشاركة في تشجيع السالم الدولي .  -

 المشاركة في إدارة الصراعات بطريقة الالعنف .  -
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 . ختالف المواطنة عن الهوية ا

طنة انتساب ( بين المواطنة والهوية في عد الموا 2111يميز ) ادريس ،       

يجعل من الهوية انتساب ثقافي الى معتقدات  في حينجغرافي إلى ارض معينة 

 وقيم ومعايير معينة . 

 اختالف المواطنة عن الجنسية . 

تميز دائرة المعارف البريطانية بين المواطنة والجنسية التي غالباً ما تستخدم        

إلى المواطنة حقوقاً أخرى مثل في إطار الترادف إذ إن الجنسية تضمن باإلضافة 

 الحماية خارج البلد . 

 . اختالف المواطنة عن الوطنية 
( بين المواطنة والوطنية اذ عد الوطنية اإلطار  2111يميز ) الشريدة ،  

الفكري النظري للمواطنة ، بمعنى ان الوطنية عملية فكرية والمواطنة ممارسة 

طناً بحكم جنسيته او مكان والدته .... الخ عملية أي مشاركة وقد يكون اإلنسان موا

 ولكن ليس لديه وطنية تجاه المكان الذي يعيش فيه . 

ويعرف الباحث المواطنة بأنها عالقة انتماء بين الفرد واآلخرين الذين  

يشاركونه العيش على ارض محددة ) كيان سياسي ( يتبنى االختيار الديمقراطي 

 جبات والمشاركة في تقرير المصير المشترك  الذي يضمن للجميع الحقوق والوا

  

  -دراسات سابقة : 

تباينت نتائج الدراسات التي تناولت المواطنة ، فقد أشارت دراسة ) 

woyach,1992  التي تناولت اهتمام القائمين على الدراسات االجتماعية )

ى ان هناك ما بالمواطنة وتحسين الثقافة المواطنة في الواليات المتحدة األمريكية ال

يزيد على نصف مليون طالب في المدارس الثانوية يشاركون في برامج معدة 

خصيصاً لتشجيع ثقافة القيادة المواطنية وتطوير مهاراتها ، والتي أوصت 

بضرورة قيام مدارس التعليم العام بدورها في تطوير روح القيادة والمواطنة .               

المواطنة كما يتصورها طالب المرحلة الثانوية في  ( 2111وتناول ) الصبيح ، 

( طالب تراوحت أعمارهم  019المملكة العربية السعودية ، بلغ عدد إفراد العينة )

سنة ، واستخدمت في الدراسة عدة مقاييس منها مقياس حقوق  04 – 02ما بين 

% من  11المواطن ، ومقياس واجبات المواطن ، توصلت الدراسة الى ان 

% أظهروا مستوى  1491الب يدركون حقوق المواطنة وواجباتها ، وان الط

% فقط ابدو رضاهم عن  11، 3مرتفعاً عن الرضا عن ادائهم في الواجبات و 

 99،2تحصيل حقوقهم ، اما فيما يتعلق بوعي الطالب بحقوقهم في االنتخابات فان 

% أكدوا ذلك  99،0% استجابوا لذلك وفيما يتعلق بالترشيح لالنتخابات فان 
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% فقد أكدوا عليها ، وهذه النتائج  23،0وبالنسبة لحرية التعبير وإبداء الرأي فان 

تعكس في جانب كبير منها ضعف الوعي بالحقوق السياسية والمشاركة المدنية ، 

وأوصت  الدراسة بضرورة العناية في مفهوم المواطنة ودراسة العوامل التي 

 ا .ساهمت في ضعف وعي الطالب به

( التي استهدفت معرفة اثر االنفتاح  2111و أكدت دراسة ) العامر ، 

(  199الثقافي على مفهوم المواطنة لدى الشباب السعودي ، والتي أجريت على )

( فقرة ان هناك فروقاً ذات  19من طلبة الجامعة باستخدام استبانه مكونة من )

ماء للوطن وكانت الفروق لصالح داللة إحصائية بين الذكور واالناث على بعد االنت

 اإلناث ، والى عدم وجود فروق على بقية إبعاد المواطنة .

( في دراسته التي استهدفت معرفة أهم  2112وكشف ) النبهاني ،  

التحديات المعاصرة التي تواجه تنمية المواطنة في المجتمع العماني ، باستخدام 

محاور أساسية تمثل التحديات التي  فقرة موزعة على أربعة 29استبانه مكونة من 

تواجه المواطنة وهي ) التربوية ، والسياسية ، االقتصادية ، واالجتماعية ( والتي 

وطالبة من طلبة الدراسات االجتماعية  اً ( طالب 049طبقت على عينة مكونة من )

حديات ان التحديات السياسية احتلت المرتبة األولى ، يليها التحديات االقتصادية فالت

 التربوية ، وأخيرا التحديات االجتماعية . 

( في دراسته التي استهدفت معرفة ماذا  2114وأشار ) ابن أعراب ، 

طالب جزائري ان المواطنة تعني  222يعرف الطالب عن المواطنة أجاب 

االنتماء  00911حب الوطن  0391الدفاع عن الوطن  01910الحقوق والواجبات 

الخضوع  9922التغير والديمقراطية  01911وير والتنمية ، التط 00933للوطن 

المحافظة على  3923االعتزاز بالوطن  3939أالفتخار والعزة  9900للقوانين 

المشاركة في صنع  1929تحسين المعيشة المصير المشترك  3900الممتلكات 

ان هذه النتائج تعكس وبشكل واضح ان موضوع المواطنة ال يزال  1932القرار 

 يداً عن وعي واداراك الطلبة وتحقيق اإلجماع من قبل النخب الثقافية حوله . بع

 

 تعليق على الدراسات السابقة  : 

  -يتضح من نتائج الدراسات السابقة األتي :

ان أغلب الدراسات التي تناولت المواطنة أجريت في الغرب وبخاصة  -0

 الواليات المتحدة األمريكية  . 

 ة على مفهوم المواطنة بصورة عامة . ندرة الدراسات العربي -2

ال توجد أي دراسة حول المواطنة تخص الشباب العراقي ) بحسب علم  -3

 الباحث ( . 
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 والتي تخص المواطنة . ،تباين الدراسات في الموضوعات التي تناولتها  -9

بالشباب وبخاصة طلبة  عنيتان اغلب الدراسات العربية او األجنبية  -1

 ما التقت معه الدراسة الحالية .   المدارس والجامعات وهذا

 

 -منهج البحث وإجراءاته :

اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب معالجة هذا الموضوع  

 وذلك من خالل تحليل البيانات التي تم الحصول عليها واستخالص النتائج منها . 

 

 -مجتمع البحث وعيناته األساسية :

وعة من شباب محافظة ديالى ولعدم وجود تكون مجتمع البحث من مجم 

استمارة الى شرائح مختلفة من  011إحصائية دقيقة في أعداد الشباب وزعت 

( استمارة صالحة للتحليل لتمثل عينة البحث 49شباب المحافظة أعيدت الينا )

( سنة . أن اختيار العينة من محافظة ديالى  22 -01تراوحت أعمارهم ما بين )

  -دة عوامل منها :جاء نتيجة لع

 سهولة الحصول على العينة بحكم إقامة الباحث فيها .  -0

يمثل شباب المحافظة شرائح اجتماعية لجميع مكونات المجتمع العراقي )  -2

 عرب ، أكراد تركمان ، أقليات أخرى بحكم التركيبة السكانية للمحافظة . 

نظر عن منطقة التقارب الكبير في النسق الثقافي للشباب في العراق بغض ال -3

 ( يبين توزيع إفراد عينة البحث .0السكن . والجدول رقم )

 
 (1جدول رقم )

 يبين توزيع أفراد عينة البحث بحسب متغيرات الجنس والتحصيل الدراسي .

 التحصيل الدراسي الجنس

 ابتدائية فما دون اناث ذكور
متوسطة+ 

 اعدادية
 دبلوم فما فوق

45 54 14 41 06 

 60 60المجموع        

      

 أداة الدراسة : 

إلغراض قياس مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي اعتمد الباحث مقياس  

( لحداثته ولكونه معد للبيئة العربية بعد ان أجريت عليه بعض  2111) العامر ، 

 التعديالت كي يالئم البيئة العراقية . 
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 وصف المقياس بصورته األصلية .  

( فقرة تقيس أربعة إبعاد لمفهوم المواطنة ) الهوية  19مقياس يتكون من )ال 

 الحرية والمشاركة السياسية ( .  –التعددية وقبول االخر  –االنتماء  –

 ثبات األداة : 

استخرج بطريقتي إعادة االختبار بعد أسبوعين من التطبيق األول ليحصل  

على معامل تساق الداخلي ليحصل ( وبطريقة اال 1919على معامل ارتباط قدره )

 ( .  1910اتساق قدره )
 

 صدق األداة : 

استخرج بطريقة الصدق الظاهري من خالل عرضه على مجموعة من  

الخبراء المختصين في هذا المجال فضالً عن صدق المحتوى من خالل بناء فقرات 

 المقياس وباعتماده على إطار نظري محدد لمفهوم المواطنة . 

 

 ف المقياس للبيئة العراقية . تكيي 

تم عرض المقياس على نخبة من أساتذة التربية وعلم النفس والعلوم  

السياسية 
  

. للتأكد من صالحيته لقياس مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي اذ 

( فقرة والتحفظ على باقي الفقرات مما  92اتفق السادة الخبراء على صالحية )

 تطلب استبعادها . 
 

 وصف المقياس في صورته المعدلة : 

  -:تكون المقياس من أربعة إبعاد تقيس بمجملها مفهوم المواطنة وعلى النحو االتي

، 31،  32،  39،  31،  39،  33( فقرات هي ) 01يتكون من ) بعد الهوية -

34  ،91  ،90  ،92  . ) 

،  4، 1 ،2، 9، 1، 9، 3، 2، 0( فقرات هي )  01يتكون من )  بعد االنتماء -

01  ) 

                                                 

 أ.د. صالح مهدي صالح      كلية التربية                  الجامعة المستنصرية    

 لتربية األساسية          جامعة ديالى أ. د. ليث كريم حمد         كلية ا    

 أ.د. رشيد مجيد              كلية القانون                     جامعة ديالى     
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،  09،  03،  02،  00( فقرة هي  ) 03يتكون من ) بعد التعددية وقبول االخر -

01  ،09  ،02  ،01  ،04  ،21  ،20 ،22  ،23  ) 

،  22،  29،  21،  29( فقرات هي  ) 4يتكون من ) بعد المشاركة السياسية -

21  ،24  ،31 ،30،32  ) 

 

 ثبات المقياس بصورته المعدلة :  

حددت طريقتي أعادة االختبار ليحصل الباحث على معامل ارتباط  وقد 

( وبطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة الفاكرونباخ ليحصل  1،12قدره )

( وكالهما اقل بقليل عن معامالت الثبات األصلية  1924على معامل اتساق قدره )

 بسبب تقليص عدد فقرات المقياس . 

 

 : طريقة تصحيح المقياس  

حددت ثالثة بدائل لإلجابة على فقرات المقياس هي ) موافق ، موافق الى  

، صفر ( في حالة كون اتجاه 2،0حد ما ، غير موافق ( لتحصل على الدرجات ) 

( في حالة كون اتجاه الفقرة سلبي ،  2، 0الفقرة ايجابي والدرجات ) صفر ، 

 .   ( يبين المقياس في صورته النهائية0والملحق رقم ) 

 

 عرض النتائج ومناقشتها : 

أوال: للكشف عن مستوى مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي استخدم االختبار 

التائي لعينة واحدة وذلك لمقارنة متوسط درجة مفهوم المواطنة لعينة البحث 

 ( يبين ذلك . 2بالمتوسط الفرضي للمقياس والجدول )
 (4جدول )

سط الحسابي والمتوسط الفرضي لعينة البحث على مقياس مفهوم يبين داللة الفروق بين المتو

 المواطنة

المتوسط  العينة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 

المتوسط 

 *الفرضي 

القيمة التائية 

 المحسوبة 

القيمة 

 الجدولية 

مستوى 

 الداللة *

 دالة 1,00 14,6 54 0,55 44,65 60

  1911مستوى الداللة 
 

                                                 
       يقصد بالمتوسط الفرضي هو جمع أوزان بدائل االستجابة وقسمتها على عددها ثم ضرب الناتج *

 في عدد فقرات المقياس .

       
*
   



 مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي                         2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 29 - 

 

(   12942سط مقياس مفهوم المواطنة بلغ )  يتضح من الجدول ان متو

( وعند   92(  درجة والمتوسط الفرضي قدره )   9929وانحرافه المعيـاري )

(   0194احتساب االختبار التائي لعينة واحدة بلغت القيمة التائية المحسوبة )   

لة ( درجة عند مستوى دال 0999وهي اكبر من القيمة التائية الجد ولية البالغة ) 

( اذ تشير الى انه دال لصالح متوسط عينة البحث    41( وبدرجة حرية )   1911)

. وهذه النتيجة تشير الى ان عينة البحث تتميز بارتفاع مستوى المواطنة لديها قياساً 

 بالوسط الفرضي للمقياس . 

ويمكن إرجاع هذه النتيجة الى إن غالبية عينة البحث من الشباب المتعلم 

للعراق حرك  أكثر تحسساً وشعوراً بالمواطنة ، ولعل االحتالل األمريكي وهم بذلك

للشرائح المتعلمة بشكل أكبر فيما يتعلق بالشعور بالهوية العراقية  المشاعر الوطنية

واالنتماء للبلد رغم االحتالل . وبروز ثقافة التعددية السياسية وقبول األخر 

به معدومة في المرحلة السابقة لالحتالل المخالف في الرأي السياسي والتي كانت ش

، فضالً عن بروز نزعة قوية لدى الشباب  للحرية والمشاركة السياسية في تقرير 

مصير البلد من خالل االندفاع نحو صناديق االنتخابات بصفتها اإللية األنجع 

 للتغيير االجتماعي والسياسي وإنهاء صفحة االحتالل المقيتة . 

 الهدف الثاني :

وللتعرف على داللة االختبارات الفرعية ألبعاد مقياس المواطنة لعينة  

البحث من خالل استخراج المتوسط الفرضي ألبعاد ) الهوية ، االنتماء ، التعددية 

وقبول األخر ، الحرية والمشاركة السياسية ( استخدم االختبار التائي لعينة واحدة 

 ( يبين ذلك . 3والجدول )
 (3جدول )

داللة الفروق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لعينة البحث على األبعاد الفرعية يبين 

 لمقياس مفهوم المواطنة .

 ت
االختبارات 

الفرعية ألبعاد 
 المواطنة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

 *11,01 64 16 3,54 15,51 الهوية 1
 *41 64 16 4,55 14,11 االنتماء 4

3 
التعددية وقبول 

 األخر
13,60 4,34 13 64 6,14 

5 
و  الحرية

المشاركة 
 السياسية

6,63 4,05 6 64 6,11 

   1911* دال عند مستوى  

  0999لقيمة التائية الجد ولية = ** ا 
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( ان االختبار الفرعي ) الهوية ( كان متوسطه 3يتضح من الجدول ) -0

( 01( والمتوسط الفرضي ) 3921( وانحراف معياري مقداره ) 09990الحسابي )

( وهي اكبر من القيمة التائية الجد ولية  00990وكانت القيمة التائية المحسوبة )

( أي انه دال لصالح 41( بدرجة حرية )1911( درجة عند مستوى داللة )0999)

الشباب العراقي تلقى صدمة  متوسط درجات عينة البحث ، وقد يعود ذلك الى ان

ن أغير متوقعة كادت ان تعصف بوجوده من جراء االحتالل األمريكي للعراق إال 

 اً باالنتماء شعب اً التكوين النفسي والثقافي للفرد العراقي عبر العصور ولد له إحساس

وطن عريق  له عمق تاريخي يمتدد عبر العصور وان االحتالل عارض الى  وأمةً 

فدين كانت ساحة للمعارك والصراعات بين اإلمبراطوريات المختلفة وقد فبالد الرا

شهدت العديد من االحتالالت الخارجية المتباينة والتي انتهت جميعاً بمرور الزمن 

 الن االنتماء لهذه األرض أقوى 

 

من كل التباينات التي تفرق الناس وان سمة العراقية هوية لها أصولها  -2

 ريخياً .  الحضارية المتميزة تا

ويظهر االختبار الفرعي الخاص بـ ) االنتماء ( كان متوسطه الحسابي  -3

( وكانت 01( والمتوسط الفرضي ) 2929( وانحرافه المعياري مقداره )01911)

( درجة 0999( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية )20القيمة التائية المحسوبة )

( أي انه دال لصالح متوسط درجات 41( بدرجة حرية ) 1911عند مستوى داللة )

 اً اجتماعي اً وعقد وهويةً  اً عينة البحث ، ويمكن إرجاع ذلك الى ان العراقية انتماء

كوثيقة تعاقدية تمثل إرادة شعب يولد من  ،حرره العراقيون بدمائهم عبر العصور

رحم األزمات وان التحديات الحضارية سرعان ما تنتج شعباً أكثر قوة وصالحية 

 صرار على بناء البالد من جديد .  وإ

ويظهر االختبار الفرعي الخاص بـ ) التعددية وقبول االخر ( كان المتوسط  -9

( والمتوسط الفرضي  2931( وانحرافه المعياري مقداره )  03919الحسابي )

( وهي اصغر من القيمة التائية 1901( وكانت القيمة التائية المحسوبة )03)

( أي انه  41( بدرجة حرية ) 1911ة عند مستوى داللة )( درج0999الجدولية )

غير دال لصالح متوسط درجات عينة البحث ، وهذه النتيجة تؤكد حداثة ثقافة 

ألخر في العراق اذ ان النظم االستبدادية المختلفة التي ادارت آالتعددية وقبول 

قبول االخر التي الشؤون السياسية واالجتماعية ولدت ثقافة العداء لفكرة التعددية و

تعد المفتاح األمن لمفهوم المواطنة . ان سيطرة وسيادة القوة األكبر يتطلب ضمناً 

خضوع األقليات االثنية لمنهج وتوجهات السلطة المسيطرة على مقادير البالد واال 

فال مناص من التعايش السلمي معها ، هذه العقلية أسهمت في بروز ظاهرتي 
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ي عبر العصور وبخاصة الفترة التي أعقبت االحتالل الهجرة والتهجير القسر

التي سبقت االحتالل طوال المدة البريطاني للعراق في أوائل القرن الماضي وكذلك 

األمريكي للعراق وتكررت بعد االحتالل على شكل حرب اهلية محدودة النطاق 

االجتماعية تتسع في المناطق ذات القوميات واألقليات المختلفة مما انعكست أثارها 

 المدمرة على مما مجمل األوضاع السياسية والثقافية في العراق المعاصر 

ويظهر االختبار الفرعي الخاص بـ ) الحرية والمشاركة السياسية ( كان  -1

( والمتوسط  2992( وانحرافه المعياري مقداره ) 4913متوسطه الحـسابي ) 

( درجة عند مستوى داللة 1900( وكانت القيمة التائية الجد ولية )4الفرضي )

( أي انه غير دال لصالح متوسط درجات عينة البحث ، 41( بدرجة حرية ) 1911)

وتفسر هذه النتيجة بان معظم الشباب بعيدين جداً عن المشاركة في العملية السياسية 

بسبب سوء أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية وانهيار المنظومة القيمية الناتجة 

، فضالً عن المتراكم من حاالت التهميش واإلقصاء ومنع ممارسة  عن االحتالل

العقود التي سبقت االحتالل األمريكي للعراق  والحرية التعبير عن الرأي قسرياً ط

، جعلت معظم شباب العراق خارج إطار العملية السياسية ال سيما وان مستوى 

اطنة ضعيف جداً لدى الوعي بالحقوق المدنية والقانونية التي تشكل عماد المو

الشباب العراقي  لفشل النظام التعليمي في  تنمية هذه المفاهيم بسبب خضوعه 

المطلق لسلطة القوى المسيطرة على شؤون البالد مما جعل النظام التعليمي ليس 

 خاضعاً لها فحسب بل أداة طيعة لترويض الشباب وقتل روح التصدي والتمرد لديه 

 

 الهدف الثالث :

عرف على داللة الفرق بين الشباب الذكور واالناث على مقياس مفهوم وللت 

 ( يبين ذلك 9المواطنة استخدم االختبار التائي لعينتين مستقلتين والجدول )
 

 (5جدول )

 يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية المحسوبة بين الذكور واالناث .

 العينة
الوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة ت 

 المحسوبة

ت  قيمة 

 الجد ولية

مستوى 

 الداللة

 5,16 43,54 ذكور
 غير دالة 1,66 6,06

 4,30 44 اناث

 

أظهرت النتائج ان الوسط الحسابي للذكور في مقياس مفهوم الذات يساوي 

( في حين كان الوسط الحسابي لإلناث  2914( وبانحراف معياري قدره )13922)
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(  1994( وكانت القيمة التأية المحسوبة ) 1939حراف معياري قدره )( بان 12)

( وهي اكبر من القيمة التائية المحسوبة مما يدل 0944والقيمة التائية الجد ولية )

على ان الفرق غير دال ، بين الذكور واإلناث في مفهوم المواطنة ، وهذه النتيجة 

ت في المملكة العربية السعودية ( التي اجري 2111تختلف عن دراسة ) العامر ، 

والتي أكدت وجود فروق لصالح اإلناث في مفهوم المواطنة ويمكن ارجاع ذلك 

الى ان المرأة العراقية في ظل االحتالل عانت االمرين فقد فقدت الكثير من النساء 

أزواجهن مما جعلهن أرامل وهن في مقتبل العمر فضالً عن ما عنيناه من فقدان 

واالبن والتهجير ألقسري  وضغوط الجماعات الدينية المتطرفة التي  لألب واألخ

حاولت فرض أنموذجها المتخلف قسرياً عليهن مما زعزع ثقة الكثير منهن في 

المفاهيم المرتبطة بالمواطنة وهن في هذا الجانب يكدن ال يختلفن كثيراً عن 

 الرجال في هذه القضية  .  انهنأخو

 

 االستنتاجات 

م المواطنة ال يزال غير مدرك بشكل كاف لدى اغلب الشباب ان مفهو 

في إدراك بعض إبعاده وغياب البعض األخر  اً العراقي ، فضالً عن ان هناك تمايز

 وبخاصة بعدي التعددية والحرية والمشاركة السياسية . 

 

 التوصيات 

  -على وفق نتائج البحث يوصي الباحث بـ : 

لدعم وتعزيز مفهوم المواطنة لدى الشباب   ضرورة إطالق مبادرة مجتمعية -

 .  تكون الرياده فيها للشباب أنفسهم
ضرورة ايالء مفهوم المواطنة األهمية القصوى في المناهج الدراسية ووسائل  -

 اإلعالم المختلفة . 

 إدخال مناهج التربية المدنية وحقوق اإلنسان في جميع مراحل التعليم .  -

 باب كونه األساس التدريبي على مفهوم المواطنة . تفعيل برلمان األطفال والش -

االهتمام بالرموز الدينية والتاريخية والحضارية للبلد وتشجيع وسائل السياحة  -

 والسفر لها لتعزيز مفهوم المواطنة لدى أبناء المجتمع الواحد . 

 تبصير الشباب بالجوانب القانونية التي تحدد الحقوق والواجبات لدى اإلفراد .  -

  رورة التشدد في محاسبة الجماعات التي تروج لرموز سياسية ودينية وثقافية ض -

 من شأنها ان تقتل روح المواطنة لدى اآلخرين المخالفين لهم في العقيدة والمبدأ . 
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 المقترحات 

إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية على طلبة المراحل التعليمية ) ابتدائية  -

 ، متوسطة ، ثانوية ( 

إعداد دليل المواطنة من قبل وزارات  التربية ، وحقوق اإلنسان ، والعدل لما  -

 له من اثر كبير في تنمية مفهوم المواطنة لدى اإلفراد . 

ضرورة نشر ثقافة االندماج والصهر االجتماعي عبر المصاهرات بين  -

ز مختلف أطياف المجتمع العراقي ألهمية ذلك في تمتين النسيج االجتماعي وتعزي

 مفهوم المواطنة . 

 

 

 المصادر  

نقال عن المواطنة بين   الحلم والواقع   (  2114بن أعراب ،عبد الكريم )  

      www . univ-emir.dz/ benarab26.htmاالنترنت    

ت المعاصرة المواطنة والتحديا،، (2112البنهاني، سعود بن سليمان بن مطر)   

 نترنتاال،، نقال عن  المجتمع العماني في
http://www.damascusuniversity.edu.sy/faculties/edu 

نقال عن ،،   مفهوم المواطنة  (    ،،2101شخمان ، محمد )

http://www.almichaal.org/spip.php?article289 االنترنت   

التربية الوطنية ،طبيعتها ، فلسفتها، أهدافها، ،،  (0491رضوان ، أبو الفتوح ) 

                   ةالقاهر ،، الثقافي العربي الرابع، جامعة الدول العربية،برامجها

المواطنة كم يتصورها طالب المرحلة    ( ،،2111الصبيح،عبد هللا بن ناصر)   

 المؤسساتالثانوية في المملكة العربية السعودية وعالقة ذلك ببعض 

ورقة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي/ الباحة/ الجتماعية،، ا

                                                                                           السعودية

اثر االنفتاح الثقافي على مفهوم المواطنة (،، 2111العامر ،عثمان بن صالح )

العمل ،،دراسة مقدمة للقاء السنوي الثالث عشر لقادة  لسعوديالدى الشباب 

                                                                       .الباحة/ السعودية  التربوي/

http://www.damascusuniversity.edu.sy/faculties/edu
http://www.damascusuniversity.edu.sy/faculties/edu
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              ،،  نقال عن،، نحو تناغم بين المواطنة والهوية ( 2112الغربي ، اقبال )

                                         http://www.metransparent . com    االنترنت 

،، ورقة عمل مقدمة (،، تعليم القيم اإلنسانية والمواطنة2119ناريان ، مارس  )   

 والتعليم.إلى  ورشة  عمل المواطنة في المنهج المدرسي، مسقط، وزارة التربية 

،، وزارة التربية الوطنية مناهجها وطرق تدريسه ( ،،2119فريحه ، نمر )

                                                           .،مسقط  التربية والتعليم 
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                   للقاء السنوي الثالث عشر لقادة العمل التربوي/  الباحة/ السعودية 

http://www.metransparent/
http://www.metransparent/


 مفهوم المواطنة لدى الشباب العراقي                         2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 32 - 

 

 Remy, R. (1997). Attitude toward their civics and government          

instruction. Review of research in social studies 

education.1990-1995 in Hankins et. Al. (Editors). NCSS, 

Arlington.  

Woyach, Robert B, 1992 . Leadership in civic education . 

ERIC Digest,  Publication   – date 

Wright, I. (1993). Inquiry Problem solving   and decision 

making in elementary social studies, 16-7(1). University of 

British Colombia. 



 وفاء قيس كريم .م.م                                               2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 33 - 

 

مدى توافر مؤشرات الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمي لدى 
 معلمات رياض االطفال )دراسة استطالعية(

 
 مركز ابحاث الطفولة واالمومة               م.م وفاء قيس كريم                      

 مقدمة 
 ط لم يعد التعليم قضية خدمات بل قضية أمن قووم    واتوتاماف فو  ال تور  ور     

به  نمية قدفات التعب اإلنتاجية واالقتصادية والعسكرية   وأصو ح  الضضوية  و  

إعداد و أ يل شو اب قوادف مسولا بوالعلم والمعرفوة والتكنولوجيوا  واة أ ميوة التعلويم 

مسألة لم  عد اليوم محل جدل ف  أي منطضة من العالم؛ فالتجافب الدولية المعاصرة 

ة بداية التضدم الحضيضية بل والوحيدة  و  التعلويم  وأة أث ت  بما ال يدع مجاال للتك أ

جووووو ر الصووووراع العووووالم   ووووو توووو اد فوووو   طوووووير و حسووووين جووووودة التعلوووويم 

(. التو  انتتورت  ط يضا  وا  فو  الودول المتضدموة ماول الواليوات 2: 2112)ال ربري 

ت المتحدة األمريكية  وبريطانيا  والياباة  وغير ا. و م  ط يض ا ف  بعض الجامعوا

 األمريكية   ومؤتسات التربية والتعليم بنجاح .

واما على المستوى العرب   فضد عضود الموؤ مر الاوان  لوو فاء التربيوة والتعلويم       

ب وودم مناقتووة مو وووع  22/00/2111-22فو  الوووان العربوو  فوو  دمتو  للفتوورة 

مدفتة المستض ل   وأوصى بوجوب إعطاء ا تمام خوا  لتضوويم مدفتوة المسوتض ل 

 ضويمووواا يا يووواا  و ضويموووا خافجيوووا  و وووروفة  توووليا عناصووور ال ي وووة الداخليوووة  

واللافجية ل ا بصوفة مسوتمرة وشواملة. كو لك يجوب  ط يو  نلوام الجوودة التواملة 

وف  محكات  تطوف إلى أة  صل إلى المسوتويات العالميوة وقود جواءت  و ع الودعوة 

فو  وجووب  ط يو  إدافة صريحة من أعلى السلطات التربوية ف  الووان العربو   

الجودة التاملة وفو  محكوات قابلوة للتطووف لتصو ا يات مسوتويات دوليوة وعالميوة  

فضالا عن دعوة المجتمعات المحلية للمتافكة ف   ضوويم مدفتوة المسوتض ل )التو ل  

 2101 :4-5                                                                          .) 

و  لعووب الرو ووة أدوافاا م مووة فوو  المجتمووع  فلووم يعوود ينلوور إلي ووا علووى أن ووا       

مصدف للمعرفوة فضوط بول أصو ح   تعودى يلوك  مون حيوف صوضل كافوة جوانوب نموو 

الطفل المر  طة بتلصيته ونتيجة للتسافع ف  كافة المجاالت  أدى يلك إلى وجود 

ة بالديناميكيوة حتوى  حديات  واجه فياض األافال  و و ا يتطلوب أة  تمتوع الرو و
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يمكن ا من أة  واكب التطوفات الحاصلة   و  تعد عن الجمود فط يعة العصر ال ي 

نعوويف فيووه  ؤكوود دالموواا علووى لالحريووة والجووودةل معوواا ويل وور يلووك فوو  جميووع أوجووه 

النتووواا االقتصوووادي والسياتووو  واالجتمووواع   والتعلووويم  وووو احووود  ووو ع النتوووااات 

ت التعليميووة لت نوو  مف وووم الجووودة و ط يض ووا ب وودم الرليسووية لوو ا انطلضوو  المؤتسووا

 حسين ملرجات العملية التعليمية  ومن  من ا ففع كفاية معلمات فياض األافال  

للحصول على أافال يتسموة بسومات معينوة  جعل وم قوادفين علوى معايتوة غوزافة 

حيوف المعلومات وعمليات التغيير السريعة والمستمرة والتضودم التكنولووج  ال الول ب

ال ينحصوور دوفع علووى اكتسوواب المعرفووة وحفل ووا فضووط ولكوون كيفيووة التعاموول مووع 

المعرفة واالتتفادة من ا بالضدف الكام للدمة عملية التعليم و  ا يتطلب انسواناا يتسوم 

( 41: 2111بالمرونووة وحووب المعرفووة والضوودفة علووى متابعووة المتغيرات)أبووو ملوووح 

لمجواالت وبكفواءة عاليوة ومضواعفة إفوادة لدي م معوافم  وؤ ل م للتنوافس فو  كافوة ا

المجتمووع موون كافووة الج ووود التعليميووة بكوول ومؤتسووا ه وجماعتووه وإفوورادع والتحسووين 

والتطوير المسوتمر و حضيو  أعلوى المسوتويات فو  الممافتوات والعمليوات والنووا   

واللدمات؛ ل ا فالجودة التاملة  عتمد على  وفير أدوات وأتاليب  سواعد مؤتسوات 

 يم على  حضي  نتال  مر ية.التعل

ومن أ م عناصر النلام التربوي ف  فياض األافال    معلمة الرو ة الت        

يعتمد علي ا ف   ط ي  نلام الجودة ف  التعلويم فو  فيواض األافوال للحصوول علوى 

إة التعلويم   DFEE2003نوعية يات جودة عالية من األافوال وقود جواء فو   ضريور

و  الكامنووة لوودينا جميعوواا  وفوو  الضوورة الحووادي و العتوورين  عوود بإمكانووه إخووراك الكنوو

المعرفووة والم ووافات مفتوواح النجوواح والمعلووم المتميووز الوو ي يسووتلدم أتوواليب  وودفيس 

إة  Sammon 1999فعالووة و ووو مفتوواح الوصووول للمعووايير عاليووة الجووودة  ويؤكوود

طو  التربويووة ال دم الرليس  للمدفتة  و عملية التعليم والتعلم ال وادم ول و ا يع

و ناا اك ر لدوف المعلم وما يضوم به ف  حجرة الدفاتة فو  عمليوة التغييور التربووي  

إة التغيير التربوي معتمد إلى حود ك يور علوى موا يعتضود بوه  Fullan 1991اي يرى 

المعلووم ويعملووه فووالتعليم يو الجووودة العاليووة موور  ط بووالمعلم الكوويء الوو ي  توووافر فيووه 

 (.Fullan 1991.12املة .) مؤشرات الجودة الت

وبوو لك عوودت الجووودة التوواملة أ ووم الوتووالل واألتوواليب لتحسووين نوعيووة التعلوويم       

واالف ضوواء بمسووتوى أداءع فلووم  عوود الجووودة  رفوواا  تطلووع إليووه المؤتسووات التعليميووة أو 

بديالا  أخ  ب ا او  تركه األنلمة التعليمية  بول أصو ا  وروفة ملحوة  ملي وا حركوة 

ة المعاصرة ف   دليل علوى بضواء المؤتسوات التعليميوة واتوتمراف ا  واة فكور الحيا

مر  طوواا اف  ااوواا وثيضوواا بم ووادا إدافة الجووودة التوو    وودو  Accreditationاالعتموواد
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متداخلة ف  مضمون ا وملرجا  ا كما يترابط ايضاا فكر االعتماد مع مفا يم أخرى 

ت والتوراخيا مزاولوة الم نوة  ومفوا يم قد   دو متوا ية معه كواالعترام بالتو ادا

ومصطلحات أخرى كمف وم  ماة الجودة والتضويم والمحاتو ة والتضوويم اللوافج  

 وجميع م ي دفوة إلى  طوير العملية التعليمة . 

 

 مشكلة الدراسة 

  ربوي نلام إيجاد و روفة الحادي والعترين  الضرة  حديات وللتغلب على       

 قواموه متميوزاا  إعوداداا  المعلم عن اري  إعداد   فاة يلك يتم ل ا للتصدي  تافك 

 لتمكينوه واال جا ات  يتعل  بالمعافم فيما المستدامة  الم نية التنمية فر   وفير

وللحكوم  .بوه المنواوة لال وطالع بالم موة و  ي ته التعليم   بالمستوى االف ضاء من

التربويووة التعليميوة فوو   علوى مسووتوى أداء معلموات فيوواض األافوال فوو  المؤتسوات

 وء معايير الجودة واالعتمواد األكواديم  فو  فيواض األافوال  فضود حوددت ال ي وة 

العامة للتعليم خمس معايير كل واحد من وا يضويس جان واا مون جوانوب معوايير الجوودة 

فوو  األداء لوودى معلمووات الريوواض   وبالتووال    وورت متووكلة الدفاتووة الحاليووة فوو  

ر مؤشوورات الجووودة واالعتماديووة لوودى معلمووات فيوواض التعوورم علووى موودى  ووواف

 األافال  

 وبالتال  تتجيب الدفاتة الحالية على السؤال اال  :

ما مدى توافر مؤشرات الجودة الشاملة واالعتماد األكاديمي لدى معلمات ل 

 رياض األطفال في مدينة بعقوبة؟"

 أهمية الدراسة

م ماا لتطوير الرو ة  ويلوك لموا ل وا مون   عت ر دفاتة الجودة التاملة مدخالا        

 أثير على نواح  الحياة فو  الرو وة كافوة  وفو   حضيو  فاعليوة وكفايوة ملرجوات 

العملية التعليمية التعلمية   و ط ي  م ادا ومعايير الجودة التاملة لمعلمات فيواض 

األافال من حملة ش ادات ال كالوفيوس  لصوا فيواض األافوال وغيور ن ممون 

( توونوات  6-3فوو  جووودة العمليووة التعليميووة التعلميووة التربويووة للف ووة العمريووة)يووؤثرة 

 ويساعد على ففع كفاية و حسين جودة والتطوير والتحديف والمواك ة.
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 ويمكن تجسيد أهمية البحث بالنقاط اآلتية: 

أن ا الدفاتوة األولوى علوى حود علوم ال احاوة أجريو  فو  العوراد ا تمو  بتووافر   .0

 واالعتماد األكاديم  لدى معلمات فياض األافال. مؤشرات الجودة

الحاجة إلى االف ضاء  بجودة اللدمات المضدمة لضطاع فياض األافال ف  محافلة  .2

 ديالى.

اة الدفاتوة ا ضو  علووى أ وم قطاعووات الدولوة يات التوأثير الم اشوور علوى التنميووة  .3

 التاملة و و قطاع التربية والتعليم.

اصور المنلوموة التعليميوة اي إن وا  ربو  الونفء اة معلمة الرو وة  و  ابور  عن .4

بكون م الاروة ال ترية ومسوتض ل األموة وحا ور ا ول و ا يتطلوب االف ضواء بمسوتوى 

أداء المربية و يادة فاعليت ا ف  أداء م ام ا من خالل إعداد معوايير لممافتوت ا فو  

 ماول أفضول  مجاالت التلطيط والتعليم واإلدافة والتضويم وغير وا والجوودة التواملة

 وتيلة للن وض بعملية التعلم والتعليم.

الوو ي يماوول احوود الضضووايا   Teachers Empowerment مكووين المعلمووات  .5

فو   School Based Managementشيوعاا ف  أدبيوات اإلدافة ال ا يوة للمودافس

المجتمعات الغربية وال ي يعد حجر الزاويوة فو  معلوم الج وود الم  ولوة ل صوالح 

معاصوور فوو  كايوور موون دول العووالم موون خووالل السووماح ل وون بووالتع ير عوون التربوووي ال

التحديات والمعوقات الت   ضي عالضاا أمام  حضي  الجودة ف  فيواض األافوال فضوالا 

 عن متافكت ا ف  ا لاي الضرافات من اجل الضضاء علي ا أو ع حد ل ا . 

 

 أهداف الدراسة

   دم الدفاتة الحالية الى :      

 وافر مؤشرات الجودة واالعتمادية  لدى معلمات فياض األافال  معرفة مدى 

 وج ة نلر معلمات الرياض .

  معرفة المعوقات الت   حول دوة  وافر مؤشرات الجودة واالعتمادية لدى

 معلمات فياض األافال . 



 وفاء قيس كريم .م.م                                               2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 32 - 

 

  اقتراح ما من شانه االت ام ف  التغلب على المعوقات الت   حول دوة   وفير

 االعتمادية ف  اختياف معلمات الرياض.مؤشرات الجودة و

 حدود الدراسة

 ال ي اقتصر على معرفة مدى  وافر مؤشرات الجودة  -: الحد الموضوعي

 االعتمادية لدى معلمات فياض األافال  

 :اقتصرت الدفاتة الحالية على معلمات الرياض التابعات  -الحد المكاني

 لضضاء بعضوبة ف  محافلة ديالى

 :قام  ال احاة بإجراء الدفاتة الميدانية ف  الفصل الاان  للعام  -الحد ألزماني

 (. 2102_2100الدفات  )

 

 تحديد المصطلحات

   Indicatorالمؤشر 

( بان وا يلوك السولوو أو الحوال أو ال ينوة التو  نسوتدل من وا 2116عرف ا دياب )      

  معين على  وافر و ع معين أو  حض   دم محدد  فنستدل على بلوغ  دم  علم

بالسوووولوو الوووو ي يمافتووووه المووووتعلم  ويوووور  ط بوووو لك ال وووودم بصوووووفة م اشوووورة. 

 (00  2116)دياب 

( بان ووال 2102وقوود عرفتووه ال ي ووة الضوميووة لضووماة جووودة التعلوويم واالعتموواد)     

ع ووافات اكاوور  حديووداا واجراليووة  صووي االداءات المطلوبووة موون المؤتسووة  لتحضوو  

 المعيافل.

 Qualityالجودة 

ل بان وووا  كامووول المالموووا او ISOرفت وووا المنلموووة الدوليوووة للتوحيووود الضياتووو  لع     

اللصالا لمنت  او خدمة ما بصوفة  مكن من  ل ية احتياجات ومتطل ات محودودة 

 (. 6: 0994او معرفته  مناا.)التركة العربية ل عالم العالم   
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اإلجراءات الت  ( بأن ا لمجموعة المعايير و 2116وعرف ا ال يالوي وآخروة)     

ي وودم   ني ووا و نفيوو  ا إلووى  حضيوو  أقصووى دفجووة موون األ وودام المتوخوواة للمؤتسووة 

والتحسووين المتواصوول فوو  األداء والمنووت  وفضوواا للغووراض المطلوبووة والمواصووفات 

 (.4: 2112المنتودة بأفضل ارد وأقل ج د و كلفة ممكنين.ل)خليفة وش الد 

 Total Qualityلجودة الشاملة ا

( لبان ووا فعاليووة  حضيوو  أفضوول خوودمات  عليميووة بحايووة 0999رف ووا النجوواف )ع     

 واتتتافية بأكفأ أتاليب وأقل  كاليي وأعلى جودة ممكنة ل

اما مع د الجودة الفدفال  األمريك  عرف وا بأن وال أداء العمول الصوحيا بتوكل       

مودى  حسون صحيا ومن المرة األولى مع االعتماد على  ضييم المسوتفيد فو  معرفوة 

 (.2112:6األداء)محمد 

 Total Quality in Educationالجودة الشاملة في التعليم 

( بأن ا: مجموعة من المواصفات المطلوبة لتحضي  الجودة 2110عرفت ا الغنام)     

التوواملة و تضوومن التووال : التلطوويط االتووترا يج   والمراق ووة المسووتمرة لتحصوويل 

ية  والعالقات اإلنسانية ف  المدفتة وا لواي الضوراف  الطالب  وإدافة الموافد ال تر

 (. 04: 2110والعالقة مع جميع أارام العملية التربوية. )الغنام  

( فضوود عرف ووا بأن ووا لالضوودفة علووى  حضيوو  االمتيووا  فوو   وول 2112امووا عطوووة)     

عمليات التحول والمتغيرات المتسافعة  وأيضا  عن   وافر معايير الجودة المحددة 

من ق ل  ي ات  ماة الجودة ومراق ت ا ف  ملتلي عناصر منلومة التعليم بما ف  

 يلك المدخالت والعمليات والملرجات الن الية  بحيف  تالشى ش ه األخطاء.

 Accreditationاالعتماد 

بأن ووا موونا امتيووا  ألي مؤتسووة  تفوو  أو  فووود المعوواير  2115عرفووه محموود وقرنوو  

 (.223: 2115محمد وقرن  المحددة لجودة التعليم ) 

وعرفه حسن)ب ت( بانه  و نتاا مؤتس  علم  موجوه نحوو الن ووض واالف ضواء 

بمستوى مؤتسات التعليم وال رام  الدفاتية و و أداة فعالة ومؤثرة لضوماة جوودة 

 (.01العملية التعليمية وملرجا  ا  واتتمرافية  طوير ا)حسن   ب ت: 
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 Kindergartenرياض األطفال: 

 6 – 4مرحلووة  ربيووة و علوويم  ضووم أافوواالا  تووراوح أعموواف م الزمنيووة مووا بووين      

توونوات  ويووتم في ووا  نميووة المفووا يم والم ووافات الملتلفووة لتحضيوو  التنميووة التوواملة 

والمتكاملوووة لكووول افووول موووع األخووو  بعوووين االعت ووواف الفووورود الفرديوووة فووو  الضووودفات 

 (2111لوكية )بطرس واالتتعدادات اللغوية والمستويات النمالية والس

 Kindergarten teacherمعلمة الروضة: 

و   المعلمة الت  يتم إعداد ا ف  كليات فياض األافال لمدة أفبع تنوات      

َ  و ربوياا للعمل ف  فو ات األافال لتضديم المعرفة و عليم  ا دفاتية لتأ يل ا علميا

ونصي إلى ت   األافال الصغاف ال ين  تراوح أعماف م ما بين ثالث تنوات

 (.2116تنوات )جو ر  

 

 إلطار النظري والدراسات السابقةا

 Concept of the Qualityمفهوم الجودة 

( كلموووووة متوووووتضة مووووون الكلموووووة الال ينيوووووة Qualiteالجوووووودة كمصوووووطلا )         

(Qualitier  التوو  يضصوود ب ووا ل ا يعووة التوو ء ودفجووة صووالحيته و وو  ال  عنوو )

وإنمووا  وو  مف وووم نسوو   يلتلووي النلوور إليووه بوواختالم األفضوول أو األحسوون دوموواا  

 (.2: 2119المستفيدل )عل   

ويعرف ا مع د الجودة الفدفال  بأن ال  أدية الصحيا على النحو الصوحيا  موع       

 (.254: 2116االعتماد على  ضويم المستفيد من اجل معرفة  حسن األداءل )تكر 

امل المالما واللصالا لمنوت  او خدموة ( بأن ا  ك0992وعرف ا التربين )        

ما بصوفة  مكن من  ل ية احتياجوات محودودة او معروفوة  ومناا  او  و  مجموعوة 

موون اللصووالا والميووزات لكيوواة مووا  ع وور عوون قوودف  ا علووى  حضيوو  المتطل ووات 

 (.013: 0992المحدودة او المتوقعة من ق ل المستفيد)التربين   

ان ا انتاك المنلمة لسلعة او خدمة بمستوى عاٍل  ( على2110وعرف ا عضيل )       

من التميز   كوة من خالل ا قوادفة علوى الوفواء باحتياجوات المسوتفيدين وفغ وا  م   
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ويلك بما يتف  مع  وقعا  م ويتم يلك من خالل مضاييس مو وعة لالنتواك   و ضوديم 

 (.04: 2115خدمات وايجاد ليتميز ب ا)المالح 

 (ACEREDITATION)مفهوم االعتماد: 

حل  مف وم االعتماد بالكاير من اآلفاء الت  اختلف  حول و ع مف ووم محودد      

لووه  فضوود اختلووي مف وووم االعتموواد فوو  أوفوبووا عنووه فوو  الواليووات المتحوودة األمريكيووة 

 ويمكن  عريي االعتماد بأنه نتيجة وملرك فليس  لعملية التضويم والتو   حودد فو  

الميووة  موونا فخصووة للمؤتسووة  سووتطيع موون خالل ووا االعتوورام موون ق وول مؤتسووة ع

مزاولووة عمل ووا وقوود  ركووز علووى االعتموواد الم نوو  أو المؤتسوو  أو اعتموواد برنووام  

دفات    ويستند االعتماد على  ط ي  بعض المعايير الت  يوتم اال فواد علي وا حيوف 

 يتم اعتماد الطالب أو المؤتسة نفس ا.

بأنوه عمليوة  ضووم ب وا المؤتسوات  accreditationويعرم االعتماد األكاديم       

المرموقة للتضويم واث ات أة برامج ا الدفاتية أو اللودمات التو   ضودم ا  ر ضو  إلوى 

مسوووووتوى معوووووايير الجوووووودة واألداء المو ووووووعة مووووون ق ووووول الج وووووات المسوووووؤولة 

 (.0: 2112)صادد 

م  يمونا  و ف  ة أكاديمية أو و ع أكاديم  عل  Accreditationواالعتماد       

للمؤتسة أو ال رنام  األكاديم  مضابل اتتيفاء المؤتسة معوايير الجوودة الوانيوة أو 

العربية أو الدولية وف  ما يتف  عليه من مؤتسوات التضوويم التربويوة ويعود االعتمواد 

خطوة أتاتية  للمؤتسة للسير نحو التميز ف  إااف  وافض وا وانسوجام ا موع أفضول 

روفة و يسير ت ل االعترام ب ا من ق ول األوتواا األكاديميوة المعايير العالمية المع

( واالعتمواد  وو 2119والم نية الدولية والضدفة علوى التنوافس موع  ميال  ا.)مجيود 

مف وم ير  ط باعتماد ال رنام   ولكنه قد يمتود إلوى االعتمواد المؤتسو  و و جانوب 

امه لتضيوويم المف وووم فرعوو  موون إدافة الجووودة ف ووو بماابووة أداة وإجووراء يووتم اتووتلد

و ط يضا ووه ويمكوون  عريووي االعتموواد بأنووه إجووراء لتضيوويم الجووودة ي وودم إلووى  فضوويل 

واتتحساة برنام  الدفاتة )اعتماد ال رنام ( أو المؤتسة)االعتماد المؤتس ( من 

ق ل وكالة أو مؤتسة غير حكومية  ضم بعض الل راء والمتوافكين  ومون ثوم فوإة 

 ضي  األ دام الكامنة وفاء عملية التضويم.عملية االعتماد  تسم بتح

ويتضوا ممووا توو   أة مف وووم االعتموواد يتووداخل كايوورا مووع مفووا يم ومصووطلحات      

أخووورى كمف ووووم  وووماة الجوووودة  ومراق وووة الجوووودة  والتضوووويم المؤتسووو  والتضوووويم 

التامل  والمراجعة األكاديميوة  والمسواءلة والمحاتو ية والتضوويم اللوافج  و  ودم 
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إلى  طوير مؤتسة التعلم ونلام التعليم  ومعنى يلوك أة االعتمواد يعود شوكال جميعا 

مووون أشوووكال التضوووويم اللوووافج  للمؤتسوووة التعليميوووة ف وووو يسوووتند علوووى  ضوووويم األداء 

واإلنتاجيووة و الموودخالت و و عمليووة جو ريووة لتطوووير واقووع التعلوويم وبرامجووه بمووا 

 من الكفاءة والفعالية.يضمن ل ا الجودة والتميز ف   حضي  األ دام بضدف 

 وتعرف الموسوعة الدولية للتعليم العالي االعتماد بأنه :  

االعتوورام العلنوو  لمدفتووة مووا أو مع وود أو كليووة أو جامعووة أو برنووام  دفاتوو        

متلصا  توافر فيه مؤ الت ومعايير  عليمية معينة معترم ب ا فتمياا  ويتضمن 

مؤتسوات التعلويم أو ال ورام  ب ودم التطووير االعترام  ضييم علم  مض ول الجوودة ل

والتتجيع نحو األفضل ل  ع ال رام  باتتمراف. ويعد يلك  روفيا لسو  ين  موا:أة 

 تحموول المؤتسووات األكاديميووة المسووؤولية أمووام بعضوو ا لتحضيوو  أ وودام وا ووحة 

ومحددة من خالل بورام   عليميوة مناتو ة والتأكود مون مودى التوزام  و ع المؤتسوات 

 (.06يات معايير محددة ومض ولة تلفاا.)الدحام  ب ت: ب رام  

 بعض نماذج الجودة الشاملة. 

( م وودأ  من ووا توو عة 04يحتوووي أنمويجووه علووى )(:Demingأنموووذج ديموون    (0

م ووادا ايجابيووة ومن ووا توو عة توول ية يتووكل مجموع ووا ااووافاا عاموواا يمكوون للمنلمووات 

   عرض   ع النمايك:االتتعانة به من اجل و ع نمويك خا  ب ا  وفيما يل

  ت نى المؤتسة فلسفة جديدة يتم صياغت ا علوى شوكل فتوالة  عموم علوى كول مون 

 يعمل ف  المؤتسة.

 .ت نى تياتة  طوير و حسين  اير التحدي والتنافس  

 .عزيز العالقة الحسنة مع الموفدين  

  التركيز على عملية التعلم والتدفيب المستمرين بحف  تمل كافوة ف وات العواملين

 ف  المؤتسة.

 .)االبتعاد عن فكرة الغاية   رف الوتيلة)الربا بأي وتيلة 

 .التوقي عن تياتة التضويم الضالمة على أتاس الحكم فضط 

 .نمية صفة الضيادة لدى المديرين فالضالد  نا مدفب ومكافا ومطوف  
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 .ا الة كل العوال  الت   منع العاملين من  حضي  انجا ا  م 

 عاوة بين العاملين.السع  الى إحالل الت 

  احداث  غيير ج في ف  ال يكل التنليم  للمؤتسة بحيف يسوما بتط يو  م وادا

 (.202: 2113الجودة التاملة.)النجاف 

شوكل ك يور فو  نتور مف ووم   وأتو م ب  أثر بديمن  وجووفاةاشيكاوا:  انموذج (2

املين الجووودة بووين العوواملين   ويوورى أة الجووودة   وودأ بعمليووة التوودفيب والتعلوويم للعوو

و نت وو  كوو لك بعمليووة التوودفيب والتعلوويم   وموون أفكووافع  ط يوو  حلضووات الجووودة التوو  

 سوو م فوو   و يووي م ووادفات الجووودة  وومن كوول المسووتويات فوو  المنلمووة . ويحضوو  

نمويك ايتيكاوا  حوال فو  مراق وة الجوودة الضالموة علوى التفتويف إلوى برنوام  شوامل 

العموالء الو ين  وم جوزء  وام مون  حسوين يركز على العمليات الداخلية الت   راعو  

 ( : 2112الجودة   ويللا م ادله ف  مراق ة الجودة ما يل  )اللطيب   

  تحدد الجودة بناء على  وج ات العميل  -

العملية اإلدافية اتتاماف حضيض  يجب أة  ركز على األ دام اويلة المدى جو ر  -

 عمليا  ا الجودة .

المتافكة الفاعلة بين األفراد داخل المنلموة   ويتطلوب  ستند الجودة و عتمد على  -

 أتلوب إدافة الجودة إ الة الحواجز بين األقسام الملتلفة .

 عملية ا لاي الضراف  ستدع  اتتلدام المعالجة اإلحصالية لل يانات والمعلومات  -

 

عمووول  ووواجوا مستتوووافاا لعووودد مووون التوووركات ماووول فووووفد  أنمووووذج توووا و : (3

عد  م علوووى  طووووير السووويطرة اإلحصوووالية علوووى جوووودة عمليوووا  م وآي.ب.أ.م لمسوووا

اإلنتاجية  ويرى  اجوا اة الض ط المستمر لآلالت ل لوغ جوودة مناتو ة للمنوت  ال 

يعد فعاالا وانه بدالا من يلك يجب اة  صمم المنتجات بحيوف  كووة قويوة بضودف كواٍم 

وا وووويع ويتحموووول ألداء شوووواد بوووورغم الت اينووووات علووووى خووووط اإلنتوووواك  أو فوووو  م

 ( 5: 2110األداء)الدفادكة وآخروة  
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 المعايير العالمية للجودة الشاملة:  

 آيزو(ISO) 10999 :  و   اختصاف لمصطلا يع ر عن تلسلة من المعايير

الضياتية العالمية والت  وصفت ا المنلمة الدولية للمضاييس  ويلك لمساعدة التركات 

نة و ع ا عالمياا وقد صدفت عام ف  الحصول على المواصفات المحددة ومضاف

م  وجاءت نتيجة لال تمام العالم  بالجودة. و تناول  لك المعايير كل ما 0922

يلا جودة المؤتسة ككل ف   ليس  مواصفات للمنت  تواء كاة تلعة أو خدمة  

ولكن ا  ضيس دفجة جودة اإلدافة ومدى  حضيض ا لرغ ات العاملين  وبتكل يكفل 

 ف  األداء المتميز من الجودة. اتتمراف المؤتسة

    ائزة مالكولم بالدري Malcolm Baldrige:)  و عت ر جالزة مالكولم

( مماثلة لجالزة ديمن   و ُمنا ف  Baldrige Criteriaبالدفي  أو معياف بالدفي  )

م  0922الواليات المتحدة األمريكية  وقد  م  ضديم معياف بالدفي  ف  عام 

المؤتسات ف  الواليات المتحدة  ط     ا المعياف ف   وأص ح  أكار من نصي

 الجودة  وانتضل  إلى بلداة أخرى مال األفجنتين واتتراليا وال را يل وكندا وال ند. 

   ائزة ديمن The Deming Award) )  و منا جالز ه للتركات الت :

كز  ط   الرقابة على الجودة بنجاح  حيف  عت ر أة الرقابة على الجالزة  ر 

و ر  ط بالرقابة اإلحصالية على الجودة كوتيلة لتحسين الجودة  وقد و ع    ع 

م  كريماا للعالم 0950الجالزة من ق ل ا حاد الم ندتين والعلماء اليابانيين ف  عام 

الف  إدوافد ديمن  ال ي كاة له آثافع ال اف ة على االقتصاد اليابان   و عد جالزة 

-00  2100مجال اال تمام بالجودة. )العزاوي وكريم  ديمن  من أولى الجوالز ف 

02) 

 مبررات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم :

من خالل الدفاتات وال حوث الت   ناول   ط ي  الجودة التاملة ف  التعليم        

والتغيرات الت   واج ا منلومة التعليم ف  انتتاف مفا يم العولمة وثوفة المعلومات 

                                                 


  و   ا حـاد عالمـ  International Organiation for Standardization   المنلمة العالمية للمضاييس  

والمنلمة ليس  أحد أفرع األمم المتحدة و ضم ف  عضويتـ ا أكار من  سعين 0946مضـرع ف  جـنيي  أتس عام 

(  ي ة مضاييس وانية ) (.91)  
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ا فإة إدخال نلام الجودة التاملة ف  التعليم أص ا  روفة ألت اب عديدة يكر .ل 

 ( ما يل  : 064   2113من ا ) أحمد   

إق ال معلم المجتمعات على التوتع ف  التعليم مع بداية الس عينات مع   -0

 التضحية بالجودة ف  التعليم مما أت م ف   يادة معدالت ال طالة .

القتصادي لجعل دول العالم  طلع إلى النلام التعليم     يادة التنافس ا -2

 باعت افع الوتيلة والسالح ف  مواج ة   ا التنافس االقتصادي والعولمة .

إة الاوفة التكنولوجية التاملة   والضالمة على  دف  علم  ومعرف  لم يس     -3

  الوق  له مايل   يمال  حديا  للعضل ال تري   واتترجاع ا   واتتلدام ا ف

 المناتب بسرعة متنا ية   مما جعل المجتمعات  تنافس ف   جويد نلم ا التعليمية .

برو   ا رة العولمة الت   ؤثر ف  المجتمع الداخل  مما يحتم  روفة  -4

 اال تمام بالجودة التعليمية . 

 

 معلمة رياض األطفال وأدوارها المتجددة:

لمعلوموات والمعوافم والتطووف التكنولووج  نتيجة للتغير المعرفو  ال الول فو  ا     

ف  جميع مناح  الحياة و كنولوجيا التعليم  فضد ل طوف دوف معلمة فيواض األافوال 

وا دادت م مت ا  عضيداا وا ساعاا  ف عد أة كاة  ضليدياا يضتصر على نضل المعرفوة إلوى 

عضوووول التالميووو   وحتوووو ا بالمعلوموووات  وم مت وووا مضصووووفة علوووى التعلووويم فضوووط 

واالاالع على محتوى المن    وحدودع الصي والمدفتة  أصو ح  اليووم ملتلفوةا 

( و تزايود أ ميت وا فو   ووء 013: 2111فضد  عوددت أدواف وا وأتوالي  ال. )توعد  

  ع األدواف الجديودة التو  ين غو  أة  ضووم ب وا  فضود أصو ح  ل مرشوداا إلوى مصوادف 

تال  التّعلم  وموج ةا بما يناتب قدفات المعرفة  ومنسضةا لعمليات التعليم  ومضومةا لن

 (422:  2114الطفل وميوله ل. )السن ل  

ونلراا الى اة دوف معلمة فيواض األافوال كواة وموا ال  دوفاا متغيوراا مسوايراا      

لمتطل ات التطوف ال ي يصاحب التعليم بوصف ا م نوة   تكواثر اليووم أدواف المعلموة 

يووف يفتوورض أة  كوووة مّعلموواا  ومربيوواا ومرشووداا  علووى األقوول فوو  أدبيووات التربيووة  ح

ومالحلوواا توويكولوجياا  وفالووداا اجتماعيوواا  ومنلموواا إدافياا وم ندتوواا  ضنيوواا  وباحاوواا 

علمياا  فضد ل أصواب دوف المعلوم نووع مون التو يوي التضنو  فو  عصور التكنولوجيوا 

م يعود مضصووفاا فالضة التطوف  عصور المعلوما يوة  واال صواالت الكونيوة  فوالتعليم لو

على آليات التدفيس  إي  حول أكار فوأكار إلوى آليوات الوتّعلم  و ركوز الج ود الفاعول 

:  2111ف  حضل  التدفيس علوى الموتّعلم أكاور مون المّعلوم ل. )االبورا يم وآخوروة  

22-33) 
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 ويمكن تحديد " أدوار المّعلم في المحاور اآلتية:

  ربية شلصية التلمي  من جميع جوان  ا. .0

 نمية المجتمع المحل  وخدمته.  .2

متابعة األحداث الجافية واالتتكتافات العلمية ف  مجال التلصا األكاديم   .3

 والتيما ف  مجال التربية وعلم النفس.

  عديل المن اك ف  معناع الواتع  و حسينه و طويرع. .4

اتتغالل كل مصادف التعلم ف  بي ة التّعلم والتعليم وعدم االقتصاف على الكتاب  .5

 لمدفت .ا

 طوير اإلدافة التربوية ف  كل مستويا  ا لتص ا إدافة ديمضرااية وإنسانية   .6

 فالمعلم ف  التربية الحدياة  و أحد عناصر اإلدافة التربوية  

لنمو الم ن  المستمر  ف و يسعى وفاء كل جديد ف  مادة  لصصه وف   .2

 (012   2111التربية وعلم النفس ل. )تعد  

 

 ات العالمية والعربية في تطبيق الجودة الشاملة تجارب بعض الجامع

 اوالً: إدارة الجودة الشاملة في أمريكا 

( ف  الواليات المتحدة األمريكية من TQMيعد مف وم إدافة الجودة التاملة )   

أحدث المفا يم الت  بر ت إلى حيز التط ي  ف  الضطاع التربوي حيف أشاف ) 

وعة من األ دام التربوية للجودة التاملة فى ( إلى مجم215   2113المت ول   

 الواليات المتحدة األمريكية و   كالتال  :

  ي ة اتتعداد األافال من  االلتحاد برياض األافال للتعامل مع م ادا الجودة  .0

 والتعرم على مفا يم ا.  

  طوير األ دام التربوية لتل   متطل ات  ط ي  الجودة التاملة بالمدافس .  .2

مدافس الجودة التاملة والتوتع ف   عميم ا بحيف ال  ضل نس ة مدافس  انتتاف .3

 % من إجمال  عدد المدافس . 91الجودة التاملة عن 

الربط بين المدافس وبين أولياء األموف   ط ي  مضاييس الجودة التاملة  .4

 المعترم ب ا عالمياا 

 اف  اا برام  التعليم واألنتطة بالجودة التاملة. .5

 ة على التعليم ال ا   . نمية الضدف .6

 اف  اا التلطيط للتعليم العال  بمراحل التعليم ق ل الجامع  . .2

 إعداد برام   دفي ية لتنمية الطالب والمعلمين ف  مجال ال حف عن المعرفة. .2
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 ثانياً: انجلترا : 

ا تم  انجلترا بتط يضات الجودة التاملة ف  التعليم   وحدث  طوف ف    ا المجال 

م حيووف فكووزت علووى ثالثووة نلووم للجووودة فوو  0993لتعلوويم منوو  عووام خاصووة فوو  ا

  بريطانيا    :  

  . أمين نلام الجودة الداخلية  

  . اإلاالع على نلام الجودة اللافجية 

   التحكم ف  نلم الجودة من خالل مؤتسات التمويل   ومؤتسات التضويم الت 

 . و ع  نلاماا جديداا لتضويم جودة التعليم 

انيا من خالل   ا التطوير  يادة الاضة ف  التعليم ق ل الجامع  والتعليم و  دم بريط

العال  و  ا التطوير بالتركيز على احتياجات الطالب و وفير ا   وإدخال و حسين 

 (212   2113إدافة الجودة التاملة .) المت ول    

 

 ثالثاً: إدارة الجودة الشاملة في اليابان:

ف  الياباة صعوبات عديدة  أدت إلى أ دياد التأكيد على  واج   الجودة التاملة    

األدوات اإلحصووالية اليابانيووة موون خووالل اال تمووام بوواإلدافة العليووا  فأصوو ح  إدافة 

الجودة التاملة ملموتة ويتوعر النواس بأنفسو م وج ود م فو  العمول  و ؤكود م وادا 

افو يوشوويكاوا (  أو الفكوور لكوو Juran)ديموون ( األفبعووة عتوور أو ثالثيووة جوووفاة )

(Kaoru Ishikawa  على وجود أفبعة أعمدة إلدافة الجودة التواملة فو  التعلويم )

 و  :

  ركيز المنلمة وبتكل فليس على عمالل ا ف  إدافة الجودة التاملة  حيوف إة 

الطالب يجب أة يعيتوا ف  عوالم العمول فريضواا متعاونواا  حيوف يوجود فريو  المعلوم 

معلووم  وأة اللوودمات التربويوووة   ووتم بنمووو الطالوووب والطووالب  والطالووب  بووووة لل

و حسووينه  وأة المعلووم والمدفتووة  مووا الموووفداة للووتعلم الفعووال فوو  بي ووة الطالووب  

والمدفتة    المس ولة عن  ضوديم الرفا يوة اويلوة األمود للطالوب  ويلوك بتعلويم م 

 كيي يتعلموة.

 بتووكل يجووب أة يكوورس كوول فوورد فوو  المنلمووة شلصوويته للتحسووين المسووتمر و

 جماع .
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  إة الموودافس التوو    نوو  إدافة الجووودة التوواملة وم ادل ووا واتووتعماال  ا  سووتامر

مصادف أتاتية ف  اكتتام الطرد الجديدة التو   سواعد علوى إدفاو إمكانوات كول 

 شلا  حيف يتحمل النلام والعمليات والتحسينات الجزء األك ر ف  الجودة. 

لية اإلدافة العليووا التوو   ضوووم بالتحسووين إة نجوواح إدافة الجووودة التوواملة  وو  مسووؤو

الضوووادة المسوووتمر للمعلموووين؛ ألجووول  ضوووديم إنجوووا  اك ووور مووون الطوووالب  حيوووف يللووو  

التربويوة بي ات مدفتية يات جودة شاملة ف   علوم الطوالب والمعلموين والموديرين 

وجميووع العوواملين وبمتووافكة عناصوور المجتمووع المحلوو  بصوووفة فعالووة؛ ألجوول أة 

د دوف م وحاجا  م التنموية المطلوبة؛ وك  ال يكوة التعلويم الجوامع  يس موا بتحدي

 (.04: 2116منفصالا عن خدمة بي ته.  )العاجزو نتواة 

أما على المستوي العرب  فعضدت العديد مون الموؤ مرات التو   ودف  إلوى كيفيوة      

املة  نميوة المجتمعووات العربيووة فوو   وووء اال جا ووات الحدياووة فوو  إدافة الجووودة التوو

ومميزا  ا ودوف ا ف   حسين التعليم بتكل نلري بناء على النجاح فو  العديود مون 

الودول الحدياووة وبعوض الوودول الناميووة  فو وع  المووؤ مرات العديود موون التوصوويات 

لتط ي  إدافة الجوودة التواملة فو  مجوال التعلويم العربو  المدفتو  والجوامع   لكون 

 .دة التاملة ف  بعض المدافس العربيةبدأت بعض المحاوالت لتط ي  إدافة الجو

 وفيما يلي تجارب بعض الجامعات العربية في تطبيق الجودة الشاملة

 اوالً: تجربة  امعة القدس المفتوحة/ فلسطين:
  ن  جامعة الضدس المفتوحة خطة لتجويد نوعية منتجا  وا وخودما  ا  وبودأت        

فووي التعلوويم  واة  ل النوعيووةحيووف عضوود مووؤ مر  حوو  عنوو 2114بتنفيوو  ا منوو  عووام 

ل وال ي  دم الى إ  اف الوتالل المؤدية لرفع مسوتوى جوودة الجامعي الفلسطيني

التعلوويم الجووامع  الفلسووطين  وإ ووفاء االتووتمرافية علووى عمليووة  حسووين الجووودة. 

 (.02-06: 2119)النصير  

 

 ثانياً:تجربة المملكة العربية السعودية  

 ووـ إشوافة صووريحة 0421/  0405السوعودية السادتوة أشوافت خطوة التنميووة         

ووا حة إلى  روفة اال تموام بوالجودة فو  التعلويم العوام والجوامع   ف ودأ  ط يوـ  

ل ف  بعض المدافس السعودية  وإة كاة التط يـوـ  ال 9112نلام الجودة ل األيزو 

علوى  نيـزال فـ  بدايته  إال أنه  جربة جديدة آخو ة بالتوتوع  وقود حصول  مدفتوتي

 Management مون مع ود الجوودة الكنودي 9112شو ادة الجوودة العالميوة األيوزو 

Quality Institute . ففو  ال دايوة  وم  حديود مدفتوتين لتط يو  التجربوة في موا و م
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بصووووووفة مفصووووولة لمنتسووووو   إدافة التعلووووويم فووووو   9112شووووورح نلوووووام األيوووووزو 

دوفات  دفي ية ل م ف  المحافلة وكافة منسوب  المدفتتين  ح  التجربة  مع عضد 

مون ق ول التوركة المؤ لوة. ثوم نفو ت اللطووات الاموان   9112نلام الجوودة األيوزو 

 و م اختياف مراجوع خوافج  لتأ يول  9112الوافدة ف  مراحل  ط ي  نلام األيزو 

المدفتتين الم كوف ين   و مع د الجودة الكندي ليضوم بمراجعة شاملوـة ومستضلـوـة  

  فمونا 9112أليوزو فتم لـه التأكـد مـن مستـوى التط ي  للمواصفات الدولية لنلام ا

ش ادة الجودة للمدفتتين  وتويضوم المع ود بمراجعوات الحضوة كول توتة أشو ر خوالل 

السنوات الاالث من عمر الت ادة وفضا لما  و مت ع  ثم  عاد عمليوة المراجعوة ومونا 

 (. 2101الت ادة من جديد.)ملتضى مجلس النل ة 

 

 دراسات سابقة

ى معرفة دفجة  حضي  معايير ادافة  دف  الدفاتة ال (5992دراسة المالح   

الجودة التاملة ف  الجامعات الفلسطينية كما يرا ا اعضاء  ي ة التدفيس  ودفجة 

( عضو  ي ة  دفيس   346 أثر ا بالمتغيرات المستضلة  كون  عينة الدفاتة من )

و وصل  الدفاتة الى اة دفجة  ط ي  الجامعات الفلسطينية ف  المحافلات الغربية 

يير الجودة التاملة كان  متوتطة و  وجد فرود يات داللة إحصالية يمكن اة لمعا

 عزى للمتغيرات)المؤ ل العلم   الل رة ف  مجال الاضافة التنليمية  الر  ة العلمية  

المركز الو يف   الجامعة( وال  وجد فرود  عزى لمتغير الكلية ف  المجالين 

 األكاديم  وعالقته بالمجتمع المحل .

 وودف  الدفاتووة الووى التعوورم علووى واقووع  ط يوو   (5992اسووة درنوودري وهووو  در

اإلجراءات األولية اللاصة بالتضويم و وكيد الجودة ف  الجامعات السعودية من خوالل 

اتتطالع آلفاء بعض المسؤولين وأعضواء  ي وة التودفيس  كموا   ودم الوى التعورم 

وقات الت   حول دوة يلك و ضديم الى االحتياجات األ مة للضيام بعمليات الجودة والمع

( عضووواا اتووتعمل ال احاوواة االتووتمافة 24الحلووول ل ووا   كونوو  عينووة الدفاتووة موون )

وك لك المضابلة كوتيلة لجمع المعلومات   وأو ح  الدفاتة باة  نالك اختالم فو  

مستوى الجامعات لتط ي  أنتطة وأدوات التضويم لال مة للجودة واالعتماد األكاديم  

ف  راوح  من مؤتسات  ط   جميع األنتطة الى مؤتسات ال  كاد  ط   من ا   حي

 ش ء.

إي  دف    ع الدفاتة إلى  تليا جوودة التعلويم   (5992  ابو دقة وآخرون دراسة

( التعرم على واقع فياض األافال 0ف  فياض األافال ف  قطاع غزة  من خالل: 
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المجوواالت التاليووة: الموون     فوو  محافلووات غووزة موون حيووف جووودة التعلوويم وخاصووة فوو 

( 2كفاية المربيات  المواد التربوية المستلدمة ف  الرياض  متافكة أوليواء األمووف. 

 حديد معوقات جودة التعليم المضدم من ق ل فياض األافوال مون وج وه نلور موديرات 

(  حديد نتال   حسن األداء المتوقع ف  فياض األافال 3فياض األافال والمربيات. 

لمجوواالت التوو   ووم  حديوود ا فوو   وو ع الدفاتووة: الموون    كفايووة المربيووات  المووواد فوو  ا

التربوية المستلدمة ف  الرياض  متوافكة أوليواء األمووف. و حديود مؤشورات الجوودة 

النوعيووة والكميووة لضيوواس  حضوو   وو ع النتووال  وقوود ا ضوو  أدوات الدفاتووة علووى الف ووات 

إلوى العديوود مون التوودخالت فو  مجوواالت:  المسوت دفة وقود بينوو  نتوال  الدفاتووة الحاجوة

المن    كفاية المربيات  المواد التربوية  متافكة أولياء األموف وك لك وجود العديود 

 من المعوقات  بالنس ة للمن   وبالنس ة للمواد التربوية .

( فضد  دف  إلى فصد واقع ال ي ة التربوية ف  فياض 5909صاصيال  دراسةاما  

دمت   ومن ثم ينطل  إلى و ع  صوف لل ي ة التربوية المتعلضة  األافال ف  مدينة

ب ناء الرو ة و ج يزا  ا وفضاا لمعايير الجودة المطلوبة  ويلك باالعتماد على 

متطل ات برام  التعليم المفتوح وبرام  األنتطة وبرام  األفكاة. وقد ا   ال حف 

اتتلدم  اتت انه  ( فو ة خاصة   وقد 60( معلمة يعملن ف  )  024على ) 

لسؤال المعلمات عن واقع الم نى و ج يزات الرو ة ووتالل ا  و م  مضابلت ن 

لمعرفة متكال  ن ومضترحا  ن  كما  م اعتماد الدفاتة التحليلية الوصفية لرصد 

الواقع ولتحديد معايير جودة ال ناء والتج يزات ومن ثم  م اقتراح معايير لجودة ال ي ة 

رو ة و ناول ال حف مجاالت معايير الجودة وأفكان ا ف  فياض التربوية ف  ال

األافال المتعلضة بمعايير إعداد المعلمة واألافال والتمويل والتتريعات و اإلدافة 

والتضويم وأخيراا الم ان  والتج يزات. وقد أتفر ال حف عن مجموعة نتال  بين  

الجودة التربوية ف    عي منات ة مواصفات بناء الرو ة و ج يزا  ا لمعايير

فياض األافال  كما اقترح ال حف معايير لجودة ال ناء والتج يزات اتتندت إلى 

مراعاة خصالا افل الرو ة واأل دام التربوية لرياض األافال ومعايير 

 الصحة والسالمة  فضالا عن المعايير الجمالية واالقتصادية.

التحليل  ألنه ياللم ا يعة  اتتلدم  ال احاة المن   الوصف  منهجية البحث /

 الدفاتة وأ داف ا و و ال ي ي تم بدفاتة اللا رة كما    ف  الواقع.
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يتكوة مجتمع ال حف الحال  من جميع معلمات الرياض مجتمع البحث وعينته  / 

( 00معلمة  مو عات على )2( 041التابعات الى قضاء بعضوبة وال الغ عدد ن )

(  والجدول التال  ي ين 2102-2100عام الدفات  )فو ة  ابعة لضضاء بعضوبة ولل

  و يع عينة ال حف على الرياض

 (0 دول رقم  

 يبين توزيع معلمات الرياض في قضاء بعقوبة على الرياض التابعة لها

 عدد المعلمات فيها تقع في اسم الروضة ت

 القداح  .0
 بعقوبة الجديدة

01 

 00 الرحيق  .5

 01 المجمع الصناعي الرغد  .3

 لشجرة المباركةا  .4
 التحرير

00 

 01 األري   .2

 02 بهرز بهرز  .1

 02 الهويدر السبطين  .2

 1 العبارة الفردوس  .1

 1 كنعان القرنفل  .0

 الورود  .09
 بني سعد

1 

 5 بني سعد  .00

 049 المجموع  .05

 

 عينة البحث  

( معلمة مستمرة ف  الدوام الفعل  و مال عينة 21 كون  عينة ال حف الحال  من )  

%(   م  اختياف ا بطريضة عتوالية من مجتمع ال حف 52.04 ع نس ة )ال حف  

 ( ي ين خصالا عينة ال حف.2والجدول فقم )

 

 

                                                 
2

.من المديرية العامة لتربية  محافلة ديالى تصول على ال يانا م الح   
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 (5 دول رقم  

 يبين توزيع عينة البحث  على الرياض التابعة لها

 النسبة المئوية عدد المعلمات  اسم الروضة ت

 %02.2 04 القداح  .0

 %02 05 الرحيق  .5

 %03.22 00 الرغد  .3

 %05.2 09 الشجرة المباركة  .4

 %05.2 09 األري   .2

 %00.52 0 بهرز  .1

 %09 1 السبطين  .2

 %3.22 3 الفردوس  .1

 %3.22 3 القرنفل  .0

 %01.5122 19 المجموع  .09

يعد عنصر عمر المعلمة من أ م العناصر ف  العملية التعليمة ل  ع الف ة العمريوة إي 

لتعامل موع األافوال ولكو  يح  وا يجب أة  كوة ملي ة بالت اب والمرح لك   حسن ا

( ي ووين 0األافوال و  كووة خ ورا  م األولوى عوون الريواض ايجابيوة و الملطوط فقوم )

  و يع عينة ال حف بحسب متغير العمر.

 (0مخطط رقم 

 توزيع عينة البحث بحسب متغير العمر

 

معلموات كانو  محصووفة فو  ويالحظ من الملطط أعالع إة أعلى نسو ة مون ال      

%( و  ا العمر يعت ر جيد للتفاعل موع 42(تنة حيف كان  النس ة )  41-31الف ة )
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األافال ومحاولة مواصلة التطوف ف  التضنيات التربوية التكنولوجيا المعاصرة الت  

( وبنسو ة 51 ستلدم لتنمية قدفات الطفل المعرفية  ويلي ا المعلمات ف ة )أكاور مون 

ة   ع النس ة ك يرة جداا إيا يجب أة  كوة معلمة الرو ة ملي ة بالنتواا %( ا 21)

و الحيوية مون اجول اة  ح وب الطفول الو ي يضضو  أجمول أيوام حيا وه وأخطر وا فو  

الرو ة من خالل األنتطة الت  ين غ  أة  ضدم ا للطفل من خالل خ رات المون    

(حيف كان  النسو ة الم ويوة 31( و)اقل من 51-41ويل    ع الف ة العمرية الف تين )

%( مون معلموات عينوة 21%( لكل ف ة عمرية ومن الملطط أعالع يتضا أة )06)

ال حف  ن من مراحل عمرية متوتطة و منات ة للتفاعل موع األافوال و و ا مؤشور 

جيد إيا؛ فضالاعن عمر المعلمة ومن العوامل الم مة الت   يوثر على  ووافر مؤشور 

ى معلموات الريواض و وو المؤ ول األكواديم  الو ي حصوول  الجوودة واالعتماديوة لود

 ( يو ا يلك 2عليه اي يدل على كفاء  ا كمربية للطفل والملطط فقم )

 (5مخطط رقم  

 يبن توزيع عينة البحث بحسب متغير المؤهل األكاديمي

0 10 20 30 40 50 60 70

     

     

        

 

حاصوالت علوى   % من معلمات الرياض من62يالحظ من الملطط أعالع اة        

% حاصوالت 5% من ن حاصالت على شو ادات الودبلوم و32.5ش ادات جامعية و

على ش ادة المتوتطة وبتكل عام اة  و ا مؤشوراا جيودا  ولكون  و ا ال يعنو  قودف  ا 

علووى أداء م ام ووا األكاديميووة كمووا يفتوورض ب ووا اة  كوووة ف نالووك عاموول م ووم  ووو 

افال ين غو  اة  كووة خريجوة مون االختصا  األكاديم  فالمربيات ف  فياض األ

قسووم فيوواض األافووال او احوود االختصاصووات التربويووة التوو  ل ووا اف  وواا ب ووا ماوول 

)الريا ة  ومعلمة الحاتوب  والتربية الفنية  وعلم النفس( فلمعلمات الال   يملكن 

( 3  ع المؤ الت يتمكن من العمل ف  فياض األافال والتعامل معوه  .والملطوط )

 عينة ال حف بحسب االختصا  األكاديم  ل ا .ي ين  و يع 
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 (3مخطط رقم   

 يبين توزيع عينة البحث بحسب متغير االختصاص األكاديمي

 

%( مون معلموات الريواض كواة اختصاصو ن 51يالحظ من أعالع إة نسو ة )        

ة واقتصوواد  وعلوووم األكوواديم  عووام ف وو  ملتلفووة مووا بووين ) ووافيا  جغرافيووة  إداف

%( 51حياة...........الا( من االختصاصات ال عيدة عن فياض األافال أما نسو ة) 

%( للتربيووة الفنيووة  وو ا المؤشوور 02.2%( لريوواض األافووال و )30.3ال اقيووة ف وو  )

غير جيد حيف اة الطفول فو   و ع المرحلوة يحتواك إلوى فعايوة خاصوة والوى كووادف 

%( من كادف فياض األافوال غيور ملوتا وغيور 51مدفبة على االعتناء به واة)

مؤ ل حتى انه لم يحصل على الدوفات التدفي ية الكافية الت   ؤ له للضيام بم وام م 

( وكواة عودد المتوركات فو  3حيف اة مجموع الدوفات الت  حصلن علي ا كان  )

( معلمة و  ع الدوفات ف  إعداد مربيات األافال وشافكن في وا  35  ع الدوفات )

( معلموة  00( معلمات و دوفة  دفي ية ف  صناعة الدمى كان  المتوافكات في وا)9)

( يو وا 4( معلمة شافكن ف  دوفة  دفي يوة لحضوود الطفول والملطوط فقوم )05و)

 يلك 
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 ( 3مخطط رقم  

 يبين الدورات التي شاركت فيها المعلمات 

 

%( من عينة ال حف شافكن ف    ع 43.25)  على الرغم من اة ما يضافب  

الدوفات إال أة   ا ال يعن  أن ن من يوات االختصا  العام وليس من  

 اختصا  فياض األافال أو اختصا  التربية الفنية.

 

 أداة البحث

اعتمدت الدفاتة على مضياس جا ز    م الحصول عليه من كتاب ) المضاييس         

ية  لضوماة الجوودة واالعتمواد للجامعوات العربيوة أعضواء النوعية والمؤشرات الكم

اال حوووواد ( المنتوووووف علووووى موقووووع ) و افة التعلوووويم العووووال  وال حووووف العلموووو  ( 
 http://www.naqaae.eg/main/pdf/pre/kinder-standards-3rd.pdf) 

مد من ق ل اغلب الجامعات العربية و ألف  االتت انة من خمسة محاوف وكموا والمعت

 يأ  : 

 المحور األول/ التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم.

 النمو المتكامل لتلصية الطفل.  عد المربية أنتطة متنوعة؛  حض  .0

 أداء الطفل. ومواقي لتضويم  صمم المربية أدوات .2

 لتعليم والتعلم.المحور الثاني/ تنفيذ عمليتي ا

 نوا   التعلم المست دفة.  نف  المربية األنتطة بما يحض  .0

 بكفاءة بما يناتب قدفات الطفل.   دير المربية وق  التعلم .2

http://www.naqaae.eg/main/pdf/pre/kinder-standards-3rd.pdf
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  و ي المربية مراكز التعلم ف  عمليت  التعليم والتعلم. .3

 إتترا يجيات  عليم و علم ماللمة ل وي االحتياجات اللاصة. المربية  ستلدم .4

 ربية متافكة يوي االحتياجات اللاصة ف  األنتطة التربوية. فعل الم .5

 أساليب تقويم فعالة.المحور الثالث/ 

 متنوعة لتضويم نوا   التعلم. ومواقي  ستلدم المربية أدوات .0

  عمل المربية على  حسين أداءات الطفل ف   وء نتال  التضويم. .2

 ي  ضدم أداء الطفل. ناقف المربية نتال  التضويم مع المعنيين لمتابعة مستو .3

 أنشطة مهنية فعالة.المحور الرابع/ 

مناخاا صفياا يتوجع الطفول علوى المناقتوة والحوواف و ض ول الورأي  المربية  وفر .0

 اآلخر.

 بتفافية  ومساواة  وعدالة. األافال  تعامل المربية مع .2

  و ي المربية محتوى الدوفات التدفي ية ف  العملية التعليمية. .3

 ف  مجال  لصص ا. مصادف المعرفة المتعددةالمربية   ستلدم .4

  عدل المربية أداءا  ا ف   وء نتال  التضويم. .5

 ممارسات داعمة للمنه .المحور الخامس/ 

  تناتب نوا   التعلم المتضمنة بلريطة المن   مع ا يعة المرحلة الدفاتية. .0

  ستلدم المربية أنتطة المن   ف   نمية الم افات الحيا ية للطفل. .2

 دم المربية الموافد ال ي ية ف   نفي  أنتطة المن  . ستل .3

أما تلم االتتجابة فضد قسم إلى أفبع مستويات للنسب الم وية لالتوتجابات علوى      

  حضي  المحوف وفضاا للتر يب اآل  :

  دفجة  حضي   عيفة.51اقل من  % 

 51%-64.دفجة  حضي  متوتطة % 

 65%-29.دفجة  حضي  جيدة % 

 21ة  حضي  جيدة جداا.% فأكار دفج 
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 صدق األداة:

للحكوم علوى صوالحية األداة ومودى  3 م عرض االتت انة على عدد من الل وراء     

مالءمت ا أل دام ال حف وأو وحوا جميعواا بواة األداة مناتو ة و ضويس ال ودم الو ي 

 اتتلدم  من اجله.

 

 ثبات األداة:

التتلراك ث وات األداة  Test-Retestاتتلدم  ال احاة اريضة إعادة االخت اف      

( معلمة وبعد مروف أت وعين من التط ي  األول كان  04اي ا ض  االتت انة على )

 ( و   نس ة ث ات عالية .1.22نس ة الا ات قدفع)

 

 -نتائ  الدراسة:

من اجل اإلجابة على تؤال الدفاتة ما مدى  وافر مؤشرات الجودة واالعتمواد      

فيواض األافوال قامو  ال احاوة باتوتلراك الوتوط المورجا األكاديم  لدى معلموات 

 ( ي ين يلك.3واألو اة الم وية والجدول فقم )

                                                 
 أ.د تام  م دي العزاوي/ مركز أبحاث الطفولة واألمومة/ قياس و ضويم 3 .0

 م. ح ام خليل إبرا يم/ مركز أبحاث الطفولة واألمومة4  .2
 م.م أتماء ع د الج اف تلماة/ مركز أبحاث الطفولة واألمومة/ فياض األافال 5  .3
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 (3 دول رقم  

 وية لفقرات المقياسئيبين األواسط المر حة واألوزان الم

 

سة
ار
مم
ال
د 
كو

 

المستويات المعيارية لضمان  ودة 

   واعتماد مؤسسات

مرحلة رياض  –التعليم قبل الجامعي 

 طفالاأل

ح
 
مر
ال
ط 
س
لو
ا

 

ي
ئو
لم
 ا
ن
وز
ال

 

ق
قي
ح
لت
 ا
 ة
در

 

    المعلمة 

    التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم.  2-0

في  المربية لعمليتي التعليم والتعلم تخطط 2-0-0

 نوات  التعلم المستهدفة. ضوء
   

النمو  تعد المربية أنشطة متنوعة؛ تحقق 2-0-0-0

 المتكامل لشخصية الطفل.
 توسطةم 12% 5.12

أداء  ومواقف لتقويم تصمم المربية أدوات 2-0-0-5

 الطفل.
 كبيرة 21% 3.22

    تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم. 2-5

تنمي المربية  وانب التعلم المعرفية  2-5-0

 والمهارية والو دانية لدى الطفل.
   

نوات   تنفذ المربية األنشطة بما يحقق 2-5-0-0

 التعلم المستهدفة. 
 كبيرة 21% 3.1

بكفاءة بما   تدير المربية وقت التعلم 2-5-0-5

 يناسب قدرات الطفل.
 كبيرة 22.1% 3.95

توظف المربية مراكز التعلم في عمليتي  2-5-0-3

 التعليم والتعلم.
 كبيرة % 24.4 5.01

االحتيا ات الخاصة  ذوي المربية تراعي 2-5-5

في تنفيذ  عمليتي التعليم والتعلم  في 

 ت الدم  إن و د(.حاال

   

إستراتيجيات تعليم وتعلم  المربية تستخدم 2-5-5-0

 مالئمة لذوي االحتيا ات الخاصة.
 متوسطة 11.3% 5.2

 ضعيفة %15 5.205تفعل المربية مشاركة ذوي االحتيا ات  2-5-5-5
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 الخاصة في األنشطة التربوية.

    أساليب تقويم فعالة. 2-3

 ليب متنوعة لتقويمأسا المربية تطبق 2-3-0

 نوات  التعلم.
   

متنوعة  ومواقف تستخدم المربية أدوات 2-3-0-0

 لتقويم نوات  التعلم. 
 متوسطة 10% 5.1

تعمل المربية على تحسين أداءات الطفل  2-3-0-5

 في ضوء نتائ  التقويم.
 كبيرة 22.1% 3.3

تناقش المربية نتائ  التقويم مع المعنيين  2-3-0-3

 مستوي تقدم أداء الطفل.لمتابعة 
 كبيرة 23.1% 5.20

    أنشطة مهنية فعالة. 2-4

لعمليتي  مناخاً صفياً داعماً  المربية توفر 2-4-0

 التعليم والتعلم.
   

مناخاً صفياً يشجع الطفل  المربية توفر 2-4-0-0

على المناقشة والحوار وتقبل الرأي 

 اآلخر.

 كبيرة %  23.3 5.03

بشفافية،  األطفال المربية معتتعامل  2-4-0-5

 ومساواة، وعدالة. 
 كبيرة 21.1% 3.5

    ذاتها مهنياً. على تنمية المربية تحرص 2-4-5

توظف المربية محتوى الدورات التدريبية  2-4-5-0

 في العملية التعليمية. 
 كبيرة 29% 5.1

 المربية مصادر المعرفة المتعددة تستخدم 2-4-5-5

 في مجال تخصصها. 
 كبيرة 24.4% 5.01

تعدل المربية أداءاتها في ضوء نتائ   2-4-5-3

 التقويم. 
 كبيرة  داً  11% 3.1

    ممارسات داعمة للمنه . 2-2

تفعل المربية المنه  لتنمية مهارات  2-2-0

 الطفل.
   

 كبيرة %29 5.1تتناسب نوات  التعلم المتضمنة بخريطة  2-2-0-0



 وفاء قيس كريم .م.م                                               2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 59 - 

 

 المنه  مع طبيعة المرحلة الدراسية.

تستخدم المربية أنشطة المنه  في تنمية  2-2-0-5

 المهارات الحياتية للطفل.
 كبيرة  داً  19% 3.5

تستخدم المربية الموارد البيئية في تنفيذ  2-2-0-3

 أنشطة المنه .
 كبيرة 21.0% 3.91

     

يالحوووظ مووون الجووودول أعوووالع إة دفجوووة  حضيووو  مؤشووورات الجوووودة التووواملة         

 %(  و وو ا يعوود23.5اد األكوواديم  جوواءت بدفجووة ك يوورة وبووو ة م وووي )واالعتموو

مؤشووراا جيووداا  إي إة موودخل مف وووم الجووودة التوواملة موون المفووا يم الحدياووة  وو ا واة 

العووراد قوود عووانى  ماعانوواع موون أ مووات. وبغووض النلوور عوون اف  وواا  وو ع اللوودمات 

كووانوا موون  % موون عينووة ال حووف26وحاجووات المجتمووع واللطووط التنمويووة  حيووف إة 

% موون م خريجوو  المعا وود العراقيووة  وبوو لك 32.5خريجوو  الجامعووات العراقيووة و 

تووع  الجامعووات إلووى  لووري  كووادف مؤ وول لضيووادة جيوول موون األافووال و ووم فجووال 

المستض ل وقاد ه.ويلك من خالل نضل المعرفة ل وم ويلوك علوى اعت واف إة الطفول  وو 

 أ م ملرجات العملية التعليمية .

 

" موا هوي معوقوات تطبيوق معوايير الجوودة الشواملة بة عن السؤال الاوان ول جا    

 لواالعتماد األكاديمي في رياض األطفال

اي بين  نتال  الدفاتة الحالية أة المعلمات يواج ن العديود مون المتوكالت التو       

 حول دوة الضيام بم ام ن على نحو أفضل ومن ا وم  و ع المعوقوات والجودول فقوم 

 يلك( ي ين 4)
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 (4 دول رقم  

 معوقات تطبيق الجودة الشاملة واالعتماد االكاديمي لدى معلمات الرياض

 نسبتها المئوية تكرارها المعوقات ت

 %02.2 29 كثرة عدد األطفال في غرفة النشاط  .0

ضووووووعف التواصوووووول بووووووين األهوووووول   .5

 والروضة

10 02.2% 

 %03.2 10 البناية ال تصلح الن تكون روضة  .3

 %03.2 19 الجغرافي غير مالئمالموقع   .4

 %03.2 21 قلة الوسائل التعليمية  .2

 %09.1 42 عدم توافر األلعاب التعليمية  .1

 % 09.03 42 مركزية القرار  .2

 % 2.1 34 قلة الدورات التدريبية  .1

 %099 044 المجموع 

يتضا من أعالع أة أ م المعوقات    كارة عدد األافال ف  غرفوة النتواا  إي    

%(  حيف أة كارة عدد األافال يعي  المعلمة عن أداء 05.2بنس ة م وية) جاءت

واج ا  ا باإل افة على عدم قدف  ا على مالحلة األافال متابعة الفرود الفردية 

بووين األافووال باإل ووافة علووى إة كاوورة عوودد األافووال فوو  غرفووة النتوواا أدى إلووى 

عنوي حيوف اة متوتوط   وف بعض المتوكالت السولوكية لودى األافوال وأ م وا ال

( افوالا وافلوة 55( اي ما ال يضول عون )204.2عدد األافال ف  الرو ة الواحدة)

داخوول غرفووة النتوواا و وو ا العوودد بحوود يا ووه يووؤدي الووى حوودث فو ووى ال متنا يووة 

باإل ووافة إلووى عوودم قوودفة المربيووة علووى  وو ط الصووي  امووا المتووكلة الاانيووة التوو  

%( حيوف 05.5جواء بوو ة م ووي ) بر ت و    عي التواصل مع األ ل ال ي

أكوودة المعلمووات إة أ ووال  األافووال ال يووأ وة للريوواض إال للتوودخل السوول   فوو  أداء 

المعلمات دوة اال تمام بالجوانب األخرى  مما يدل على عدم وع  األ ل بأ مية 

  ع المؤتسة التربوية الت  يضض  في ا الطفل نصوي الن واف   أموا بنايوة الرو وة 

لتروا الصحية في ا على إة  كوة فو ة جاءت بالمر  ة الرابعوة ومدى  وافر ا

( حيووف أكوودة المعلمووات علووى إة ال نايووة ال  صوولا لتكوووة 03.2وبووو ة م وووي)

فو ة الفتضاف ا إلى أفكاة الصحة والترفيه حتوى أة بعوض الريواض ال  حتووي 

 على تاحة للعب واة وجدت 
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لرو ة على قاعة العواب مغلضوة ف   بؤفة للمراض اي ملي ة بالوحل وال  حتوي ا

لتعويض النضا الحاصل ف  الساحة األتاتية و  ا بدوفع أدى إلوى   ووف متوكلة 

% ( 03.5الموقع الجغراف  للرو ة ف  المر  ة اللامسوة م اشورةا وبوو ة م ووي )

إي إة الرو ة  ضع ف  مناا   فتضر إلى اللدمات او  ضع ف  مناا  خطرة او بعيدة 

و منا ل األافال   ا باإل افة باة الطرد المؤدية إلوى الريواض عن مركز المدينة 

معلم ووا غيوور مع وودة  وجوواءت فوو  التر يووب اللووامس للمعوقووات متووكلة الوتووالل 

%(   و ا أدى إلوى   ووف متوكلة عودم  ووافر اللعواب 03.5التعليمية وبو ة م ووي)

فيووة  ووروفي لتضووديم الل وورات المعر %( إي كال مووا01.6التعليميووة بووو ة م وووي )

بطريضووة مح  ووة للطفوول   وموون ألوود أعووداء  حضيوو  الجووودة واالعتماديووة  ووو مركزيووة 

% (  إي أكودة علوى إة  01.03الضراف الت  احتل  المركز السابع  وبو ة م ووي ) 

جميع الضرافات حتى الت   لا النتااات اليومية المضدمة للطفول  تلو  ا موديرات 

ة احتكواك ن بالطفول م اشوراا أي دوف الرياض دوة أة يكووة للمعلموات الل و  يكوو

ف  يلك واخيراا جاءت قلوة الودوفات التدفي يوة التو   حتاج وا معلموات الريواض مون 

اجل مواك ة  غيرات العصر و طوفات المن   والتضنيات التربوية الحدياة مون اجول 

 %( .2.2تض  الطفل كل ما  و حديف من الل رات كاة و ن ا الم وي )

 

 لتغلب على هذه المعوقاتمقترحات من ا ل ا

 ومن اجل التغلب على   ع المعوقات  ضترح ال احاة ما يل :

   ضديم الدعم المال  إلى فياض من اجل  وفير الوتالل التعليمية وكو لك األلعواب 

 التعليمية.

  ضديم دوفات  ربوية ملتصة فو  فيواض األافوال فو  مسوالل  اموة من وا صونع 

 لل التعليمية.الدمى اإلتعافات األولية والوتا

   اة يضوووم بتربيووة الطفوول مربيووات موون يوات االختصووا  األكوواديم  الوودقي  فوو

فياض األافوال ويسومع لو عض االختصاصوات التعلويم في وا ماول خريجوات التربيوة 

الفنية  وخريجات التربيوة الريا وية  ومعلموات الحاتووب واخيوراا معلموات مسورح 

 الدمى.
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 ء أمووف األافووال البوود مون عموول نوودوات ومون اجوول التواصوول المعلموات مووع أوليووا

 اضيفية دوفية لل ل و حديد موعد معين ومعروم لدى أولياء األموف من التواصل 

 مع معلمات الرو ة.

 التوصيات

 وفير التضنيات االلكترونية لرياض األافال والسع  لتحضي  الجودة التاملة في وا  .0

 تواء كاة يلك ف  فيي العراد او حضرع.

من الدفاتات حول جودة التاملة  ف  فياض األافال لعودم وجوود  إجراء المزيد .2

 أي دفاتة تابضة ف  العراد  ناول    ع المؤتسة التربوية على الرغم من أ ميت ا. 

 

 المصادر

االتجاهووات  (:2111) قم ز محمووود -المسند شوويلة-الوورحمن ع وود االبوورا يم  .0

الاضافوة  داف  للمعلوم تغيورالم الودور ضووء فوي المعلموين وتودريب إعداد في العالمية

 .فقط الدوحة  :والتو يع والنتر للط اعة

 ريواض فوي التعلويم لجوودة تقويميوه دراسوة (:2112ابوو دقوة  توناء وآخوروة) .2

مجلة الجامعة اإلتالمية )تلسولة الدفاتوات اإلنسوانية( المجلود غزة،  بقطاع األطفال

   يونيه.  922   - 925اللامس عتر  العدد الاان     
ISSN 1726-6807, http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/ 

 مركوز الضطوواة الجووودة الشواملة فووي التعلويم الصووفي(: 2111ابوو ملوووح  محمود) .3

 لل حف والتطوير غزة.

 الجودة الشاملة في اإلدارة التعليمية والمدرسوية(: 2111أحمد   أحمد إبرا يم) .4

 ر  مصر.. اإلتكندفية   داف الوفاء لدنيا الط اعة والنت

  بحوف الجودة فى مدارس التعليم العوام (: 2112ال ربري  ند احمد التربين  ) .5

 مضدم للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية)جستن(  السعودية

القوودرات النفسووية اللغويووة وعالقتهووا بووبعض  وانووب (: 2111بطوورس  حووافظ  ) .6

 ا قبل النمو العقلي المعرفي وغير المعرفي لدى أطفال مرحلة م
  مع وود دفاتووات الطفولووة  جامعووة عووين شوومس  2  مجلووة الطفولووة   المدرسووة .2

 الضا رة.
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اتجاهوات معلموات ريواض األطفوال بدولوة الكويوت نحوو (. 2116جو ر  تلوى) .2

  اسوتخدام قووراءة كتووب القصوول لأطفووال كأسوولوب للووتعلم المبكوور للقووراءة والكتابووة

 المجلة التربوية  جامعة الكوي   الكوي .

الجوودة الشواملة ونظوم االعتمواد فوي علوى) ب ت(:   شوع اة الودين عمواد حسن  .9

   والريا وة ال دنيوة التربيوة كليوة الجامعوات العربيوة فوي ضووء المعوايير الدوليوة،

 السعودية. -الرياض

: موودخل لتطبيووق معووايير ونظووم الجووودة ( 2112اللطيووب   محموود )  .01

  الجمعيوة السوعودية  لرابع عتراللضاء السنوي ا   الشاملة في المؤسسات التعليمية

 للعلوم التربوية والنفسية   كلية التربية   جامعة الملك تعود   الرياض

 ودة الكتب المدرسية  (:2112ش الد  والل ص ح  ) و عل  ع د فبه خليفة  .00

بحوف مضودم إلوى    بمرحلة التعليم األساسي من و هوة نظور مشورفي هوذه المرحلوة

ل الو ي  عضودع جودة ف  التعليم الفلسطين  ل مودخل للتميوز المؤ مر التربوي الاالف ال

 .2112أكتوبر  30 - 31الجامعة اإلتالمية  ف  الفترة من 

إدارة الجوووودة (      2110خليووول  أحمووود السووويد والز وووري إبووورا يم ع ووواس )  .02

لجمعيووة الشوواملة فووي التعلوويم : خبوورات تعليميووة وإمكانيووة اإلفووادة منهووا فووي مصوور ،ا

، دار الفكور الموؤ مر السونوي التاتوع ية المضافنة واإلدافة التعليمية   المصرية للترب

 512-533العربي ،
االعتموواد األكوواديمي فووي التعلوويم  خطوووات (:الوودحام  محموود ع وود الكووريم)ب ت .03

كليوة العالي  مفهومه، أهدافه، بعض التجوارب المحليوة والعربيوة والعالميوة فيوه(، 

 د  السعودية.اإلدافة التربوية  جامعة الملك تعو

  داف 0 اإدارة الجووووودة الشوووواملة(: 2110الدفادكوووة  مووووأموة وآخوووروة) .04

 األفدة. –الصفا للنتر والتو يع عماة 

دراسوة اسوتطالعية (: 2112دفندفي  إق وال  يون العابودين و  ووو  اوا ر) .05

ألراء بعووض المسووؤولين وأعضوواء هيئووة التوودريس عوون إ ووراءات تطبيووق عمليووات 

الموؤ مر السونوي الرابوع   فوي الجامعوات العربيوة السوعوديةالتقويم وتوكيد الجودة 

 .عتر للجمعية السعودية للعلوم النفسية

مؤشرات الجوودة وتوظيفهوا فوي تنظويم التعلويم  (:2116دياب ت يل ) .01

ديسوم ر  - األولالعودد  -  المجلد الاان  مجلة أافال الللي  )بحف منتوف(   والتعلم

2116. 

القورن  مشوارف على العربي الوطن في التربية :(2110) العزيز ع د السن ل  .02

  .الحديف الجامع  المكتب:مصر اإلتكندفية   1 اوالعشرين، الحادي
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 .الفكر  داف والتطبيق، النظرية بين العملية التربية  ( 2000 ) محمود  تعد  .02

 .ا عماة  والتو يع  والنتر للط اعة

غوزة كخطووة علوى : "تقوويم أداء  امعوة األقصوى ب(2116تكر  ناج  فجب) .09

للموؤ مر العربو  األول حوول جوودة وفقة مضدمة طريق تحقيق  ودتها الشاملة" ، 

 .جامعة التافقة  دولة اإلمافات العربية الجامعات ومتطل ات الترخيا واالعتماد 

 التنمية برام  في الشاملة الجودة إدارة أثر (:2101أحمد) عل  إل امألت ل   .21

– مجلوة جامعوة دمتو  )األردن – الدوليوة الغوو  الوةوك تجربة( المهنية للمعلمين

 – الجامعية األونروا عماة التربوية العلوم كلية  2101 -العدد الرابع - 26المجلد 

 األفدة.

إدارة الجوووودة الشووواملة فوووي مؤسسوووات التعلووويم  (:0992التوووربين    اللووو  ) .50

ة    جامعوووة المنصووووف032 عمجلوووة التربيوووةالجوووامعي والعالي ر يوووة مقترحوووة(، 

 الضا رة.

   كتووب الموودير ور ووال األعمووال(: 0994التوركة العربيووة ل عووالم العلموو ) .55

 .  الضا رة02السنة الاانية    ع 

نحو التخطيط لالعتماد االكاديمى  لبرنام   (:2112)إيناس حسين صادد  .53

 علم المعلومات بجامعة قطر.

فووي  تصوور مقتورح لضومان  وودة البيئوة التربويوة (:2101 فانيوة)صاصويال  .24

 26المجلود  –  مجلة جامعة دمت  رياض األطفال في الجمهورية العربية السورية

 العدد الاالف  -

تطوووير التعلوويم الجووامعي فووي ضوووء  (:2116العوواجز  فووؤاد و نتووواة  جميوول)  .25

كلية التربيوة  جامعوة  المؤ مر العلم  الدول  السابع مفاهيم إدارة الجودة الشاملة، 

 الفيوم  مصر.

دراسة استطالعية لمودى  (:2110تام  م دي وكريم  وفاء قيس )العزاوي   .51

توافر مؤشرات الجودة واالعتمادية في اختيار الهيئة التدريسية في  امعوة ديوالى 

مركوز أبحواث الطفولوة واألموموة  من و هة نظر تدريسيها،  بحث غير منشور (،

 جامعة ديالى _ العراد.

مهني للمعلم مدخل لتحقيق الجوودة االعتماد ال(: 2112عطوة  محمد إبرا يم) .22

 .424 جامعة المنصوفة  مجلة كلية التربية بالمنصوفة)بحف منتوف( في التعليم،
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  مدخل إلى المنهجية المتكاملة إلدارة الجودة الشاملة  (:2110عضيل   عمر) .22

 األفدة. -داف والل للنتر عماة

ة االبتدائيوووة فاعليوووة أداء موووديرة المدرسووو (:2110الغنوووام  نعيموووة إبووورا يم ) .50

بالمنطقة الشرقية من المملكوة العربيوة السوعودية فوي ضووء معوايير إدارة الجوودة 

 .فتالة ماجستير غير منتوفة  كلية التربية  جامعة ال حرينالشاملة، 

. اإلتوكندفية    التربية ومشكالت المجتموع(: 2113المت ول    صالح الدين)  .31

 داف الوفاء لدنيا الط اعة والنتر .

محاضووورة بعنووووان مشوووروع ضووومان الجوووودة (:2119 توتووون شووواكر) مجيووود .30

  ألضيوو  فوو  نوودوة  ووماة  واالعتموواد األكوواديمي فووي إطووار اتحوواد الجامعووات العربيووة

التوووو   ضيم ووووا الجامعووووة   5990/  4/ 5الجووووودة واالعتموووواد األكوووواديم  اللموووويس

 التكنولوجية ـ العراد بالتنسي  مع ا حاد الجامعات العربية.

إسوتراتيجية متقدموة (: 2115ع د الحميد وأتامة محموود قرنو )محمد  محمد  .32

 )بحووف لتطوووير منظومووة إعووداد المعلووم فووي ضوووء معووايير االعتموواد لووبعض الوودول

للمؤ مر السنوي الاالف لالعتماد و ماة جودة المؤتسات التعليمية للفترة منتوف( 

   جامعة الضا رة   كلية  ربية بن  تويي.2  ك 2115يناير  25-24من 

إدارة الجودة ر ية  - ودة التعليم -الجودة(:2112محمد مصطفى السايا) .33

 كلية التربية  جامعة اإلتكندفية.حول المفهوم واألهمية ،

در ة تحقق معايير إدارة الجودة الشاملة (:2115المالح  منت ى احمد عل ) .34

 )فتوالة ماجسوتير غيورفي الجامعات الفلسطينية كما يراها أعضواء هيئوة التودريس

 فلسطين. –منتوفة(   اإلدافة التربوية  جامعة النجاح الوانية  نابلس 

 .تجارب في مجال الجودة في التعليم (:2101ملتضى مجلس النل ة) .35

. http://nokhba-kw.com/vb/showthread.php?t=1378 

تقيوويم األداء الجووامعي موون و هووة نظوور الهيئووة : (2113النجوواف  فالوود حسووين) .36

  أصوووول التدريسوووية بجامعوووة األقصوووى فوووي ضووووء مفهووووم إدارة الجوووودة الشووواملة

 فلسطين.–التربية  كلية التربية  جامعة األقصى غزة 

  أميووورال إدارة الجامعوووات بوووالجودة الشووواملة(: 0999النجووواف  فريووود فاغوووب ) .32

 للنتر والتو يع  الضا رة.

(: تجارب بعض الجامعوات العالميوة والعربيوة 2119ل بن  منزل)النصير  دال .32

الموؤ مر ) بحوف منتووف(   والمحلية في تطبيق الجودة الشاملة سعياً نحوو التمييوز

http://nokhba-kw.com/vb/showthread.php?t=1378
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  الريوواض  المملكووة الوودول  للتنميووة اإلدافيووة نحووو أداء متميووز فوو  الضطوواع الحكوووم 

 العربية السعودية

وثيقووة المعووايير (:2102عتموواد)ال ي ووة الضوميووة لضووماة جووودة التعلوويم واال .39

 لضوووووووووومان  ووووووووووودة واعتموووووووووواد مؤسسووووووووووات التعلوووووووووويم قبوووووووووول الجووووووووووامعي
http://www.naqaae.eg/main/pdf/pre/kinder-standards-3rd.pdf 

40- Fullan MG,(1991):The New Meaning of Education 

change, Cange, in London. 

 
 

http://www.naqaae.eg/main/pdf/pre/kinder-standards-3rd.pdf
http://www.naqaae.eg/main/pdf/pre/kinder-standards-3rd.pdf
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 اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية وعالقتها بالعنف المدرسي

                                                                                                

أ.م.د إسماعيل إبراهيم علي
*

 كلية التربية أبن الهيثم / جامعة بغداد                      
 

 مشكلة البحث:

( Stressيواجه اإلنسان في حياته اليومية ضغوطاً نفسية متعددة والضغط )      

هو أحداث خارجة عن الفرد أو متطلبات استثنائية عليه ، أو مشاكل ، أو صعوبات 

تجعله في وضع غير اعتيادي فتسبب له توتراً أو تشكل له تهديداً يفشل في 

( ، 0:  2112)صالح،   السيطرة عليه ، وينجم عنه اضطرابات نفسية متعددة

وعلى سبيل المثال فان النكبات والكوارث الطبيعية من فيضانات مدمرة وحرائق 

واسعة النطاق ، والزالزل وانفجار البراكين ، والعواصف الماحقة فضال عن 

الحروب تترك آثار اجتماعية ونفسية على األفراد والجماعات واألسر التي 

ان المسكن وتقطع أوصال الحياة العادية لألسرة ، تعرضت لويالتها . فالتشرد وفقد

وفواجع الموت المفاجئ ، واليتم ، والتعرض للعوز ، وصعوبات الحياة ، ومشاعر 

التهديد كلها تعد مؤثرات تترك ورائها مشكالت نفسية مرضية صنفت علميا بـ ) 

ضغوط المتالزمات النفسية التي تعقب التعرض للشدة ( أو ) اضطرابات ما بعد ال
( PTSD( )Post-Traumatic Stress Disordersالصدمية ( )

 ( 0: 2112)الحجار،

وبالرغم من وجود أفكار سابقة ذات عالقة باضطرابات ما بعد الضغوط      

 Nervous( والصدمة العصبية )Shell Shockالصدمية مثل صدمة القنابل )

Shockضطراب بالوصف ( ، إال أن السبب الرئيسي في التعرف على هذا اال

الذي عليه اآلن هو أن قسما من الجنود المشاركين في الحروب أصبحوا يعانون 

من أعراض هذا االضطراب برغم مرور سنوات طويلة من انتهاء الحرب                             

 (.0: 2112)صالح، 

( من األسباب الرئيسة Traumatic Eventsأن األحداث الصدمية )       

ابة باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ، فالمواقف الخطرة التي تقع خارج لإلص

حدود الخبرة اإلنسانية االعتيادية تنتج عنها ردود فعل عنيفة لدى أي فرد  تقريبا ، 

 & Schurrوالذي يحتاج إلى جهود كبيرة و مدة طويلة إلعادة تكيفه )

Jankowsk, 1999 :295لها على المجتمع ككل ( لقد ألقت األحداث الجارية بظال

وجعلتهم في مواجهة مستمرة مع أعمال العنف كل يوم سواء بالمواجهات المواجهة 

                                                 
      2100 /22/2- 22*بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثالث لمركز ابحاث الطفولة واالمومة "   
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وجها لوجه أو من خالل التقارير اإلخبارية المأساوية في وسائل اإلعالم المرئية 

التي يتابعها كل من في البيت بمن فيهم األطفال الذين أصبحوا يعانون من 

البث المنظم ألعمال العنف وعادة ما تظهر في حياة اضطرابات خطيرة بسبب 

هؤالء األطفال أشكال من االضطراب النفسي واالجتماعي   )اللجنة الدولية 

ذلك أن مكونات ثقافة العنف تبدأ من داخل األسرة ( ، 02: 2110للصليب األحمر،

 ، ويساهم في ذلك بعض مؤسسات المجتمع السيما وسائل اإلعالم  ) المقروءة ،

والمسموعة ، والمرئية ( تروج لهذه الثقافة بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل 

 (.060: 2101عرض مشاهد العنف رغم قسوته وبشاعته ) علي، 

%( من األطفال يعانون 21( إلى أن )Robinson, 2005ويؤكد روبنسون )      

 %( من األطفال لديهم اضطرابات من حوادث71من أثر الصدمات ، وان )

%( من األطفال ممن شاهدوا حوادث دموية ظهرت عليهم 67المرور ، وأن )

 األعراض الصدمية .

( إلى أن ما يقرب من ثلثي األفراد Eysenck, 2000وتوصلت دراسة أيزنك )     

 يصابون باضطراب ما بعد الضغوط الصدمية بسبب تعرضهم إلى المعارك 

اضطرابات صدمية نفسية ويستنتجون ، وقد ينتمون إلى أسر فيها أفراد مصابون ب

بان الفرد الذي يعيش في أسرة فيها أفراد يشكون من أمراض نفسية ، تكون قابلية 

أو شدة تأثره النفسي باألحداث الصدمية عالية ، وتؤدي اإلصابة باضطراب ما بعد 

 الضغوط الصدمية.

( 271) التي طبقت على عينة مكونة من( 2110أبو عاليا )وتوصلت دراسة     

طالبا نصفهم تعرضوا للعنف والنصف اآلخر لم يتعرضوا له ، إلى أن الطلبة الذين 

تعرضوا للعنف أكثر اضطرابا من الطلبة الذين لم يتعرضوا له ، وان اإلناث 

 الالتي تعرضن للعنف أعلى اضطرابا من الذكور.

العنيفة ،  إن المواقف الحياتية التي تعتريها الضغوط ، والصدمات النفسية     

واألزمات ، والخبرات المؤلمة تؤدي إلى ارتفاع معدل اإلصابة باالضطرابات 

%( من مجموع سكان العالم 21النفسية لدى اإلنسان بوجه عام. فقد وجد أن )

يعانون من أزمات ، واضطرابات نفسية، بسبب ضغوط الحياة )الحسين 

،227:2112 .) 

( من أن نقص االهتمام بالصحة WOHوتحذر منظمة الصحة العالمية )     

النفسية لألطفال والمراهقين قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية ذات عواقب طويلة 

األمد ومن شانه يدمر التوافق مع النظم الصحية ويقلل من قدرة المجتمعات على أن 

 (.2: 2112تعيش حياة آمنة ومنتجة  )منظمة الصحة العالمية 
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ر اقتصادي قاٍس لمدة ثماني سنوات الذي امتص أن تعرض العراق إلى حصا     

جذور العاطفة اإلنسانية لدى بعض أفراد المجتمع بعد خوضه حربين شرستين ، 

وما رافقه من تأثيرات سلبية على  2112ومن ثم االحتالل األمريكي في آيار 

 الجوانب : النفسية ، واالجتماعية واالقتصادية لدى الغالبية العظمى من المواطنين

، لذا فأن تزايد سلوك العنف هو نتيجة طبيعية لدوامات العنف الذي عاشه أجيال 

من هذا المجتمع ، ومن الطبيعي أن أساليب التنشئة التي استخدمه اآلباء مع أبنائهم 

شكل اللبنة األساسية األولى لغرس هذا السلوك لدى األطفال ، وهذا ما دفع البعض 

ويشير  حقيق  نوازعهم ورغباتهم الحياتية .منهم إلى انتهاج سبيل العنف لت

( إلى أن الحرب تعد تجربة مريرة وخسارة تؤدي إلى فقدان Eriksonإريكسون )

الهوية واضطرابات عصبية تنعكس على شكل صراع وسلوك عدواني داخل 

 ( .Erikson, 1995 : 111المجتمع وأفراده )

الحروب وغيرها تكون دوما  وتؤكد الدراسات أن الكوارث غير الطبيعية مثل     

تأثيراتها سلبية على الضحايا فقد توصلت نتائج الدراسات أن التعرض لألحداث 

الصدمية يمكن أن ينتج اضطرابات نفسية وجسمية لدى المتعرض اليها، حيث 

( أن األفراد بعد الكارثة يشعرون Anthony, 1986وجدت دراسة انثوني )

 بالتوتر وفقدان األمن النفسي. 

وعلى الرغم من ظاهرة انتشار اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية       

(PTSD بصورة ملحوظة إال إنها لم تنل االهتمام الكافي لدى المتخصصين )

النفسانيين  ، بسبب تعقد هذه الظاهرة من حيث معاييرها وتداخل أسلوبي 

 (Tomp,1994:237-250التشخيص والعالج لها )

طرابات ما بعد الصدمية لدى األطفال في مدارسنا ال أن الحديث عن االض     

ينبغي أن يتوقف عند رصده ووصفه وإنما يجب أن نبحث عن مستواها وعالقتها 

بالمتغيرات األخرى كالعنف المدرسي إذ أن معرفة ذلك يؤدي إلى فهمنا لألسباب 

إذا التي تدفع إلى سلوك العنف ومعالجتها يؤدي إلى تالشي هذه األفعال وخاصة 

علمنا أن األسباب المغذية للعنف داخل مدارسنا وخارجها كثيرة ومتنوعة ولهذا 

 : فأن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 ما مستوى االضطرابات ما بعد الصدمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ؟ .0

 ؟تالميذ المرحلة االبتدائية مستوى سلوك العنف لدى ما  .2

اك عالقة بين اضطرابات ما بعد الصدمية والعنف المدرسي لدى هل هن .2

 ؟تالميذ المرحلة االبتدائية
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 أهمية البحث:

يعد األطفال الشريحة األكثر تأثرا بالحوادث الصعبة لقلة خبرتهم ولعدم        

تحصينهم بوسائل األمان الكافية سواء كانت هذه األحداث طبيعية مثل ) والدة طفل 

السفر ، أو االنتقال من منزل إلى أخر ، أو دخول مدرسة وعلى نحو  جديد ، أو

ذلك( ، وهم يتكيفون مع الحدث الجديد بتغير نمط حياتهم ، أما الحوادث غير 

الطبيعية كالصدمات الناتجة عن الحروب والكوارث فهي األقسى واألشد خطورة ، 

اربة ، إذ إنها تدمر وتزداد األمور تعقيدا إذ ما تكررت الصدمات في فترات متق

قناعتهم السابقة بعدم أمكانية تعرضهم لألذى مستقبال ، فضال عن المعاناة المريرة 

من صعوبة التعبير عن الشعور بالحالة النفسية التي يعانون منها ، وقد تختزن هذه 

الخبرات في  )ذاكرة األحداث( وتؤدي إلى مشكالت نفسية عميقة ، السيما إذا لم 

ل أو المدرسة من احتواء الحالة ومساعدة الطفل على تجاوزها  يتمكن األه

 (.22: 2112)البدراوي ، 

ويشير الواقع العالمي إلى ازدياد األرقام واإلحصائيات المتواردة من دول        

العالم حول االضطرابات النفسية ففي دراسة أجريت في الواليات المتحدة 

( من األطفال مصابون باالضطرابات %71األمريكية على األطفال تبين أن )

 0267النفسية وذلك يستدعي االهتمام األكبر بالصحة النفسية لألطفال )زيعور ،

:022.) 

( إلى أن األطفال اللبنانيين بعد الحرب أتسموا 0266وأظهرت دراسة ) يقطين،    

بالعدوان الجسمي واللفظي والعصبية واألحالم المزعجة وقضم األظافر وعدم 

 هتمام بالدراسة ، كما أن ألعابهم التي يمارسونها تتعلق بموضوعات الحرب .                              اال

( التي تناولت األطفال الذين Husain, 1999وتوصلت دراسة حسين )     

تعرضوا لظروف الحصار في )سراييفو( إلى وجود ارتباط موجب بين التعرض 

( والكآبة وأن األطفال الذين PTSDمن )لصدمة الحرب وظهور أعراض كل 

( أكثر من الذين لم يفقدوا PTSDفقدوا احد أفراد آسرهم ظهرت لديهم أعراض )

 احد أفراد أسرهم.

وتشير دراسات أخرى إلى أن اإلفراد المصابين باضطرابات ما بعد الضغوط      

باآلخرين الصدمية يعانون في مجاالت عديدة من حياتهم الشخصية وفي عالقاتهم 

 ( إلى أن اضطرابات ما بعد الضغوط0227، إذ أشارت دراسة  )العطراني ، 

الصدمية تمزق قدرة الفرد في مواجهة متطلبات أهداف الحياة ، وضعف قدرة 

( أن أفراد عينة البحث 2112الفرد على العمل ، وأظهرت دراسة )الكبيسي ، 

ق في اضطراب ما بعد لديهم اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ، ووجود فرو

الضغوط الصدمية وفقا لمتغير الجنس ولصالح الذكور ، وأن أفراد العينة يتسمون 
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بالسلوك العدواني ، ووجود فروق في هذا النوع من السلوك وفق متغير الجنس 

ولصالح الذكور ، ووجود عالقة دالة إحصائيا بين اضطراب ما بعد الضغوط 

                                                                                               الصدمية والسلوك العدواني.  

إلى أن أطفال غزة  Thabet et al, 2006)وتوصلت دراسة ثابت وآخرون )      

تعرضوا إلى عدد كبير من األحداث على مدى واسع فقد ظهرت لديهم مشكالت 

 في الذهاب إلى الفراش ، والنوم ، تردد في تناول الطعام وصعوبة 
 

 

وضعف التركيز واالنتباه ، واإلصابة بنوبات الغضب ، ، فضال عن زيادة نوبات 

الغضب ، والخوف ، وفرط الفعالية ، وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن األطفال 

قبل سن المدرسة في قطاع غزة تعرضوا إلى مجموعة واسعة من صدمات 

لغالبية منهم أحداث التلفزيون مع ما يزيد قليال عن النصف األحداث ، إذ شهد ا

شهدوا قصف المنازل من الجو ، وأن خبرات األحداث الدامية كانت ذات عالقة 

بالمشاكل السلوكية ومواطن القوة والضعف لدى األطفال .وتوصلت دراسة 

نف إلى ووجود عالقة ارتباطية دالة بين الضغوط النفسية والع (2112القيسي، )

المدرسي ، ووجود فروق بين الذكور واإلناث في العنف المدرسي ولصالح 

 الذكور. 

طالب وطالبة أن ( 211) التي طبقت على( 2112عبد هللا، )  وتوصلت دراسة    

معظم الطلبة لديهم سلوك عدواني ، وان العامل االقتصادي هو ابرز تأثيرا على 

ني لدى الذكور هو أعلى من متوسط هذا السلوك ، كما أن درجة السلوك العدوا

( فتوصلت إلى 2117درجة السلوك العدواني لدى اإلناث ، أما دراسة )زبيري، 

أن األطفال عدوانيين في جميع مراحل الطفولة وان الذكور أكثر عدوانية من 

 اإلناث.

( أن التعرض   Lambert &  et.al,  2005وأظهرت دراسة المبرت )    

المتضمن ألعمال الضرب ، أو السرقة ( مباشر أو غير مباشر سواء بشكل)للعنف  

وأن الذكور أكثر عنفا . ، أو الطعن، أو مواجهة شخص يؤدي إلى استعمال العنف

 من اإلناث.

( إلى وجود فروق دالة Gunderson, 2006جندرسون ) وتوصلت دراسة       

وجود عالقة ارتباطية في عنف الحياة الواقعية ولصالح الذكور مقارنة باإلناث ، و

أما دراسة  بين عنف الحياة الواقعية والتعرض لعنف وسائل اإلعالم والعدائية ،

( فأشارت إلى عدم وجود فروق بين Stern & et..al,2008ستيرن وآخرون )

 الجنسين في سلوك العنف.
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اآلباء  إلى أن قسوة (Ho & et..al, 2008) وتوصلت دراسة هو وآخرون      

ة بالسلوك العدواني لدى األبناء ، وتوصلت دراسة فيت بج وآخرون لها عالق

(FitePj & et..al, 2008 ) إلى وجود درجة عالية من السلوك العدواني لدى

 األطفال ، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين ضغوط الوالدين والسلوك العدواني.

اً وإحباطات أن السنوات األخيرة التي مرت على الوطن قد فرضت ضغوط      

كثيرة على المجتمع العراقي بكل شرائحه فتولد نتيجة ذلك أنماطاً سلوكية مرفوضة 

لدى بعض هذه الشرائح ومنها األطفال وهم أكثر تأثرا لقلة خبرتهم في مواجهة 

الضغوط الخارجية فأصبحوا عرضة لالضطرابات واالتجاه نحو سلوك العنف 

ة الطفولة المتأخرة كونها مرحلة نمائية واالنحراف وساعد على ذلك طبيعة مرحل

في طور االنتقال إلى مرحلة المراهقة ، لذا يمكن تحديد األهمية البحث النظرية 

 والتطبيقية على النحو اآلتي:

يعد محاولة متواضعة لسد جزء من النقص الذي تعاني منه الدراسات في مجال  .0

تغيرات التي لم تدرس باضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية وعالقته ببعض الم

 لحد اآلن كسلوك العنف المدرسي .

إن االهتمام بالدراسات المتعلقة باألطفال في مثل هذه المرحلة ، والتعرف على  .2

العالقة بين االضطرابات ما بعد الصدمية وسلوك العنف يسهم في تقديم صياغات 

 إرشادية ووقائية وعالجية في الوقت المناسب .

مهمة من شرائح المجتمع وهو الطفل الذي يعاني جراء تتناول فئة وشريحة  .2

 المشكالت النفسية ، والسلوكية ، واالجتماعية ، واالقتصادية.

توضح خطورة الصدمات على نفسية األطفال ، وتأثيرها المستقبلي عليهم  .2

وعلى األجيال الالحقة ، على اعتبار أن الصدمات إن لم يتم تفريغها تبقى مخزنة 

 لدى األطفال. كخبرات مؤلمة

 

 أهداف البحث:

 يستهدف البحث التعرف على:        

مستوى اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية لدى تالميذ الصف الخامس  .0

 االبتدائي .

 مستوى العنف المدرسي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي . .2

 الفروق في مستوى االضطرابات ما بعد الصدمية وفق متغير الجنس. .2

مستوى العنف المدرسي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي تبعاً  الفروق في .2

 لمتغير الجنس .



  إبراهيمإسماعيل  .أ.م.د                                           2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 62 - 

 

العالقة بين االضطرابات ما بعد الصدمية والعنف المدرسي لدى تالميذ الصف  .7

 الخامس االبتدائي.

 

 حدود البحث:

يتحدد البحث بدراسة اضطرابات مابعد الصدمية وعالقتها بالعنف المدرسي       

ذ المدارس االبتدائية في مديريات التربية في مدينة بغداد للعام الدراسي لدى تالمي

 م. 2100ـ  2101

 
 

 : تحديد المصطلحات

 Post-Traumatic Stress( PTSD) . اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية1

Disorders  

 عرفه كل من:     

  مريكية الجمعية األ -الدليل التشخيصي اإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية

 (:APA, 1994للطب النفسي  )
) اضطراب ينتج عن تعرض الفرد إلى صدمة نفسية تتمثل باستمرار استعادة      

خبرة الحدث الصدمي وتجنب متواصل للمنبهات المرتبطة بالصدمة وأعراض 

دائمة في التنبيه المتزايد ويؤثر االضطراب على سالمة الفرد بصورة كبيرة من 

 ,American Psychiatric Association) مية والمهنية( النواحي األكادي

1994: 424).                             

 ( فيدمانFidman, 1994)  بأنه االضطراب الذي ينتج عن التعرض الفرد إلى

 .                  صدمة نفسية أو جسدية شديدة فيها خطورة على حياته 

(Fidman 1994 :120) 

  كاتلر وماركوس(Cutler & Marcus, 1999 ) 

جسمية تتبع لحدث صادم تفوق  )متالزمة لعالمات و أعراض نفسية و        

المعدل الطبيعي للخبرات البشرية كالتعرض للحروب  و الكوارث و االعتداءات( 

(Cutler & Marcus, 1999:11.) 

  ويتبى البحث الحالي تعريف(APA, DSM-IV, 1994)  :تعريفا نظريا 

 البحث الحالي اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية إجرائيا بأنه: ويعرف 

الدرجة التي يحصل عليها الطفل التلميذ عند استجابة الوالدين على قائمة الضغوط  

 الصدمية .
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 ( : يعرفه كل من :Violence Schools. العنف المدرسي ) 2

 مارمون  (Marmon, 1989  ) 

تستدعي بذل الجهود لتدمير أو إلحاق الضرر  بأنه : ) أحد أشكال القوة التي     

بالشيء المدرك بوصفها مصدر فعلي أو متوقع لإلحباط أو الخطر أو رمز لهما ) 

Marmon, 1989 :7. ) 

  2002األحمد 

بأنه : ) سلوك عدواني مبالغ فيه ، يهدف إلى إلحاق أذى جسدي خطير         

 ( . 027 : 2112بشخص آخر أو تدمير ممتلكاته ( ) األحمد ، 

  2002الغامدي 

) سلوك يصدر عن التلميذ لفظياً أو بدنياً أو مادياً أو صريحاً أو ضمنياً ، مباشراً     

أو غير مباشر ، ويترتب على هذا السلوك إلحاق أذى بدني أو مادي أو نفسي 

 (.6:  2112،  للشخص اآلخر(  )الغامدي

  ( ويعرف البحث الحالي العنف المدرسيSchool Violence  : ًنظريا ) 

بأنه : } سلوك يقوم به التلميذ نحو أقرانه  بقصد األضرار بهم جسدياً أو نفسياً      

 ، أو على الممتلكات الخاصة والعامة في المدرسة أو خارجها { .

 : ًويعرف البحث الحالي العنف المدرسي إجرائيا 

صل عليها المستجيب ) بأنه : ) سلوك يستدل عليه من خالل الدرجة التي يح     

التلميذ ( ، عند  استجابته على مقياس العنف المدرسي المستخدم في البحث الحالي 

. ) 
 

 

 اإلطار النظري:
 

 أوالً: اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية:

 مفهوم اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية: 

التي  (strigere( مشتقة من الكلمة الالتينية )Stressأن مصطلح الضغط )     

( الفرنسية إلى معنى االختناق والشعور Distressتعني شد ، ضيق ، وتشير في )

( Stressبالضيق أو الظلم أو الكرب واألسى ، وتحولت في اللغة االنكليزية إلى )

وتعني التعبير عن معاناة أو ضيق أو اضطهاد ، وأطلق عليه في اللغة العربية ) 

األحداث الصادمة أو الشدة التي تسبب في  الكرب( ويشير إلى الشدة تحت تأثير

 (.72: 2111التوتر )حمدي ،
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( عند تعرض الفرد إلى PTSDوينتج اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية )      

( وهو رد فعل شديد ومتأخر ناتج عن الضغط Traumatic Stressصدمة نفسية )

ة خبرة الحدث عادة ، ويكون من الشدة بحيث يصبح مرهقا ويتميز باستمرار أعاد

الصدمي ، وتجنب متواصل للمثيرات المرتبطة بالصدمة )من أفكار ومشاعر 

وأماكن وأشخاص( وضعف في القدرة على االستجابة                                     

)كالتذكر والعجز واالنعزال وقصور في المشاعر الوجدانية( ، والمعاناة من 

ات في النوم أو ضعف القدرة على التركيز أو أعراض االستثارة الدائمة )صعوب

 زيادة التوتر والتيقظ(.  

ويكون اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية بثالث مستويات من الشدة                                                    

االضطراب في سالمة األفراد  )الحاد والمزمن والمتأخر الظهور( ، ويؤثر هذا 

 ,APA, DSM-IVن النواحي االجتماعية واألكاديمية والمهنية )بشكل جدي م

( وهكذا أصبح هذا االضطراب معروفا بين الناس ومعترفا به في 1994

التصنيفات  الطبية النفسية ، حيث وصفته الصورة المنقحة بالمرشد التشخيصي 

 بأنه أي حادثة تكون خارج مدى الخبرة المعتادة  (DSM- lll-1987اإلحصائي)
 

( وتكون استجابة الضحية فيه متصفة Distressله الكرب النفسي ) للفرد ، وتسبب

بالخوف الشديد ، والرعب والشعور بالعجز، فيما نبهت أخر صورة للمرشد الطبي 

( إلى ضرورة التمييز بين اضطراب ما بعد الضغوط DSM-IV-1994النفسي )

( Acute Stress Disorder( وبين اضطراب الضغط الحاد )PTSDالصدمية )

إذ يستعمل الثاني لوصف الحالة التي يكون فيها تماثل سريع للشفاء من ضغط 

 (PTSDالحادث الصدمي ، فيما يستعمل اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية )

 : 1،  لوصف الحالة التي ال يحصل فيها شفاء سريع من هذا الضغط )صالح

د ستة أشهر من التعرض لذا فان أعراض هذا االضطراب قد تظهر بع (2002

 & Goodwinللصدمة وقد تستمر إلى سنوات تتلو الحدث الصدمي )

Samuel,1996:95.) 

 

( بان األفراد الناجين Herman & et.. al, 1992ويؤكد هيرمان وآخرون )     

من الصدمة والمتماثلين للشفاء قد تظهر عليهم األعراض على نحو دائم أذا ما 

( وقد Herman & et.. al,   1992:378أخرى )  ةتعرضوا إلى ضغوط صدمي

ال يستطيع البعض ممن تعرضوا لألحداث الصادمة ، أن يتجاوزوا الخبرة 

الصدمية وما يصاحبها من أعراض ، فيطورون هذه األعراض وخصوصا أولئك 

الذين لديهم تاريخ مرضي سابق ، فيقعون عرضة لإلصابة باضطراب ما بعد 
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يعد من اخطر االضطرابات النفسية التي تسببه الصدمة الضغوط الصدمية الذي 

النفسية . ويمكن تشخيصه من خالل ثالث أعراض رئيسية تستمر لمدة ال تقل عن 

 ( .00: 0222الشهر بعد التعرض للحدث الصادم )منظمة الصحة العالمية 
 

 

 أعراض الضغوط الصدمية عند األطفال:

والقدرة على فهم األحداث وبالتالي فهم  ال يمتلك األطفال المعرفة الكافية     

( لذا Robison, 2005:46يعانون من هول الحوادث التي قد يتعرضون إليها )

يصبح استيعاب الخبرات الناتجة عن تلك الحوادث أمرا صعبا ، وان ضعف 

قدرتهم على التعبير اللفظي عن معاناتهم يسبب لهم اضطرابات كثيرة في حياتهم ، 

ن استجاباتهم مختلفة للصدمة أو الحوادث المؤلمة ، إذ يشعرون وغالبا ما تكو

بالخوف والقلق ألنهم سوف يفارقون ذويهم ، وتظهر لديهم مشكالت التبول الليلي ، 

ومص اإلبهام ، وصعوبة النوم والكوابيس المزعجة ، ويسيطر على تفكيرهم 

، والتوتر ،  وسلوكهم ذكريات ما حدث ، ويظهر لديهم ضعف التركيز واالنتباه

وفرط الحركة ، وعدم إطاعة األوامر ، والمعاناة من أعراض جسمية مثل الصداع 

وآالم في المعدة دون سبب عضوي واضح ، وسرعة في االنفعاالت ، وكثرة في 

المظاهر العدوانية . وهم ال يستعيدون الحدث بالشكل المألوف مثلما يحدث لدى 

ثناء اللعب ، أو قد تتجسد لديهم في أحالما الكبار وإنما نجدهم يمثلون الحدث أ

( ، كما وتؤدي www.gulfkids.comمفزعة ال يستطيعون تذكر محتواها )

الضغوط االنفعالية إلى العجز في قدرات الطفل الذهنية وتعوقه عن التعلم )جولمان 

 ،0226 :22 . ) 

 

 من المظاهر السريرية لهذا االضطراب: وهناك ثالث مجاميع    

 خليط مختلف من األعراض كالقلق المزمن وسرعة االنفعال واألرق(.  0)

 وضعف التركيز وأحيانا نوبات من السلوك العدواني. 

مجموعة التجنب واإلنكار وتشمل تجنب األشخاص الذين يذكرونه  (.2)

شديدة على شكل صور بالحادث، وضعف الذاكرة، وأفكار وخياالت اقتحامية 

 ( وأحالم مزعجة بالحادث.Flashbacksاسترجاعية لألحداث )
 

( واالنعزال والفتور العاطفي وعدم القدرة على Detachmentالنفور ) (.2)

الحب وقلة النشاطات االجتماعية والمهنية عند بعض األشخاص التي تسببها 

 النقطتان المذكورتان سابقاً.

http://www.gulfkids.com/
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الضغوط الصدمية قد يبدأ ويستمر مباشرة بعد استجابة أن اضطراب ما بعد      

الضغط الحاد أو قد يظهر بعد أيام عدة )ونادراً بعد ستة أشهر(. ويختفي هذا 

  (.22:  2112أشهر وقد يستمر لعدة سنين ) الكبيسي، في االضطراب عادة 
 

 معايير اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية :

عد الضغوط الصدمية في ضوء الدليل التشخيصي لقد تم تحديد اضطراب ما ب       

( الخاص بالمحكات DSM-IVواإلحصائي الرابع لالضطرابات العقلية )

التشخيصية الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية ، والتي تم تحديدها بتوافر 

شرطان أساسيبن أولهما أن يكون الفرد قد جرب الحدث أو شهد أو واجه حدثا 

تضمن استجابة الفرد خوفا عميقا أو عجزا أو رعبا ، وقد صدميا ، وثانيهما أن ي

تحقق الشرطان بمواجهة جميع العراقيين وبضمتهم األطفال إلى صدمة الحرب 

وأحداث العنف المتوالية والتي ما زالت مستمرة لحد اآلن ، وقد حدد الدليل 

 .( ثالثة معايير الضطراب ما بعد الضغوط الصدمية DSM-IVالتشخيصي )

استعادة الفرد التعبير عن الحدث الصدمي بطريقة أو أكثر من الطرائق  :أوال

 التالية:

ذكريات وأفكار ومدركات اقتحامية وقسرية غير مرغوبة ومتكررة عن   -0

 الحدث.  أحالم مزعجة ومتكررة عن أحداث الصدمة.

 ا لشعور أو التصرف وكأن حدث الصدمة يتكرر. -2

 صدمة أكثر. االنزعاج عند لقاء شيء ما يذكر بال  -2

رد فعل فسيولوجي عند التعرض لمؤشرات ترمز ألحد جوانب الصدمة أو   -2

 تشبهه.

تجنب دائم للتنبيهات المرتبطة بالحدث الصادم وخدر االستجابة العامة  غير  ثانيا:

 موجود قبل الصدمة( ويظهر في ثالث جوانب أو أكثر مما يأتي : 

 التي تتعلق بالصدمة . جهود لتجنب األفكار والمشاعر أو األحاديث  -7

جهود لتجنب األنشطة واألماكن أو األشخاص الذين يتسببون في تذكر   -7

 الصدمة.

 عدم القدرة على استرجاع أو تذكر بعض جوانب الصدمة.  -6

 تناقص ملحوظ في االهتمام بالنشاطات والهوايات.   -6

 شعور باالنفصال والغربة عن اآلخرين. -2

دم القدرة على ان تكون لديه مشاعر ضيق في الوجدان على سبيل المثال ع -01

 الحب .

 اإلحساس بالقصور في المستقبل. -00
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أعراض فرط االستثارة ) غير موجودة قبل الصدمة( ويظهر في اثنين أو  ثالثا:

 أكثر مما يلي:

 صعوبات تتعلق بالنوم، كأن يستيقظ في الليل وال يستطيع النوم ثانية. -02

 ني ، لفظي أو بدني.نوبات غضب أو هيجان ، مصحوبة بسلوك عدوا -02

أو متابعة نشاط يجري  صعوبات في التركيز على أداء نشاط يمارس ،  -02

 أمامه. 

ظهور جفله غير عادية لدى سماع المريض صوت جرس أو هاتف ، وأي  -07

 صوت آخر مفاجئ وحتى عندما يلمسه بشكل مفاجئ .

 . (Becky,  2002,PP:3-5)التيقظ الزائد  -07

 

 ت اضطرابات  ما بعد الضغوط الصدمية وجهات النظر التي فسر - 

إلى مفاهيم  Psychoanalysisمدرسة التحليل النفسي استند أصحاب         

( فيما يتعلق بتفسيرهم لألحداث الصادمة Freud, 1856-1939فرويد  )

(Traumatic Events وما يصاحبها من أحساس )( فقد عّد فرويد )صدمة الميالد

جارب الصدمية في حياة اإلنسان . وأن العصاب يعود إلى الوليد باالختناق من الت

العقد النفسية للطفولة ، ومبدأ )العصاب الصدمي( الناجم عن صدمة نفسية حديثة 

العهد )وال عالقة له بالطفولة( تتعارض نظريا مع ما يطرحه  التحليل النفسي . 

عصابات ومع أن فرويد اعترف قبيل وفاته بوجود هذه العصابات وسماها )ال

الراهنة( إال انه عدها شواذ القاعدة التحليلية وغير قابلة للشفاء بالعالج التحليلي 

 ( .22: 0220النابلسي ،الذي يركز جهوده على العقد الطفولية  )

بحسب رأي جانوف بولمان  Cognitionالمدرسة المعرفية وفسرت       

(Janoff- Bulmanأن األحداث الصادمة تنتج عنها حال ) ة من عدم التوازن

والتي تتصف بالضغط والقلق الشديدين والناتجة عن عدم أدراك الفرد للصدمة 

فالمتعرض للصدمة ال يستطيع أن يستوعب الحدث ، ذلك أن  وعدم توقعه لها ،

الحدث الصادم يدرك على انه معلومة جديدة وغريبة من المخطط اإلدراكي وال 

عها ، إذ إنها تقع خارج نطاق الخبرة اإلنسانية توجد في الذاكرة لكي يتم التعامل م

االعتيادية ، وهو ال يتوقع حدوثها ، وعند حدوثها فأنها تكون غريبة من ذالك 

المخطط ، بحيث ال يمكن للفرد التعامل مع تلك األحداث ، وبذالك تهدد الفرد 

 ويضطرب سلوكه ، ولكي يتمكن الفرد من استعادة توازنه عليه أن يستوعب تلك

الصدمة داخل المخطط اإلدراكي له عن طريق معرفة الوسائل الصحيحة المناسبة 

لتلك الصدمة ، أما إذا لم يتمكن الفرد من استيعاب وتمثيل الصدمة في مخططه 
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اإلدراكي المعرفي ، فان تأثيرات تلك األحداث ستبقى داخل مخزن الذاكرة النشط 

 (.Miller, 1995:6تلفة )وتبقى معرضة للظهور بصور سلوكية مضطربة ومخ

                       أن الحدث الصادم هو بمثابة منبه غير مشروط المدرسة السلوكيةوترى      

(Unconditional Stimulus يظهر الخوف والقلق واالستجابة الالشرطية )

( ويصبح المنبه غير الطبيعي )خبرة Unconditional Response)الطبيعة( )

بالحدث الصادم كاألصوات العالية ، وسيارات اإلسعاف ، أو الدخان  إذا ما اقترنت

الكثيف وعلى نحو ذلك من المثيرات( منبها مشروطا ، وتظهر االستجابات 

 Conditional Emotionalالعاطفية المشروطة المتمثلة بالخوف والقلق )

Responsesلك سلوكا ( التي يشعر الفرد بسببها بعدم الراحة  وتؤدي به إلى أن يس

مرضيا يتصف بالتجنبية السلبية التي تمثل مظهر من مظاهر اختالل الصحة 

( ، وعلى سبيل المثال الشخص الذي يتعرض لحادث 26:0226النفسية )الكبيسي، 

في مكان ما يعمم هذا الخوف على أماكن أخرى ، لذا فان هذا الخوف الناجم عند 

اصطلح عليه السلوكيون بالتعلم  تنبيه مرتبط بحادث صدمي يدفع الفرد إلى ما

 ,Eysenck( الذي يفضي إلى خفض القلق )Avoidance -Learningالتجنبي )

2000:694. ) 

ويرى الباحث أن االضطرابات التي يعاني منها أطفال المدارس هي        

استجابات شرطية أصبحت بديال عن االستجابات الطبيعية الالشرطية ، السيما أن 

انون نسبيا من هذه االضطرابات مقارنة مع األطفال ، لذا فأن مسلمات الكبار ال يع

النظرية السلوكية قاعدة مناسبة لتفسير الضغوط ما بعد الصدمية لدى تالميذ 

 المرحلة االبتدائية.

 

 ثانيا: العنف المدرسي: 

 :مفهوم العنف

زاويته  العنف ، إذ تناوله كل باحث من أسهب الباحثون في تحديد مفهوم        

، فقد عرفه ) المعجم الفلسفي ( بكونه فعل مضاد للرفق ، ومرادف للشدة  الخاصة

( هو المتصف بالعنف ، فكل فعل يخالف طبيعة  Violentوالقسوة ، والعنيف  ) 

الشيء ، وأصل كلمة العنف في اللغة العربية من الجذر) ع . ن . ف ( وهو الخرق 

 0260إذا لم يكن رفيقا في أمره ) ابن منظور ،باألمر وقلة الرفق به ، فهو عنيف 

: 2022 . ) 

يظهر عندما يكون ثمة فقدان للوعي  في قاموس علم االجتماع فأن العنفأما        

لدى األفراد وبهذه الصفة يمكن وصفه بالسلوك ) الالعقالني ( . أما في قاموس 
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ء للدفاع عن حقوق التربية فأن العنف هو اللجوء غير المشروع إلى القوة ، سوا

 ( . 2: 2117الفرد ، أو عن حقوق الغير ) اشهبون ، 

 Violentia) ينحدر من الكلمة الالتينية  ( violence) وفي اللغة اإلنكليزية       

ومعناها االستخدام غير المشروع للقوة المادية بأساليب متعددة إللحاق األذى  (

ني العقاب واالغتصاب والتدخل باألشخاص واألضرار بالممتلكات ويتضمن معا

( ، ويمكن القول إن الداللة اللغوية Tontous, 1966:982في حريات اآلخرين )

لكلمة العنف في اللغة العربية أوسع من داللتها في اللغة اإلنكليزية التي تقتصر 

 على االستخدام الفعلي للقوة المادية .

ة اإلنكليزية أحيانا لوصف في اللغ (Aggressionعدوان )وتستخدم كلمة       

السلوك المفعم بالحماسة والمثابرة ، وهو سلوك قد يكون مقبول اجتماعيا ، أما 

فيشير إلى السلوك العدواني المبالغ فيه ، والهادف إلى إلحاق  (Violentالعنف )

 (  027: 2112أذى جسدي خطير بشخص آخر أو تدمير ممتلكاته ) األحمد ، 

فهي مجموعة من االتجاهات والمعتقدات والتقويمات السلبية  العدائيةأما       

( ، فالعدائية تجاه ، أو ميل ، أو رغبة ، Smith, 1992:139)المتعلقة باآلخرين 

 . (067: 2101)علي ،  أو شعور ، وليست فعل
 

 النظريات التي فسرت سلوك العنف :

( لـ                                   Psychoanalysis theoryترى نظرية التحليل النفسي )           

(  Ego أن ) األنا ( : Sigmound Freud 1856-1939سيجموند فرويد )

( ، وتمتلك قدرا ضعيفا من الطاقة النفسية  Idالضعيفة التي تخضع لسيطرة ) الهو 

هي ( ، ال تكفي للتوفيق بين متطلبات األنظمة الثالثة ) األنا ، وال Libido) اللبيدو 

( ويهمل  Pleasure Principle، واالنا العليا ( ، وعندئذ يسود ) مبدأ اللذة (   ) 

مبدأ الواقع فيصبح السلوك منحرفا ال يتفق مع المعايير االجتماعية   ) سلوك 

 ( . 020: 2111العنف ( ) محمد ، 

 

(  Social Analysis theoryأما نظرية التحليل النفسي االجتماعي )          

فترى أن ) العنف (  ( : Kareen Horney 1885-1952لـ كارين هورني )

تعد من األساليب التوافقية ، أو ما تسميه هورني بـ ) النزعات العصابية 

Neurotic Trends  والتي تستخدمها األفراد لحماية النفس من القلق ، وهذه )

اجتماعياً ، النزعات هي التي تؤدي باألفراد إلى رفض االرتباط باآلخرين 

 ( . 012: 0262ويتحركون بعيدا عنهم ، ويسلكون سلوك العنف ) شلتز ، 
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لـ الفريد  ( unique Personality theoryأما نظرية الشخصية المتفردة )        

أطلق أدلر مصطلح علم النفس الفردي ( Alfred Adler 1870-1937أدلر ) 

(Individual Psychology ) إذ ُعني بدراسة ذاتية الفرد ، ويرى أن إصابة الفرد 

بعجز أو مرض ما أو قصور في عضو ما يحاول في الغالب تعويض هذا النقص 

أو العجز بالعمل على تقوية هذا العضو بالمزيد من التدريب والعمل ، وحينما 

يشعر بالنقص في النواحي النفسية أو مرضية غير النواحي العضوية يدفعه إلى 

( ، أو النضال من اجل Over–Compensation) الشعور بالتعويض الزائد

(  ، وحينما يشعر بالنقص في مواجهة Striving for Superiorityالتفوق )

بعض المعوقات يتحفز للعنف والعدوان ضد مصادر اإلعاقة ساعيا إلى القوة ) 

Power علي ،  ( ، والى االنتقام بوصفها السبب الرئيس في نقصه ومصائبه(

2101 :066. ) 
 

 ( : Frustration & Aggression theoryنظرية اإلحباط والعدوان ) 

تعد هذه النظرية من النظريات النفسية األولى في دراسة العدوان ، ويعتقد                                     

 (Dollard & Miller  وهما أصحاب هذه النظرية أن العدوان يتمخض من )

باط ، فاإلنسان عندما يرغب في تحقيق هدف معين ويواجه عائقا يحول دون اإلح

تحقيق الهدف يتشكل لديه عدد من االستجابات من بينها السلوك العدواني ، لذا 

( للتحليل  Freud( استخدام نظرية   )  Dollard and et.. alاقترح دوالرد )

وترى هذه النظرية أن كل  النفسي بوصفها قاعدة لنظرية )اإلحباط ـ العدوان( ،

إحباط يسبب عدوانا ، مما يؤدي إلى الشعور بالذنب وهذا بدوره يؤدي إلى قدر 

اكبر من اإلحباط ولذا سميت هذه النظرية بنظرية )الدائرية للعدوان( ، وافترض ) 

Dollard  أن العدوان هو نتيجة سلوكية أو استجابة هادفة يتم فيها إلحاق األذى )

يواجه العدوان نحوه ، وأن العدوان له مكون فسيولوجي فضال عن  بالفرد الذي

 ( .Willam, 1978:167-171توافر مكون سلوكي له )

ويشير أصحاب هذه النظرية ألى أن مقدار العدوان يتوقف على درجة اإلحباط       

، فكلما زاد شعور الفرد باإلحباط زادت الرغبة في العدوان واشتد السلوك 

أما إذا منع الشخص المحبط من التعبير عن عدوانه شعر بإحباط جديد ؛  العدواني ،

 الن منع العدوان يعد إحباطا جديدا يزيد اإلثارة والتوتر ، وينمي الرغبة في العنف.

 

 ( : Abraham Maslow 1970-1908أما نظرية الحاجات اإلنسانية لـ )

حاجات االنتماء ) ترى هذه النظرية أن األفراد بحاجة إلى إشباع        

Belonging   بعد إشباع الحاجات الفسيولوجية واألمن ، ويتم إشباع حاجة )
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االنتماء في مرحلة المراهقة بالعالقات الحميمة مع األقران ، أو من تأمين موقع 

لدى جماعة معينة ، وقد ينتمي المراهق إلى مجموعات التمرد والعنف إلشباع هذه 

سة سلوك العنف والعدوان على اآلخرين وممتلكاتهم الحاجة لديه ويقوم بممار

( . أن البيئة  Hjelle & Ziegler, 1981:371لتأمين موقع ضمن المجموعة ) 

التي ال تشبـع احتياجات أفرادها يشعره باالضطراب والتوتر، ويبلغ ذلك حداً كبيراً 

الخطر عندما يكون الصراع عنيفاً، ويكون القلق في هذه الحالة إشارة تنذر ب

 وتجعل الفرد يحاول الدفاع عن نفسه وكيانه المهدد من خالل انتهاج سلوك العنف.

 

  Self Control Theoryنظرية الضبط الذاتي 

تفسر النظرية العنف استنادا إلى ضعف القدرة على الضبط الذاتي الذي يكون       

غير منضبطة وال  ، فالطفل الذي ينشأ في بيئة نتيجة للتربية األسرية واالجتماعية

يلتزم أفرادها بإتباع األنظمة ، والقوانين، والمعايير السلوكية ، واألخالقية يصبح 

غير قادر على االلتزام بقيم المجتمع ومعاييره ، لذلك غالباً ما يخرج هؤالء عن 

القانون والنظام ويرتكبون األعمال اإلجرامية في ظل تدني القدرة على ضبط 

 .(06: 2116ع الحاجات الغريزية )حسن، الذات وتأجيل إشبا

 
 

 Social Learning Theoryنظرية التعلم االجتماعي المعرفي ) 

Cognitive: ) 

( منظر لهذه النظرية  ، ويعرف  Albert Banaduraيعد البرت بندورا )       

( ،  Modelling( ، أو النمذجة )  Imitationأيضا بالتعلم من خالل المحاكاة ) 

( ، بعد تأثره بتجارب وأفكار )  Observation Learningعلم المالحظة  ) أو الت

Rotter  ومن أشهر الباحثين الذين أوضحوا تجريبيا األثر البالغ لمشاهدة نماذج ، )

سلوك العنف على مستوى السلوك لدى الفرد المالحظ . فهناك أنواع كثيرة من 

اآلخرين ، والتعلم بالمالحظة  السلوك يتعلمها اإلنسان من خالل مالحظتها عند

( . أن التعرض  222: 0262يحدث عفويا في اغلب األحايين ) دافيدوف ، 

للمحفزات العدوانية )مشاهدة أفالم العنف( يزيد من مستوى اإلثارة النفسية 

والعاطفية للفرد وهذه بدورها تزيد من احتماالت سلوك العنف ، فمشاهدة 

ة ، والتهديدات ال تثير المتلقين نفسياً وعاطفياً فقط المواجهات العنيفة ، واألسلح

 .(Bandura, 1973:31) وإنما تقودهم إلى استجابات عدوانية

ويرى الباحث أن مرحلة الطفولة تتصف بالتقليد والخيال الواسع ، فاألطفال      

يتعلمون عن طريق النمذجة والمالحظة الدقيقة ، ومع مرور الوقت يصبح تقليد 
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ج الحية ، أو عن طريق المشاهدة عادة سلوكية عن طريق تكرارها ، لذا فأن النماذ

نظرية التعلم االجتماعي المعرفي أكثر قبوال في تفسير العنف المدرسي لدى تالميذ 

 المرحلة االبتدائية. 
 

 منهجية البحث وإجراءاته

ئية يشمل مجتمع البحث تالميذ الصف الخامس في المدارس االبتدا مجتمع البحث:

 في مدينة بغداد مديرية تربية الرصافة األولى من الذكور واإلناث.

 

 عينة البحث :

( تلميذ وتلميذة من الصف الخامس االبتدائي ، من 021تتألف عينة البحث من ) 

الذكور واإلناث بشكل متساٍو، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية من 

 (.0ات ، جدول )مدرستين أحداهما للبنين واألخرى للبن

 

 ( 1جدول )

 عينة البحث

 العينة أسم المدرسة

 00 للبنين

 00 مدرسة الحزام األخضر االبتدائية للبنات

 120 مجموع

 

 أداتا البحث :

 بعد الضغوط الصدمية  مقياس ما .1

بعد إطالع الباحث على الدراسات السابقة عن اضطراب ما بعد الضغوط      

 الصدمية :

{Hearman , 1992)( )Vostanin, 1992( ، )APA, 1994 ، الكبيسي( ، )

0226( ، )APA, 2000( ، )WHO, 2001( ، )2004  Glaesser, ، )

              ( {. 2117( ، )العاني ، 2117)لموزة ، 

 ( : 2تم بناء المقياس بصورته األولية من جزأين ، ملحق )   

تعرض فعال للضغوط الصدمية ، : تشخيصي فقط للتأكد من أن التلميذ الجزء األول

( 02وال يدخل هذا الجزء في قياس اضطرابات ما بعد الصدمية ، ويتكون من )

فقرة ، يستجيب عليها التلميذ بـ )نعم ، ال( ، ويحصل على درجة واحدة في حالة 

 اإلجابة بـ )نعم(، وصفر في حالة اإلجابة بـ  )ال(.



 اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية                         2102-المجلد السابع -السنوي الكتاب

 

- 62 - 

 

 

صدمية وهذا الجزء هو الذي يعتمد : اضطراب ما بعد الضغوط ال الجزء الثاني

 عليه في القياس.

وبعد التأكد من توافر شروط الجزء األول لدى التلميذ ، تقدم له الجزء الثاني       

( فقرة ، وتتم االستجابة على فقراته باختيار 22فيما بعد ، ويتكون هذا الجزء من )

، تصحح جميع فقراته في  بديل واحد من البدائل الثالث: )دائما ، أحيانا ، نادرا(

 ( على التوالي.0،  2،  2االتجاه االيجابي )

وتم التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس : فقد تحقق الصدق بطريقتين    

صين في العلوم تبعرضها على نخبة من األساتذة المخ الصدق الظاهري: أوالً  هما :

بحساب معامل  الداخلي للقائمة االتساق: ثانياً  ( ،0التربوية والنفسية ، ملحق )

 (.2االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس ، جدول )
 ( 2جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس اضطرابات ما بعد الصدمية

1 032,0 8 03001 10 03000 22 0308, 22 03000 

2 03020 2 030,0 10 03010 2, 03022 ,0 03002 

, 030,, 10 0302, 1, 03,88 22 03020 ,1 03081 

2 03022 11 03200 18 03020 20 03,22 ,2 03000 

0 03010 12 030,, 12 03,02 20 03028   

0 03208 1, 03202 20 03022 2, 03,,0   

, 032,2 12 03,22 21 030,2 28 0302,   

   

( استمارة من 71ئة النصفية ، بسحب )وتم التحقق من الثبات بطريقة التجز      

استمارات العينة ، وتبين أن معامل ارتباط بيرسون بين مجموعة الفقرات الفردية 

( ، وبعد تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون أصبح معامل 1677والفقرات الزوجية )

( ، وهو معامل ارتباط جيد بالميزان العام لتقويم دالالت معامالت 1662االرتباط )

 (.027:  0266الرتباط )عودة والخليلي،ا

 

 مقياس العنف المدرسي: .2

( ،                                               2112بعد االطالع على االدبيات والدراسات السابقة : })القيسي،        

(Lambert & et..al, 2005 ، 2117( ، )زبيري( ، )Gunderson, 2006  ، )

(Stern S & et.. al, 2008 ، 2101( ، )علي ، 2112(  ، )الغامدي. ) 

( موزعة 2( فقرة ، ملحق )22تم بناء المقياس بصورته األولية من )      

بالتساوي على مجالين هما :) العنف ضد اآلخرين ، والعنف ضد الممتلكات ( ، 



  إبراهيمإسماعيل  .أ.م.د                                           2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 67 - 

 

أحيانا ، وتتم االستجابة على فقراته باختيار بديل واحد من البدائل الثالثة :)كثيرا ، 

 ( على التوالي.0،  2،  2قليال( ، تصحح جميع فقراته في االتجاه االيجابي   )

تم التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس : فقد تحقق الصدق بطريقتين       

صين في العلوم تبعرضها على نخبة من األساتذة المخ الصدق الظاهري: أوالً  هما :

بحساب معامل  االتساق الداخلي للقائمة: ثانياً  ( ،0التربوية والنفسية ، ملحق )

 (.2االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس ، جدول )
 ( ,جدول )

 معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس العنف المدرسي

1 03002 8 03000 10 03088 22 03202 22 03002 

2 03080 2 0308, 10 03020 2, 03201 ,0 03,,2 

, 03020 10 03,81 1, 03020 22 0322, ,1 03028 

2 03,,0 11 030,2 18 03,00 20 03202 ,2 03002 

0 03002 12 03000 12 03088 20 03200   

0 03000 1, 03,22 20 03200 2, 030,,   

, 03282 12 03,88 21 03220 28 03202   

 

( استمارة من 71التجزئة النصفية ،  تم سحب ) بطريقة الثباتوتم التحقق من     

استمارات العينة ، وتبين أن معامل ارتباط بيرسون بين مجموعة الفقرات الفردية 

( ، وبعد  تصحيحه بمعادلة سبيرمان براون أصبح 1676والفقرات الزوجية )

 معامل 

ت معامالت ( ، وهو معامل ارتباط جيد بالميزان العام لتقويم دالال1660االرتباط ) 

 (.027:  0266االرتباط ) عودة والخليلي،

 

 عرض النتائج ومناقشتها:

الهدف األول: التعرف على مستوى اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية لدى 

 تالميذ الصف الخامس االبتدائي .

( بانحراف 776227للتحقق من الهدف تم استخراج المتوسط الحسابي للعينة )    

( ، ولمعرفة داللة 72لمتوسط الحسابي الفرضي للمقياس )( وا2627معياري )

وتبين   (One Sample T-test)الفرق تم استعمال االختبار التائي لعينة واحدة 

( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية -226227ان القيمة التائية المحسوبة )

وجود  ( ، وهذا يعني002( وبدرجة حرية )1617( عند مستوى داللة )06261)

فروق دال إحصائيا بين المتوسطين الحسابيين ، ولكن لصالح المتوسط الحسابي 
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أن عينة البحث لديهم مستوى منخفض في  مما يدل علىالفرضي للمقياس ، 

 (. 2اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية ، جدول )
 (2جدول )

يذ الصف الخامس االختبار التائي لمستوى اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية لدى تالم 

 االبتدائي .

 العدد
متوسط 

 العينة
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الفرضي

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

درجة 

 الحرية
داللة 

 الجدولية المحسوبة الفرق

120 003220 ,320 02 2232,0- 13280 0300 
دال  112

 إحصائيا

    

رية السلوكية التي تؤكد على أن األطفال وتتفق هذه النتيجة مع مسلمات النظ      

يكتسبون االضطرابات من خالل االشتراط مع األحداث الصادمة ، كما وتتفق هذه 

، و دراسة ثابت وآخرون  (Robinson, 2005النتيجة مع دراسة روبنسون )

((Thabet et al, 2006 و دراسة انثوني ، (Anthony, 1986)  و دراسة أيزنك ،

(Eysenck, 2000 ، التي أشارت إلى أن 2112( ، ودراسة ) الكبيسي ، )

اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية منخفضة لدى عينة الدراسة . وربما يكون 

السبب وراء ذلك إلى أن التالميذ رغم المعاناة اليومية القاسية قد تكيفوا نفسيا مع 

لحياة اليومية األحداث الصدمية السيما أن هذه األحداث أصبح جزءا من مفردات ا

على مدى ثالثة عقود بالنسبة لآلباء واكتسبوا خبرة في التعامل مع ويالت الحروب 

 والحصار، وان األطفال اكتسبوا هذه الخبرات وتكيفوا معها أسوة بالكبار.

 

الهدف الثاني: التعرف على مستوى سلوك العنف لدى تالميذ الصف الخامس 

 االبتدائي .

( بانحراف 76602تم استخراج المتوسط الحسابي للعينة )للتحقق من الهدف      

( ، ولمعرفة داللة 72( والمتوسط الحسابي الفرضي للمقياس )7677معياري )

وتبين   (One Sample T-test)الفرق تم استعمال االختبار التائي لعينة واحدة 

لية ( وهي اكبر من القيمة التائية الجدو76166أن القيمة التائية المحسوبة )

( ، وهذا يعني وجود 002( وبدرجة حرية )1617( عند مستوى داللة )06261)

فروق دال إحصائيا بين المتوسطين الحسابيين ، وهذه النتيجة تشير إلى أن عينة 

 (.7البحث لديهم مستوى عاٍل من سلوك العنف المدرسي ، جدول )
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 ( 0جدول )

 ميذ الصف الخامس االبتدائي .االختبار التائي لمستوى العنف المدرسي لدى تال

 العدد
متوسط 

 العينة
االنحراف 

 المعياري
المتوسط 

 الفرضي

مستوى  القيمة التائية

 الداللة
درجة 

 الحرية
داللة 

 الجدولية المحسوبة الفرق

120 0,312 0300 02 03088 13280 0300 112 
دال 

 إحصائيا

      

لتعلم االجتماعي المعرفي إلى أن األطفال وهذه النتيجة تتفق مع مسلمات نظرية ا  

يتعلمون من خالل التقليد والمحاكاة من خالل المشاهدات الحية أو من وسائل 

دراسة ( ، ودراسة 2110اإلعالم ، كما وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )أبو عاليا،

  دراسة، و (2117دراسة )زبيري، ،  (FitePj & et..al, 2008فيتبج وآخرون )

التي أشارت إلى أن مستوى العنف لدى أفراد العينات مرتفعة  (2112هللا، عبد )

تجاه أقرانهم والممتلكات الموجود داخل المدرسة ، وأن هذه الممارسات السلوكية 

نتيجة طبيعية وهي جزء من البيئة االجتماعية القاسية التي يكتسب منها الطفل 

رتقي لمستوى معالجة العنف ونبذه خبرة العنف مقابل التربية المدرسية التي ال ت

 والحد من خطورته . 

 

الهدف الثالث: التعرف على الفروق في مستوى اضطرابات ما بعد الضغوط 

 الصدمية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي وفقا لمتغير الجنس .

 Two Independentبعد استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين )     

Samples Test) ( 76202، لمعرفة داللة الفرق تبين أن القيمة التائية المسحوبة )

( 1617( ، عند مستوى داللة )06261وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية )

( ، مما يدل أن هناك فروقاً بين الذكور واإلناث في مستوى 006ودرجة حرية )

 (.7اضطرابات ما بعد الصدمية لصالح اإلناث ، جدول )
 ( 0جدول )

 االختبار التائي لمستوى اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية وفق متغير الجنس 

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

درجة 

 الحرية

داللة 

 الجدولية المحسوبة الفرق

 2308 0,3,2 00 ذكور

03212 13280 0300 118 

دال 

إحصائ

 يا

لح لصا

 اإلناث
 3,2, 08320 00 إناث
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التي أشارت إلى وجود فروق بين  (2110أبو عاليا )وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

الذكور واإلناث في اضطرابات ما بعد الصدمية لصالح اإلناث ، كما تتعارض هذه 

( التي أشارت إلى وجود فروق بين الجنسين 2112النتيجة مع دراسة )الكبيسي ، 

اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية ولصالح الذكور، ويرى الباحث أن هذه  في

النتيجة تفسر لنا الفروق في طبيعة التنشئة االجتماعية بين الذكور واإلناث ، إذ أن 

الذكور أكثر تفهما لمصادر األحداث الصادمة نتيجة انفتاحهم النسبي نحو خارج 

لدى الذكور من األسلحة المختلفة في  األسرة مقارنة باإلناث ، كما أن مادة لعب

مرحلة الطفولة الطفولة الوسطى هي تقليد مصغر لمصادر األحداث الصادمة قد 

 يخفف من رهبة مشاهدة هذه المصادر والتخفيف من االضطرابات.

 

الهدف الرابع: التعرف على الفروق في مستوى سلوك العنف لدى تالميذ الصف 

 ير الجنس .الخامس االبتدائي وفقا  لمتغ

 Two Independentبعد استعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين )      

Samples Test( لمعرفة داللة الفرق تبين أن القيمة التائية المسحوبة ، )26272 )

( 1617( ، عند مستوى داللة )06261وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية )

ك فروق بين الذكور واإلناث في سلوك ( ، مما يدل أن هنا006ودرجة حرية )

 (.6العنف المدرسي لصالح الذكور ، جدول )
 

 (,جدول )

 االختبار التائي لداللة الفرق في سلوك العنف المدرسي وفق متغير الجنس

 العدد الجنس
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى  القيمة التائية

 الداللة

درجة 

 الحرية

داللة 

 الجدولية محسوبةال الفرق

 2302 02322 00 ذكور

23,02 13280 0300 118 

دال 

 إحصائيا

لصالح 

 03,0 02380 00 إناث الذكور

       

( ، 2112عبد هللا، )  دراسة( ، و2112وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )القيسي ،    

(   Lambert &  et.al,  2005( ، ودراسة المبرت )2117دراسة  )زبيري، و

 ( التي أشارت إلى وجود Gunderson, 2006جندرسون )دراسة ، و
 
 



  إبراهيمإسماعيل  .أ.م.د                                           2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 62 - 

 

فروق بين الذكور واإلناث في سلوك العنف لصالح الذكور، وتتعارض هذه النتيجة 

( التي أشارت إلى وجود Stern & et..al,2008مع دراسة ستيرن وآخرون )

لباحث أن هذه فروق بين الذكور واإلناث في سلوك العنف لصالح اإلناث ، ويرى ا

النتيجة منطقية ، إذ أن الذكور يتمتعون ببنية جسمية قوية ، وأكثر مشاهدة لوسائل 

العنف المختلفة ، وبذلك تراكمت لديه طاقة وهو بحاجة إلى تفريغها بطريقة ما ، 

 وأن العنف احد هذه الطرائق مع غياب دور األلعاب الرياضية والترويح البدني .

 

عرف على العالقة بين اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية الهدف الخامس : الت

 والعنف المدرسي

للتحقق من الهدف تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التالميذ على 

، وظهر ان معامل  مقياس اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية والعنف المدرسي

باط ثم استعمال ( ، ولمعرفة داللة قيمة معامل االرت16627االرتباط يساوي )

معادلة القيمة التائية الختبار الفرضيات الخاصة بمعامل االرتباط ، ووجد أن القيمة 

( عند 06261( وهي اكبر من القيمة التائية الجدولية )76220التائية المحسوبة )

( وهذا يدل على إن العالقة بين 006( ودرجة حرية )1617مستوى داللة )

عالقة ارتباطية موجبة ،  صدمية والعنف المدرسياضطرابات ما بعد الضغوط ال

فكلما زادت درجة التلميذ على مقياس اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية 

 (.6والعكس صحيح، جدول ) ارتفعت درجته على مقياس العنف المدرسي
 ( 8جدول )

 رسيالقيمة التائية لمعامل االرتباط بين اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية والعنف المد

 العدد

معامل االرتباط اضطرابات 

ما بعد الضغوط الصدمية 

 والعنف المدرسي

 القيمة التائية

ى 
و
ست

م

لة
دا

ال
ة  

ج
در

ية
حر

ال
 

 داللة الفرق

بة
و
س

ح
لم

ا
 

ية
ول

جد
ال

 

120 0328, 03221 13280 0300 118 
دالة 

 إحصائيا

 

الصادم هو  وتتفق هذه النتيجة مع مسلمات النظرية السلوكية التي ترى أن الحدث

يظهر الخوف والقلق واالستجابة الالشرطية )الطبيعة( ،   بمثابة منبه غير مشروط

ويصبح المنبه غير الطبيعي خبرة إذا ما اقترنت بالحدث الصادم كاألصوات العالية 

منبها مشروطا ، وتظهر االستجابات العاطفية المشروطة المتمثلة بالخوف والقلق 
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ك سلوكا مرضيا يتصف بالتجنبية السلبية والتي تمثل التي تؤدي به إلى أن يسل

 مظهر من مظاهر سوء التوافق النفسي واالجتماعي.

( ، 2112، ودراسة )الكبيسي ،  (2112وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )القيسي ، 

 Ho) دراسة هو وآخرون( ، وFitePj & et..al, 2008دراسة فيتبج وآخرون )و

& et..al, 2008) ارت إلى وجود عالقة بين االضطرابات وبين ، التي أش

العدوان والعنف ، ويرى الباحث أن االضطرابات النفسية الشديدة تنعكس على 

شكل صراع عدواني وتمرد على اآلخرين ، وأحيانا ضد الممتلكات اآلخرين إذا 

 شعر الطفل أن االعتداء عليهم سيواجه برد فعل قوي منهم .  
 

 التوصيات: 

 ى نتائج البحث يوصي الباحث بما يأتي:بناًء عل   

التأكيد على دور اإلرشاد ومجالس اآلباء واالمهات على كيفية التعامل مع  -0

األطفال في األوضاع الطارئة واالنتقالية ممن تعرضوا إلى أحداث صدمية و 

 اآلخرين الذين يعانون من مشكالت سلوكية .

ئل األعالم نحو التخفيف نشر الوعي الصحي النفسي لدى األسر من خالل وسا -2

 من حدة هذه االضطرابات من خالل التوجيه السليم. 

االهتمام بالنشاطات واأللعاب الرياضية في المدارس ، وتوجيهها بشكل سليم  -2

 نحو البناء النفسي ، والبدني ، والترويحي لدى التالميذ.

لنفسية ، تفعيل دور اإلرشاد في المدارس االبتدائية لتلبية حاجات التالميذ ا -2

 واالجتماعية ، والدراسية .

توجيه أولياء األمور إلى ضرورة الحد من مشاهدة األطفال ألعمال العنف من  -7

 خالل  التلفزيون والتأكيد على مشاهدة األطفال لبرامج مناسبة إلى أعمارهم.

 

 المقترحات: 

 يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:

قتها بالسلوك المضاد للمجتمع لدى اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية وعال .0

 طلبة المرحلة المتوسطة.

أثر برنامج إرشادي في خفض اضطراب ما بعد الصدمية لدى تالميذ المرحلة  .2

 االبتدائية

اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمية وعالقتها بمشكالت النوم والخجل لدى  .2

 تالميذ المرحلة االبتدائية.
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 :المصادر

، مؤسسة الرسالة  0، ط مشكالت وقضايا نفسية:  ( 2112األحمد ، أمل )  .0

 .للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ـ لبنان

العنف المدرسي ) المظاهر ، العوامل ، ( :  2117اشهبون ، عبد المالك )  .2

، المركز العربي للمصادر والمعلومات )  بعض وسائل العالج (

www.fikrwanaked.aljabriabed.com . ) 

الصدمة النفسية لألطفال في الحروب وأثارها (: 2112عمة )البدراوي ، ن .2

 ( ، القاهرة .02،  العدد ) مجلة عربيات،  وعالجها

، ترجمة ليلى الجبالي ، سلسلة عالم  الذكاء العاطفي( 0226جولمان ، دانييل ) .2

 المعرفة ،الكويت.

اآلثار االجتماعية والنفسية الناجمة من (. 2112الحجار ، محمد حمدي ) .7

الجسدية  –، مركز الدراسات النفسية والنفسية  الثقافة النفسية،  لكوارث الطبيعيةا

كانون الثاني /يناير في  –المجلد الثالث عشر  -العدد التاسع واالربعون

mlaf49.html\http://www.psyinterdisc.com 
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 تأثير الفقر على األوضاع االجتماعية للطفل 
 دراسة ميدانية في مدينة بغداد

 

 مركز ابحاث الطفولة واالمومة                              م.م وسن عبد الحسين      

 
  -مشكلة البحث :

لم تكن هناك مشكلة حظيت  باهتمتام المجتمتع التدولث اكنتر متن مشتكلة الف تر       

ث ستتتكال المتتتالم ك وبتتتيلف ا تتتحم الف تتتر اليتتتوم مشتتتكلة ا تماعيتتتة التتتيي لكبتتت   لتتت

واقتصادلة وتنمولتة ولتم لمتد ل تصتر علتم اطتال التدد  وال تدأم علتم تت مين الحتد 

االداتتم متتن ال تتيال والملتتبى والمتت وت واامتتا لمتتتد ليشتتم   وااتت  التملتتيم والصتتحة 

 والخدمات اال تماعية االساسية االدرت . 

س ت  راً بالف ر حيث لصابول بسول الت يلة والمرض وهنتاك واألطفال اشد النا     

مليتتول طفتت  لمتتااث متتن ستتول الت يلتتة بتتدأ ات تتتتراو  بتتين الممتدلتتة  061احتتو 

ماللين طف  غير مسجلين بالمداأس ك كما لتمترض  001والحادم بجاا  ااه لو د 

 مليتتول طفتت  ختتث مختلتتع دول المتتالم ال نيتتة والف يتترم التتم المختتاطر 251حتتوالث 

النا مة عن تش يلهم خث األماكن الخطرم واست اللهم خث المم  اتيجة لحرمااهم من 
خرص التمليم 

(1 . ) 

ولظهتتر المستتذ التتيي ا رتتته منظمتتة الممتت  الدوليتتة ختتث االواتتة االديتترم ال عتتدد   

مليول طف   97االطفال الماملين خث المالم لبلغ 
(2 )

   . 

ث م دمتتة اهتماماتهتتا ك ودعتت  االستترم وبتتيلف و تتم  االمتتم المتحتتدم الطفتت  ختت     

الدوليتتة لبتتيل اقصتتم الجهتتود ختتث ستتبي  تنشتتةة الطفتت  وحمالتتة مستتت بله كمتتا واخ تت  

/  21الجمميتة المامتتة لالمتتم المتحتتدم باال متتا  علتتم عتتد  اتفاقيتتة ح تتول الطفتت  ختتث 

أكم  بيال و تمث حتتم االل لنبتات حمالتة االطفتال وأعتالتهم و تمال  0/0797

من  االتفاقيتة دمستين متادم مفصتلة الاتوا  الرعالتة والحمالتة مست بلهم ك وتضت
(3 )

  

 . 0771ولمد المرال احد الدول المصادقة عليها خث عام 

                                                 
1

غادم حامد حسن شحاتة ك عمالة االطفال وعالقتها بظاهرم الف ر خث الرلع المصري ك أسالة   - 0

.  6ك ص 2117ية االداب ك قسم علم اال تما  ك ما ستير ك غير منشوأم ك اممة المنوخية ك كل  

.29 ك ص 0779اليواسيع ك ت رلر عن عمالة االطفال خث المالم ك و ع االطفال خث المالم ك   - 2 

. 002ك ص  0797النهضة المصرلة ك عبد الباقث زلدال ك االسرم والطفولة ك مصر ك مكتبة  - 7  
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وبتدأ االهتمتام بالطفولتة ختتث التوطن المربتث ك لادتي مستتاأاً  دلتداً ختث الستتنوات      

االديتتترم متتتن ال تتترل المشتتترلن ك ا  االتتت  قضتتتالا الطفولتتتة علتتتم ادتتتتال  اهتمتتتام 

لمسؤولين والمتخصصين بوصفها من قضالا التنمية االساسية خشرعوا لشخصول ا

االحتيا ات االساسية لهتا  تمن متا لمتر  بتنميتة المتواأد البشترلة ك والتداخع لهتيا 

االهتمام المااهم بالح ي ة التث ت رأ أل الطفولتة صتاامة للمستت ب  ا  تتوقتع اهضتة 

قتتراأات وزاأم الشتتؤول اال تماعيتتة  االمتتة علتتم تكولنهتتا للبشتتر ك وقتتد ابهتت  اليتتة

ك بدأاسة االحتيا ات الضروألة لتنمية  0797المرب بمناسبة السنة الدولية للطف  

الطف  ك والسمث لضمال تنشةته علم وخق اطاأ حضاأي وااسااث 
 (4 )

  . 

وا ا كتتال المجتمتتع المراقتتث متتن المجتممتتات ال نيتتة متتن حيتتث حستتاب النتتروات     

ه ك والتتتيي عتتتد اليتتتوم حستتت  ت تتتدلرات االمتتتم المتحتتتدم متتتن المختلفتتتة علتتتم اأ تتت

المجتممتتات الف يتترم ختت ل خةتتة الف تترال كفةتتة مميتتزم كااتت  مو تتودم ختتث هتتيا المجتمتتع 

ولح   طوللتة متن التتاألا واليتوم وتحت  الظترو  الراهنتة ومتا اصتاب المجتمتع 

لتستمينات المراقث بمد الضربات المتتالية التث تل اها خث حتربين ابتال النمااينتات وا

متن ال ترل المشترلن اع بهتا حصتاأ اقتصتتادي استتمر عشتر ستنوات وقتد اجتم عنتته 

تردي مستولات المميشة لكنير من االسر المراقية واأتفا  تكاليع الحيام متن  هتة 

ادترت ك ممتتا استتفر عتتن عجتتز ممظتم الطب تتات والستتيما  ات التتدد  المحتتدود علتتم 

والتتيي دمتتر البنيتتة  7/1/2117 اشتتبا  حا اتهتتا االساستتية  تتم احتتتالل المتترال ختتث

التحتية المتمنلة بالبطالة والف ر ك و مع ادال المؤسسات وغياب الشتموأ باالمتال 

 اتيجة الو ع االمنث المتدهوأ . 

وبيلف خاالطفال هم اكنر الفةات اال تماعية ت  راً بحالة الف تر ختث االسترم بستب      

ث االسرم متن ازمتة اقتصتادلة دضوعهم للظرو  التث تميشها االسرم وعندما تماا

تصبذ غير قادأم علم توخير احتيا ات اطفالها التث تشم  الطمام والرعالة الكاملة 

بما خيها تكاليع المدأسة والرعالة الصحية واتيجة لهتي  الظترو  اصتبح  بمت  

 االسر المراقية تمتمد علم الطف  خث تلبية احتيا اتها االساسية . 

لكنير من االطفال اليلن كتال لمكتن اا تا  حيتاتهم وال لنممتوا واتيجة ليلف خال ا     

بمزلتتد متتن الصتتحة والتملتتيم والختتدمات بتتاتوا اكنتتر متتن أي وقتت  مضتتم عر تتة 

 لتهدلدات ااية ومست بلية . 

وعليه خاألزمات التث تمرض لها المجتمع المراقتث التم  اات  الموامت  الن اخيتة     

لتتتيم االستتترم وتتتتداث مستتتتواها الملمتتتث واال تماعيتتة ك خضتتتالً عتتتن ال صتتتوأ ختتتث تم

                                                 
ية لالطفال االلتام خث المداأس االبتدائية ك أسالة ما ستير منم عبد الستاأ محمد ك االو ا  اال تماع-1

 5- . 00ك ص  2117غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية االداب ك قسم علم اال تما  ك 



 وسن عبد الحسين .م.م                                            2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 77 - 

 

والممرخث ك كلهتا عوامت  ت لتال االعمتال المتاحتة امتام االبتال واالمهتات وتضتمع 

قدأم االسرم علم المناخسة خث ميدال المم  الرسمث داأج المنزل والحصول علتم 

وظتتائع تلبتتث احتيا تتات االستترم ك وتح تتق لهتتا المكااتتة اال تماعيتتة الالئ تتة ك ممتتا 

علم او ا  االطفتال خيزلتد متن ممااتاتهم وتم تد ظتروخهم وتستهم ختث  لنمكى سلباً 

 تهميشهم واستبمادهم عن دائرم االهتمام والرعالة . 

 

 اهمية البحث : 

تاتث اهمية البحث من كول الطفولة اولم مراح  الحيام وأمز المست ب  ك ليلف      

مة المجتمتع وتوازاته ك خهث االحق بالرعالة والمنالة تحسباً للمست ب  و تماااً لستال

خاالهتمام بالطفولة هتو اهتمتام بترأس المتال البشتري خاالطفتال هتم أكيتزم المجتمتع 

وامله ومست بله وعليه ظل  الطفولة المراقية وحتم لومنا هيا المتضرأ االكنر من 

االزمات التث مر بها المجتمع المراقث ) الحروب والحصاأ االقتصادي واالحتالل 

منث ( والتث اامكس  سلباً علم حا ر الطفولة ومستت بلها ومتن وتردي الو ع اال

هنا تاتث اهمية البحث بتسليط الضتول علتم مشتكلة الف تر وت  يرهتا علتم االو تا  

اال تماعية للطف  المراقث  وبيلف تصبذ مستؤولية المجتمتع مهمتة ووا بتا ك و لتف 

لرعالتة متن دتالل من دالل المؤسسات الحكومية واالهلية بتتوخير ستب  الحمالتة وا

 المساعدم المالية والمينية السر هؤالل االطفال . 

ا  ال الطفولة هث الطرلق الم المست ب  ك وال مست لة اعتدادها تت تث ختث م دمتة      

االولولات والسيما ا ا و هناها بالرعالة الوا بة والتث تجم  منهتا وستيلة تواصت  

ومية النبيلة وهنتا تتطلت  الممليتة اهو ث حضاأي ااسااث  دلد لالمة واهداخها ال 

تو يهاً داصاً للطفولتة لهتد  التم تح يتق النمتو االمنت  للطفت  متن  ميتع النتواحث 

الجسمية واليهنية والو دااية والخل ية والروحية بما لكف  تكولن الشخصية المتزاة 

والكاملة حتم الت ع خث متطلبات الحيام ومشـاكلها 
(5  )

 . 

 اهداف البحث : 
 ت  ير الف ر علم االو ا  االسرلة والمدأسية والصحية للطف  . تمر   -0

 تمر  ت  ير الف ر خث ا طراأ الطف  للمم  من ا   توخير احتيا ات االسرم .  -2

 تمر  أدود اخمال االطفال الف رال تجا  واقمهم المتداث خث المجتمع .  -7

رال ختتث استتتخالص التتدأوس اال تماعيتتة والنفستتية التتتث لمتتر بهتتا االطفتتال الف تت -1

 المجتمع المراقث وو ع الحلول لها . 

 

                                                 
.  21منم عبد الستاأ محمد ك المصدأ السابق ك ص  -5  
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  -فروض البحث :

هنتتاك عالقتتة بتتين خ تتر االستترم وشتتموأ االطفتتال بتتااهم مهمشتتول ولتتم ل دتتيوا  -0

 اصيبهم خث الحيام بشك  عادل غالبا. 

 هناك عالقة بين خ ر االسرم وتداث االو ا  الصحية لالطفال غالبا.  -2

 اأ االطفال خث الدأاسةغالبا . هناك عالقة بين خ ر االسرم وعدم استمر -7

هناك عالقة بين خ ر االسرم وا طراأ االطفال للممت  متن ا ت  المستاعدم ختث  -1

 توخير االحتيا ات االساسية لالسرم غالبا . 

 هناك عالقة بين خ ر االسرم والمنع المو ه  د االطفال غالبا .  -5

 غالبا .  هناك عالقة بين خ ر االسرم وااتهاك ح ول االطفال خث المجتمع -6

 هناك عالقة بين خ ر االسرم وااحرا  االبنال .  -9

 

 مفاهيم البحث   

   povertyالفقر : 1-

لمتتتر  الف تتتر بااتتته حالتتتة متتتن الحرمتتتال المتتتادي تتتتنمكى ستتتماته بااخفتتتاض       

االحتيا تات االساستية متتن ال تيال ومتا لتترتبط متن تتداث الحالتتة الصتحية والتمليميتتة 

مستواها المالئم  وتداث المتطلبات السكنية عن
(6 )

  . 

وقد عر  " اواستند" الف تر بمتا للتث " االختراد والمتائالت والمجموعتات متن        

الستتكال ك التتتث لمكتتن ال لطلتتق عليهتتا ااهتتا خ يتترم عنتتدما تمتتااث متتن ا تتال المتتواأد 

للحصول علم ااوا  الت يلة والمشتاأكة ختث االاشتطة ك والحصتول علتم الظترو  

االحتيا ات االساسية الالزمة لالستهالك لالخراد والمجتممتات المالئمة من الحيام و

التتتث تتترتبط بهتتا مميشتتتهم 
(7 )

. كمتتا عتتر  "عطيتتة" الف تتر بمنتتا  الشتتام  هتتو اتتدأم  

المواأد وتبدلدها او توزلمهما علم احو غير عادل 
(8 )

  . 

وا رائياً امر  الف ر بااة : الحرمال المادي والميش خث مستوت مميشتث متنخف  

لفتتث بمتطلبتتات الحيتتام االساستتية ا  لمتتيش االطفتتال ختتث حالتتة متتن المتتوز الشتتدلد  ال

ولمااول من ا ال الخدمات االساسية كالصحة والتمليم خضالً عن شتموأهم بتتداث 

 مكااتهم اال تماعية وحرمااهم من ابسط ح وقهم االاسااية . 

 

                                                 
الوطن المربث ك ب داد ك بي  الحكمة د . سالم توخيق النجفث ك المتضمنات االقتصادلة لالمن ال يائث والف ر خث   -6

.  02ك ص 0777للنشر ك   

عبد الرؤت الضبع ك المشكالت اال تماعية ) دأاسات سوسيولو ية (ك مصر ك الداأ المالمية للنشر والتوزلع ك   - 9

.  055ك ص  2117  

 0775لسلة عالم الممرخة ك د. خليذ عطية ك امراض الف ر " المشكالت الصحية خث المالم النالث " ك الكول  ك س - 9

  . 01ك ص
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  -: socialpositionاالوضاع االجتماعية     -1

         الل توي لمبتاأم االو تا  اال تماعيتة االحتوال التتث لكتول عليهتاال الممنتم         

ا تما  الناس 
(9   . )

 

( علتم ااته موقتع او positionول د عتر  محمتد عتاطع غيتث مصتطلذ و تع ) 

مكال الفرد او الفةة اال تماعية طب تة او خةتة متن االشتخاص كتالمهنيين دادت  استق 

ولستتتخدم هتتتيا المفهتتوم عتتادم كمتتتراد  ا تمتتاعث او استتق المالقتتتات اال تماعيتتة 

( طالما ال ك  و تع لنطتوي علتم توقمتات دوأ محتددم statusلمصطلذ المكااة )
(10 )

.  وهنتتاك متتن لؤكتتد بتتال االو تتا  تتنتتاول مجموعتتة متتن الظتترو  واالحتتوال  

اال تماعية واالقتصادلة والن اخية التث تشك   زلاً ال لتجزأ من بيةة الحيام اليوميتة 

ستمراألتها و باتها النسبث . وال تلف االو ا  الخاأ يتة تمنت  مجموعتة وتمتاز با

من الموام  التث تشك  الطتابع المتام للحيتام 
(11)

ولمنتث مفهتوم الو تع اال تمتاعث  

الظرو  اال تماعية التث لميش خث اطاأهتا المجتمتع او الطب تات اال تماعيتة ك او 

وعية تتمنتت  ختتث المحتتددات الفةتتات الستتكااية وتتضتتمن هتتي  الشتتروط ابمتتاداً مو تت

االقتصادلة والمتؤ رات اال تماعيتة التتث تشتك  الو تع اال تمتاعث منت  الممت  او 

البطالتتتة ك والنتتتروم او الف تتتر ك والحالتتتة التمليميتتتة بمستتتتولاتها المختلفتتتة ك والحالتتتة 

االقتصتتادلة ك وحالتتة الستتكن ك واو تتا  الترخيتته 
(12)

. وا رائيتتاً امتتر  االو تتا   

ث الحالتتة او الهيةتتام التتتث لكتتول عليهتتا االطفتتال ختتث المجتمتتع اتيجتتة اال تماعيتتة : هتت

ظرو  ا تماعية تهدد كيال وامن المجتمع ختؤ ر بيلف علم االطفال اليلن لميشول 

خث اسر خ يرم توا ه او اعاً متدهوأم خيما لخال التمليم والصحة والممت  وستائر 

  واا  حيام الطف  . 

 

  -:The childالطفل  -2

     ( الطفت  بااته ) كت  ااستال لتم لتجتاوز النامنتة عشترم ولتم لبلتغ ستن3ستيع )تمتر  اليوا

 )       الرشد 

 

 

                                                 
.  0150ك ص  0760د. ابراهيم مصطفم ك وادرول ك الممجم الوسيط ك الجزل النااث ك مصر ك -7  

.  777ك ص 0776د. محمد عاطع غيث ك قاموس علم اال تما  ك داأ الممرخة الجاممية ك االسكندألة ك   - 10 

االقتصادلة والتربولة للمكفوخين ك أسالة ما ستير غير منشوأم ك محمد سميد كاظم ك االو ا  اال تماعية و  -00

  . 75ك ص  0777 اممة ب داد ك كلية االداب ك قسم علم اال تما  ك 
حسين كشف ك االو ا  االقتصادلة واال تماعية للممال الزأاعيين اال رال ك ال اهرم ك المركز  -02

  . 27ك ص 0776المصري المربث 
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 دراسات سابقة 

 دراسة محمد المهاجر الموسومة بـ ) الفقر في العراق قبل وبعد حرب    

 الخليج ( 

هدخ  هي  الدأاسة الم التمر  علم او تا  الف ترال ودصائصتهم ك خضتالً         

   علم اسباب   وزلادم الف ر خث المجتمع قب  غزو المرال وبمد  . عن التمر

وقد استخدم الباحث خث الدأاسة المتنه  التتاألخث والمتنه  الم تاأل ك كمتا استتخدم 

كالً من االستبااة والسجالت ك داتين للدأاسة ك أما اهم االستنتا ات التث درج بهتا 

 الباحث من الدأاسة خهث : 

( ختتث الرلتتع  0777لف تتر ازداد وبممتتدالت مرتفمتتة عتتام )أكتتدت الدأاستتة ال ا -0

 والحضر . 

أكتتدت الدأاستتة ال هتتي  الزلتتادم استتتمرت باالأتفتتا  أر  اصتتبذ الف تترال لشتتكلول  -2

 ( خث الحضر . 9797%( من اسبة سكال الرلع خث المرال ك و)  5ك97)

توصتتتل  الدأاستتتة التتتم  ال هتتتم استتتباب الف تتتر ختتتث المتتترال تتتتدهوأ التطتتتوأ  -7

 ي داصة خث مجال استخراج النفط وتصدلر  . االقتصاد

أكدت الدأاسة عدم قدأم الشتم  المراقتث علتم ك تطتولر الصتناعات المحليتة ك  -1

واتجا  االقتصاد الم االعتماد علم ال طا  الزأاعث اليي هو بحالة سيةة اتيجة 

 االو ا  السياسية 

لتفتاوت ختث توصل  الدأاسةالم ال هناك استباباً ادترت للف تر تمتود للتضتخم وا -5

 توزلع الدد  والنمو السكااث . 

اشاأت الدأاسة الم ال الحكومة المراقية قد قتدم  مستاعدات لالسترم المراقيتة  -6

 حيث قام  علم توزلع حصال تمولنية لك  خرد خث االسرم المراقية ك 

 

ثانياً : دراسة غادة حامد حسن  حنحا ة الموسنومة بنـ ) عمالنة االوفنات وع قتهنا 

(  بظاهرة الفقر
( )

 

هتتدخ  هتتي  الدأاستتة التتم محاولتتة التمتتر  علتتم طبيمتتة المالقتتة بتتين عمتت         

االطفتتال وطبيمتتة االو تتا  االقتصتتادلة واال تماعيتتة الستتر االطفتتال المتتاملين ختتث 

الرلع خضالً عن ممرخة ظرو  عم  االطفتال وعالقتهتا بظتاهرم الف تر والتمتر  

الطفتتال المتتاملين ختتث الرلتتع علتتم الخصتتائال اال تماعيتتة واالقتصتتادلة الستتر ا

والتمتتر  علتتم ظتترو  عمتت  االطفتتال ومتتدت مستتاهمتهم ختتث ددتت  االستترم ومتتدت 
                                                 

( ك 1ك الف ر خث المرال قب  وبمد حرب الخلي  ك سلسلة دأاسات مكاخحة الف ر )محمد المها ر 07 

  . 0779ايولوأك ك اللجنة االقتصادلة واال تماعية ل رب اسيا )االكوا(ك 
* غادم حامد حسن شحادم ك مصدأ سابق . *  
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الحمالتتة التشتترلمية لهتتم ولح تتوقهم واستتتخدم  الباحنتتة ختتث هتتي  الدأاستتة المتتنه  

( طفتت  و تترت 011الوصتتفث التتتاألخث ومتتنه  دأاستتة الحالتتة علتتم عينتتة شتتمل  )

خدم  خث الدأاسة أداتال ك هما ) صتحيفة ك الدأاسة ب رت محاخظة المنوخية ك واست

 استبيال االطفال ك ودلي  الم ابلة ( ودأاسة حالة االبال . 

  - :اما اهم النتائج التي خرجت بها الباحثة م  الدراسة فهي    

اشتتتاأت اتتتتائ  الدأاستتتة التتتم و تتتود عالقتتتة بتتتين تتتتداث المستتتتوت االقتصتتتادي  -0

 فا  اسبة عمالة االطفال خيها . واال تماعث السر االطفال الماملين واأت

أظهرت النتائ  ال اغل  أسر االطفال الماملين كبيرم الحجم واأتفا  استبة متن  -2

هم خث سن االعالة وستن التملتيم االلزامتث ك وال ممظتم االستر لمتهنتول المهتن 

 الهامشية غيرالنابتة . 

ل الطفت  اظهرت النتائ  تداث وااخفاض دد  اسر االطفال الماملين كما تبتين ا -7

سنة باعلم استبة ختث ددت  استر المينتة ك وال استبة االميتة  05لساهم تح  سن 

تكنر بين اسر اخراد المينة ك وال ممظم اسر االطفال لواخ ول علم عم  ابنائهم 

 . 

اشتتاأت اتتتائ  الدأاستتة التتم ال ممظتتم المتتاملين متتن التتيكوأ لميشتتول متتع استتر  -1

 متكاملة غير مفككة اسرلاً . 

   ال المجال الصناعث لمد اكنر المهن اليي لتو ه اليها االطفال . اظهرت النتائ -5

اظهتترت النتتتائ  ااتشتتاأ االميتتة بتتين االطفتتال المتتاملين وال ممظمهتتم لفضتتلول  -6

 علم التمليم .   المم 

اظهرت النتائ  ال الطف  المام  لساهم خث دد  استرته بصتوأم كبيترم ولستاهم -9 

 الت لي  من حدم خ ر االسرم . ً بممظم ا ر  خث مساعدم اسرته من ا  
 

 

ثانياً : دراسة األمم المتحدة الموسومة بـ ) الفقر في غرب أسيا منظور اجتمناعي 

)   

تناولتت  هتتي  الدأاستتة ختتث صتتفحاتها االولتتم مو تتو  الف تتر وقضتتالا التنميتتة        

االقتصتتادلة ك حيتتث او تتح  ال النمتتو االقتصتتادي كتتال محتتوأاً مهمتتاً ختتث التنميتتة 

قتصادلة ك كما عدت الف ر مشكلة تنمولتة ك وتمر ت  الدأاستة لتمرلتع وقيتاس اال

الف ر ك وقد أكتزت علتم ظتاهرم الف تر ختث البلتدال المربيتة ك حيتث اشتاأت التم ال 

حجتتم الف تتر مت تتاأب بتتين هتتي  البلتتدال ك كمتتا اشتتاأت التتم و تتود عالقتتة بتتين الف تتر 

                                                 
اعية ل رب اسيا ك سلسلة االمم المتحدم ك الف ر خث غرب اسيا منظوأ ا تماعث ك اللجنة االقتصادلة واال تم  -*

.  0779( ك 0دأاسات مكاخحة الف ر )  
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ختتتث تلتتتف البلتتتدال كمتتتا والنزاعتتتات المستتتلحة والحتتتروب واال تتتطرابات السياستتتية 

او ح  الدأاسة ال تتدهوأ الحالتة الصتحية وااخفتاض مستتوت التملتيم والتسترب 

من المداأس وكبر حجم االسرم و يق المسكن من اهم الستمات المالزمتة للف ترال 

ك واشتتاأت الدأاستتة التتم ال هنتتاك عتتدم مستتائ  ا تماعيتتة  ات صتتلة بتتالف ر ك منتت  

 ة االطفال ك والهجرم من الرلع الم المدلنة . النمو السكااث ك وكبر السن وعمال

 

  -االوار النظري :

بم  التفسيرات النظرلة اال تماعية لت  ير الف تر علتم االو تا  اال تماعيتة       

للطف  ل د حظي  قضية الف ر باهتمام متزالد من المختصين بالملوم اال تماعية وقد 

 تبلوأت اهتماماتهم خث اظرلات عدم ابرزها . 

 

  -نظرية ثقافة الفقر : -1

لرت اوسكاأ لولى وهو ابرز مؤسسث هتي  النظرلتة ال للف ترال   اختة داصتة       

بهم تميزهم عن االدرلن ومن غير الممكن ت يير سلوكهم حتتم لتو تتم ت ييتر البيةتة 

التث لميشول خيها . ولجمع بين الف رال خث المالم كله عناصر مشتركة تميتزهم عتن 

ل حيام واحتدم متما لتة ولجبترول عتن حيتاتهم ختث اامتاط ستلوكية غيرهم خهم لميشو

مشتركة تمر  باسم   اخة الف ر اافسهم 
(13)

  . 

ووخ اً لهيا الرأي ك خ ل الف تر لتيى اتيجتة لنتواحث ال صتوأ والمجتز الفردلتة ك بت    

هو محصلة لبيةة ا تماعية   اخية واسمة تجري خيها التنشةة اال تماعيتة لالطفتال ك 

  اخة الف ر عبر اال يال . الل االطفال لدأكول ختث ستن مبكترم ال ال ممنتم  وتنت  

للطمو  او التطلع الم حيتام اخضت  ك ولستميضتول عتن  لتف باالستستالم والتواكت  

والر م ب و ا  الف ر والموز 
(14)

. ولؤكد لولى ال الموامت  الحاستمة ختث دلتق  

بهتتا الف تترال اافستتهم ولتتيلف ظتاهرم الف تتر تتتر ذ التتم الخصتتائال الياتيتتة التتث لتستتم 

تخلق   اختة الف تر التتث لممت  الف ترال علتم استتمراأها وتواصتلها بتين اال يتال وال 

لستطيمول الهروب من الف ر الل الن اخة من دالل ك  هي  الستمات اامتا هتث تضتم 

ااوا  واشكال ومستولات الف رال اليلن تخضمهم الظرو  لن اختة الف تر خضتال عتن  

 ات الطبيمتة االقتصتادلة واال تماعيتة لن اختة الف تر ولمت  متن اهتم ك  تلف السمات 

 ااتشاأ البطالة المزمنة  تلف السمات ا ال الدد  الفردي ك ااخفاض اال ر ك

                                                 
محمد لاسر الخوامة ك علم اال تما  االقتصادي بين النظرلة والتطبيق ك دمشق ك االهالث للطباعة والنشر  - 07

.  071ك ص  0779ك  0والتوزلع ك ط  

ية ( تر مة : خالز الصالغ ك بيروت ك د. ااتواث غداز ك كاألن بيردسال ك علم اال تما  ) م  مددالت عرب - 01

  . 791ك ص  2115ك  0مركز دأاسات الوحدم المربية ك ط
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ومستولات منخفضة خث التمليم والصحة وااخفاض مستوت المهاأم  والمت دمة ك
15 

 

 تتر التتم الف تترال وممتتا ت تتدم لتضتتذ ال اصتتحاب اظرلتتة   اختتة الف تتر لر متتول الف    

اافسهم او خث   اختهم وباالمكال ال ضال علم الف ر من دالل التخلال من المظتاهر 

المصاحبة للحرمال النات  عن الف ر ك وأغتم ال هتي  النظرلتة بال ت  ختث استتمراأ 

وتواص  هي  الن اخة عبر ا يال ك اال ال هنتاك منتاطق خ يترم ختث مجتممنتا المراقتث 

( متن دتالل المجتمتع الكبيتر والتتث ظلت  subcultureيتة )والتث  تمنت    اختة خرع

االستر ختتث هتتي  المنتاطق الف يتترم والمهمشتتة ختث  ميتتع ااحتتال المترال محرومتتة متتن 

الكنيتتر متتن م ومتتات الحيتتام الكرلمتتة ولستتنوات طوللتتة بستتب  تتتداعيات الحتتروب 

والحصتتاأ االقتصتتادي واالحتتتالل وخ تتدال االمتتتن ممتتا ا تتر  لتتف علتتم االو تتتا  

 عية لالطفال خث هي  االسر . اال تما

 

  -مدخل احباع الحاجات االساسية : -2

لمت تد اصتتحاب هتتيا المتتدد  بتت ل الف تتر البشتتري لمتتد تمبيتتراً عتتن عتتدم المستتاوام      

اال تماعية واالقتصادلة التث ااتجتها ظرو  تاألخية مماصترم ستمح  لجماعتات 

قتصتادلة والسياستية ال تست   ادرت ك لموا هتة الف تر ودطوأتته اال تماعيتة واال

لتطل  استخدام اسالي  خمالة ومؤ رم ت وم علم اساس موا هة الحا تات االساستية 

لطب ة الف رال خث اقصر وق  ممكن ولختلع مفهوم الحا ات من خترد الدتر  ومتن 

  اختتة التتم ادتترت كمتتا لختلتتع مفهتتوم الحا تتات اال تماعيتتة واالاستتااية عتتن مفهتتوم 

تمنتتث تتتوخير الحا تتات الضتتروألة متتن الطمتتام حا تتات الكفتتا  خحا تتات الكفتتا  

والصحة والمستكن والملتبى أي تتوخير الحتد االداتم لب تال االاستال ختث الحيتام . امتا 

مفهوم الحا ات اال تماعيتة واالاستااية خااته مفهتوم دلنتامث متطتوأ ولم ت  تتوخير 

ال دأ الالزم من السلع الخدمات الضروألة بك  ااواعها 
(16 )

  . 

بتت ي سياستتة تنمولتتة لتطلتت  االهتمتتام بالحا تتات االساستتية الضتتروألة  خال يتتام      

بااواعها المختلفة خالموا هتة متع الف تر البشتري لتمنت  ختث الهتد  المتام التيي ل توم 

علم الخف  المستمر المتبالن وت ليت  حتدم التفتاوت بتين طب تات المجتمتع المختلفتة 

خث توزلع النروم والدد  
(17)

لتطل  تضاخر الجهتود كاختة ك .  ولل ضال علم الف ر  

بدالً من سول التخطيط االقتصتادي التيي لتستاقط أ ا اً علتم الجمتاهير وهنتا لكتول 

                                                 
محمد حسن غامدي ك   اخة الف ر دأاسة خث اانروبولو يا التنمية الحضرلة ( ك ال اهرم ك المركز المربث للنشر  - 05

.  016ك ص  0791والتوزلع ك   

المناطق المهمشة ك أسالة ما ستير غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية  محمد  مي  ال رلري ك   اخة الف ر خث -06

.  79 – 76ك ص  2119االداب قسم علم اال تما  ك   

.  077محمد لاسر الخوا ة ك مصدأ سابق ك ص   -09  
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لمدد  اشبا  الحا ات األساسية دوأ مميز خث الحرب  د الف ر خث البلدال النامية 
(18)

  . 

ولبرز هيا من اعت اد اصحاب هيا المدد  بال أي سياسة خاعلة لل ضال علتم        

لف ر ال ت وم االمن دالل تدد  الدولة ختث اعتادم توزلتع النتروات والتدد  وتو يته ا

االقتصاد بالشك  الصحيذ اليي لؤدي الم اشبا  الحا ات االساسية والوصول الم 

سياسات اا حة خث الحد متن الف تر 
(19)

. وممتا ت تدم لتضتذ ال هتيا المتدد  لمكتى  

حيتتث تمتترض اطفتتال المتترال التتم تتت  ير الف تتر علتتم االو تتا  اال تماعيتتة للطفتت  

تحدلات كبيرم بسب  الحروب والحصاأ االقتصادي واالحتتالل وخ تدال االمتن ممتا 

لجم  الكنير من االسر المراقية الف يرم تمجز عن اشبا  حا ات اطفالهتا االساستية 

ممتتتا ادت  لتتتف التتتم تتتتدهوأ او تتتا  االطفتتتال علتتتم كتتت  المستتتتولات اال تماعيتتتة 

 التمليمية والنفسية . واالقتصادلة والصحية و

 

  -نظرية االنحراف االجتماعي : -3

تشتتتير هتتتي  النظرلتتتة التتتم ال الستتتلوك المنحتتتر  لالختتتراد لستتتتمد  االختتتراد متتتن       

مصتتدألن أولهمتتا  عتتدم اتاحتتة الفرصتتة لالختتراد التتيي لتتؤدي بهتتم التتم تملتتم الستتلوك 

لم الستلوك اال تماعث الم بتول والمتمتاأ  عليته واالدتر هتو اتاحتة الفرصتة لهتم لتتم

المنحر  .  وهي  النظرلة و ه اليها ا د أغم ال ااصاأها كااوا لسمول الم التمر  

ادت التم االاحترا  اال ااهتا تترت بت ل المشتكلة تكمتن ختث الفترد   علم االستباب التتث

التتيي ااحتتر  عتتن قواعتتد المجتمتتع 
(20( 

. وممتتا ت تتدم لتضتتذ ال اظرلتتة االاحتترا   

لم الطف  المراقتث متن حيتث ال الطفت  لستب  ممااتام اال تماعث تمكى ت  ير الف ر ع

االستترم المراقيتتة لضتتطر لتتترك المدأستتة ولحتتاول اللجتتول التتم أي عمتت  متتن ا تت  

المساعدم خث توخير احتيا ات االسرم حتم لو كال هيا المم  غير مشرو  مما لؤدي 

 الم ااحرا  بم  االطفال . 

 

 نظرية التفكك االجتماعي :  -4

هي  النظرلتة التم ال الظتاهرم التتث تمنت  مشتكلة ا تماعيتة تكتول اشاأ ااصاأ        

اتيجة لخل  ا تماعث او   تاخث ك ولتنجم  لتف عتن حتالتين امتا اتيجتة لحتدوث صترا  

                                                 
.  79محمد  مي  ال رلري ك مصدأ سابق ك ص  - 18 

.  071محمد لاسر الخوا ة ك مصدأ سابق ك ض - 19 

20  - James Davis , Social problem enduring Major and Social , The free press , New 

York , 1970 , p.35. 
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ا تمتتاعث او اتيجتتة لحتتدوث ت يتتر ا تمتتاعث ك لتتم تتتتمكن االاظمتتة ال ائمتتة علتتم هتتيا 

الت يير او التصدي له 
 (21(

  . 

التفكتف اال تمتاعث تمكتى تت  ير الف تر علتم الطفتت   وممتا ت تدم لتضتذ ال اظرلتة     

المراقث حيث ال تداعيات االحتالل والحروب ادت الم التفكف االسري اتيجتة خ تدال 

بم  االبال اتيجة الحروب خضالً عتن تيبتيب خترص الممت  واا طاعهتا لتدت الكنيتر 

خث سن مبكر  من االبال مما ادت  لف الم حرمال االبنال الف رال من التمليم واتجاههم

للمم  من ا   توخير االحتيا ات االساسية لالسرم مما ادت  لف الم تتدهوأ او تا  

االطفال علم  ميع المستولات وبما ا ر  لف علتم افستيتهم وادت هتي  الظترو  التم 

 ااحرا  بم  االطفال . 

 

  -منهجية البحث :

 -منهج البحث : -1

من  روأات                    لمد هيا البحث من البحوث الوصفية ا  ال       

الدأاسة الوصفية  تحدلد هد  الدأاسة ومفاهيمها ك وادواتها ومجاالتها  م  مع 

البيااات وتفرل ها وتبولبها وتحليلها وصوالً الم النتائ  والتوصيات . وعلم وخق 

ما تتضمنه دأاستنا الحالية تمد دأاسة وصفية واعتمدت الباحنة خث هيا البحث 

  المسذ اال تماعث عن طرلق   المينة اليي لمتمد علم طرل ة  مع علم منه

 المملومات وتحليلها وتفسيرها ب ية الوصول الم دالالتها . 

 
  -مجاالت البحث : -2

ا صد به المنط ة الج راخية التث ا رل  خيها الدأاسة وقد  -المجات المكاني :-أ

  راخياً لدأاسة الباحنة  حددت مدلنة ب داد خث  اابيها الكرخ والرصاخة مجاالً 

بممدل منط تين لك   اا  ك منط ة ) حث الكفا  ( ك ) ومدلنة الصدأ ( علم  اا  

 الرصاخة ك ومنط ـــة ) الرحمااية ( ك ) ومدلنة الشملة ( علم  اا  الكرخ . 

وامنث به تحدلد المدم التث است رق  خث  مع البيااات    -المجات الزماني :-ب

ة وتوزلع استماأات االستبااة علم المينة ك والمجال الزمااث واعداد الدأاس

 ) 01/5/2100حتم  7/0/2100)    لدأاستنا امتد من

                                                 
21  -  Margarent Gordon , social problems , chandles publishing , California , 1990 . 

p.141 .  
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وا صد به مجموعة االشخاص اليلن ستجرت عليهم الدأاسة المجات البشري : -ج

ك وخث دأاستنا الحالية حدد المجال البشري ليشم  عينة من االطفال الف رال اليلن 

 ( طفالً . 61مناطق خ يرم خث مدلنة ب داد وعددهم ) ل طنول خث

( طفالً ل طنول خث 61تم ادتياأ عينة عمرلة مكواة من )   -اختيار العينة : -7 

( سنة وزع  عليهم 09 -01مناطق خ يرم خث مدلنة ب داد تتراو  اعماأهم بين ) 

 استماأم االستبااة 

 

خث  مع المملومات علم استبااة  اعتمدت الباحنة -وريقة جمع المعلومات :  -4 

وهث عباأم عن مجموعة من االسةلة لجي  عليها االطفال الف رال اليلن ل طنول 

مناطق خ يرم خث مدلنة ب داد خضالً عن  لف اعتمدت الباحنة علم طرل ة المالحظة 

البسيطة والم ابلة الميدااية من دالل استماأم االستبااة وقد مرت عملية تصميم 

 اة بالمراح  االتية : االستبا

االطال  علم الدأاسات والبحوث النظرلة والميداايتة التتث تناولت  الف تر وتت  ير   -

 علم  االو ا  اال تماعية للطف  . 

 االعداد االولث لف رات االستبااة .  -

 توزلع االستبااة علم الخبرال البدأ الرأي .  -

 االعداد النهائث لف رات االستبااة .  -

 

  -الوسائل االحصائية : - 5

  -الوسائ  االحصائية التث استخدم  خث البحث هث : 

 ممام  اأتباط بيرسول لحساب  بات االستبااة .  -

 النس  المةولة .  -

 ( الدتباأ خر يات البحث . 7× 0)  2كا  -

 

عر   الباحنة االستبااة علم عدد من الخبرال -صدق االستبانة : – 6
 ( )

للتح ق  

صتتالحية خ تترات االستتتبااة التتتث و تتمتها الباحنتتة ومتتدت دقتتة االستتةلة  متتن متتدت

  وشموليتها واستيمابها لمفردات الدأاسة وبمد ا رال التمدلالت البسيطة علم بم  

                                                 
 اسمال الخبرال  -   

لتربوي ك مركز ابحاث الطفولة واالمومة ك  اممة دلالم سامث مهدي المزاوي ك علم النفى ا -االستا  الدكتوأ : -0  

عبد الرزال  دو  ك علم اال تما  ك كلية التربية االساسية ك  اممة دلالم .  -االستا  المساعد الدكتوأ : -2  

لالم . بشرت عناد مباأك ك علم النفى اال تماعث ك كلية التربية االساسية ك  اممة د -االستا  المساعد الدكتوأم : -7  

  المدأس خاطمة اسماعي  ك علم اال تما  ك كلية التربية االساسية ك  اممة دلالم . -1
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 االسةلة اصبح  االستماأم تتمتع بصدل ظاهري . 

 

ل تترض الت كتتد متتن  بتتات االستتتبااة قامتت  الباحنتتة بتتا رال   -ثبننات االسننتبانة : -9

( اطفال ك وبمد الت كتد متن ا ابتاتهم علتم االستتبااة كترأت علتيهم 9لة مع )م اب

( التام متن الم ابلتة االولتم للت كتد متن  بتات 01مرم  ااية االستبااة بمتد متروأ )

االستبااة وقد قام  الباحنة باحصتال دأ تات االطفتال المبحتو ين بمتد ال تمت   

ابلة االولتم والناايتة و تداا بمتد ا ابتهم علم االسةلة خث استماأم االستبااة بالم 

استتتخدام قتتااول بيرستتول بتتال هنتتاك ترابطتتاً عاليتتاً ختتث الم تتابلتين ك خكااتت  قيمتتة 

( وعليتته ختتال استتتماأم االستتتبااة تتستتم بالنبتتات ولمكتتن االعتمتتاد 1971التتترابط )

 عليها خث الم ابالت الميدااية .

 

  -عرض بيانات البحث و حليلها :

 البيانات العامة : 
 (1دوت رقم )ج

 يوضح البيانات العامة لوحدات العينة . 

 النس  المةولة  المدد  البيااات  التفاصي   ت

 % 6696 11  كوأ النو  0

 %  7797 21 اااث 

 %011 61 المجمو  

 % 696 1  7-2 عدد اخراد االسرم  2

1-5  06 2696 % 

 % 6696 11 خ كنر   6

 % 011 61 المجمو  

المستتتتتتتتوت التمليمتتتتتتتث  7

 لالب 

 % 2096 07 امث 

 %  1797 26 ل رأ ولكت  

 % 2096 07 ابتدائية 

 % 01 6 متوسطة 

 % 797 2 اعدادلة 

 % 011  61 المجمو  

 % 25 05 امية  المستوت التمليمث لالم  1
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 % 51 71 ت رأ وتكت  

 % 0997 00 ابتدائية 

 % 5 7 متوسطة 

 % 096 0 دادلة اع

 % 011 61 المجمو 

المستتتتتتتتوت التمليمتتتتتتتث  5

الخراد المينة ) االطفال 

 ) 

 % 05 7 امث 

 %  7797  21 ل رأ ولكت  

 %  71 09 ابتدائية 

 % 2096 07 متوسطة 

 % 011 61 المجمو  

 % 0096 9 موظع  مهنة االب  6

 % 71 09 كاس  

 % 7797 21 عاط  عن المم  

 % 25 05 متوخث 

 % 011 61 المجمو  

 % 797 2 موظفة  مهنة االم  9

 % 25 05 كاسبة 

 % 6997 10 أبة بي  

 % 797 2 متوخام 

 % 011  61 المجمو 

 % 0696 01 ملف  عائدلة السكن  9

 % 51  71 الجاأ 

 %  7797 21 ادرت تيكر 

 % 011 61 المجمو  

التتتتتدد  الكلتتتتتث  كفالتتتتتة 7

 السر اخراد المينة 

 _____ ____ لزلد عن الحا ة 

 _____ _____ لسد الحا ة 

 011 61 اق  من الحا ة 

 % 011 61 المجمو  
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%( متن اختراد المينتة هتم  6696( ال استبة )0ظهر متن بيااتات الجتدول أقتم )  -0

ن متن االاتاث %( متن اختراد المينتة كت 7797كااوا متن التيكوأ ك م ابت  استبة ) 

 استدل من  لف ال اسبة اليكوأ خث المينة اعلم من اسبة االااث . 

%( متتن اختتراد المينتتة  696( ال استتبة )0ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -2

%( متتن  6ك 26( ختترداً ك وال استتبة ) 7 -2اشتتاأوا التتم ال عتتدد استترهم ل تتع بتتين ) 

رداً ك ختتث حتتين ال استتبة ( ختت 5-1اختتراد المينتتة ا تتابوا بتتال عتتدد استترهم ل تتع بتتين ) 

 ( خرداً . 01 -6%( من اخراد المينة اشاأوا بال عدد اسرهم ل ع بين )  6696)

استدل من  لف ال اغل  اخراد المينة لميشول خث اسر كبيرم المدد اسبياً  وهيا        

 لبرهن لنا ال كبر حجم االسرم عام  مهم خث خ رها . 

%( ختث  2096ستبة االميتة لالبتال كاات  )( ال ا0ظهر من بيااات الجتدول أقتم ) -7

%( امتا متن حصت  علتم  1797حين كاا  استبة متن ل ترأ ولكتت  متن االبتال هتث )

%( من عينة الدأاسة ك وو تد  2096الشهادم االبتدائية من االبال خ د كاا  اسبتهم )

%( متتن ابتتال اختتراد المينتتة ممتتن حصتتلوا علتتم الشتتهادم المتوستتطة امتتا متتن  01ال )

 797شهادم االعدادلة من ابال اختراد المينتة خكاات  استبتهم ال تتجتاوز )حص  علم ال

 %( استدل من  لف ااخفاض المستوت التمليمث البال عينة الدأاسة . 

%( ختث  25( ال استبة االميتة لالمهتات كاات  )0ظهر من بيااات الجدول أقتم ) -1

( متن % 0997حين كاا  استبة متن ت ترأ وتكتت  متن االمهتات خ تد كاات  استبتهن )

%( متتن امهتتات اختتراد المينتتة حصتتلن علتتم الشتتهادم  5عينتتة الدأاستتة ك وو تتد ال )

المتوسطة ك اما من حصلن علم الشتهادم االعدادلتة متن امهتات اختراد المينتة خكاات  

%( من عينة الدأاسة .  استدل من  لف ااخفاض المستوت  096اسبتهن ال تتجاوز )

 التمليمث المهات عينة الدأاسة . 

%(  05( ال اسبة االمية الخراد المينة كاات  )0بيااات الجدول أقم ) ظهر من -5

%( امتا متن حصت  علتم الشتهادم  7797خث حين كاا  اسبة من ل رأ ولكت  منهم )

%( متنهم  2096ِ%( وو تد ال )  71االبتدائية من اختراد المينتة خ تد كاات  استبتهم )

وااخفتاض المستتوت  ممن حصلوا علتم الشتهادم المتوستطة . استتدل متن  لتف تتداث

 التمليمث لمينة الدأاسة . 

%( متن ابتال اختراد المينتة  7797( ال استبة )0ظهر متن بيااتات الجتدول أقتم ) -6

%( متن ابتال اختراد المينتة كتااوا  71كااوا عاطلين عن المم  ك خث حتين ال استبة )

ة منهم %( من ابال اخراد المينة كااوا من المتوخين ك اما الب ي 25كسبة ك وال اسبة )

%( . استتدل متن  لتف بتال اغلت  عينتة الدأاستة  0096كااوا موظفتول وبنـــتـسبة )

لنحدأول من عائالت االبال خيها عاطلول عن الممت  .   وبتيلف ختال تيبتيب خترص 

الممتت  واا طاعهمتتا ختتث اغلتت  االحيتتال كااتت  اتيجتتة تتتدهوأ الو تتع االمنتتث وعتتدم 
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الً عن  لف تمرض الكنير متن االبتال االست راأ اليي لشهد  المجتمع المراقث ك خض

ختتث عينتتة الدأاستتة التتم الوختتام اتيجتتة الحتتروب وخ تتدال الو تتع االمنتتث والنزاعتتات 

 المحلية التث عاشها ولميشها المجتمع المراقث حتم الوق  الحا ر . 

وهي  النتتائ  تمكتى حالتة الف تر التتث لماايهتا مجتمتع الدأاستة خمتا تتزال اغلت       

سد أمق المتيش اليتومث االبصتموبة كبيترم . وبنتال علتم متا ت تدم  االسر ال تستطيع

لمكن ال ول ال الظترو  المهنيتة غيتر المالئمتة هتث الستب  الرئيستث لف تر االسترم 

وهث التث تدخع بم  االطفتال للممت  ختث ستن مبكتر لتتوخير االحتيا تات االساستية 

 لالسرم . 

امهتتات اختتراد %(متتن  6997( ال استتبة )0ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -9

%( متنهن كاستبات ك وو تد ال استبة  25المينة كن أبات بيوت ك خث حين و تد )

 %( منهن موظفات .  797%( منهن متوخيات ك وو د ال اسبة ) 797)

 استدل من  لف ال اغل  امهات اخراد المينة كن أبات بيوت . 

لميشول %( من اخراد المينة  0696( ال اسبة )0ظهر من بيااات الجدول أقم ) -9

ختتتث مستتتاكن تمتتتود ملكياتهتتتا الستتترهم ولكنهتتتا بيتتتوت صتتت يرم وتفت تتتر التتتم ابستتتط 

%( من اخراد المينتة لميشتول ختث مستاكن  51المستلزمات الصحية ك م اب  اسبة ) 

 7797مست  رم وااها كيلف تفت د التم ابستط الم ومتات الصتحية ك ختث حتين ا تاب )

او ختث المشتولات وهتث مستاكن  %( من اخراد المينة ااهم لسكنول خث دوأ حكومية

شيدت بشك  عشوائث وغير منتظم خهتث بتيلف تفت تد للشتروط الصتحية الالزمتة أي 

لميشول خث اماكن متجاوز عليها ك من  الكرا ات المتروكة واماكن تجمع النفالات 

او لميشول خث االماكن المهجوأم والبيااات المتروكة .  استدل متن  لتف ال غالبيتة 

لسكنول خث مساكن تمتود ملكيتهتا لل يتر وغالبتاً متا لشتك  بتدل االلجتاأ اخراد المينة 

عبةاً علم االسرم وقد لرهق كاهلها خث ظ  الظرو  الراهنة المتمنلة ختث االأتفتا  

الكبير خث الجاأ الم اأات . ومما الشف خيه ال للمسكن ا راً مهمتاً ختث ستلوك اختراد 

ال المستكن التيي ال تتتوخر خيته المناصتر المائلة وطبيمة التفاع  بينهم ومن الناب  ب

الصحية والتنظيمية او المراخق الكاخية لؤ ر ت  يراً مباشتراً ختث الطفت  واستت راأ  ك 

 لف ال المنزل من الناحية الموأخولو ية له دوأ مهتم ختث ب تال الطفت  ومكو ته ختث 

مستتتكنه اوقتتتات خراغتتته وبمكستتته لتتتؤدي التتتم شتتترود  متتتن المستتتكن والتستتتل  التتتم 

ــواأ  الشـــ
 (22)

    . 

                                                 
ددلجة حسن المشهدااث ك عم  االطفال خث الشواأ  ك أطروحة دكتوأا  غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية  -22

  . 97ك ص  2111االداب ك قسم علم اال تما  ك 
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%( متتن اختتراد المينتتة كتتال  011( ال استتبة )0ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -7

الدد  الكلث  ألسرهم اق  من الحا ة . استدل متن  لتف ال  ميتع اختراد المينتة كتال 

الدد  الكلث السرهم اق  من الحا ة ك لتيا قتد لكتول الضتيق االقتصتادي ومتا لتبمته 

 لتف الف تر علتم  علم عالقة بف ر االسرم وتت  يرمن حرمال مادي وممنوي لالسرم 

االو ا  اال تماعية للطف   حيث ال المستوت االقتصادي لالسرم لمد من الموام  

التث تتحكم خث حصول الفرد علم ما لحتاج اليه من حا ات ك خضالً عما لرتبط به 

السترم من ابماد تتملق بالمستوت التمليمث والصحث وطبيمة السكن ومنط تة اقامتة ا

 ك كال لها ت  ير كبير خث خ ر االسرم . 

 البيانات المتعلقة بتأثير الفقر على األوضاع االجتماعية للطفل . 
 ( يبي  إجابات وحدات العينة حوت  أثير الفقر على األوضاع االجتماعية للطفل 2جدوت رقم ) 

التتتم حتتتتد  % كال  % امم  الف رات ت

 ما 

% 

هتتت  تمت تتتدول بتتتال لف تتتر االستتترم تتتت  يراً ختتتث  0

شموأكم بتااكم مهمشتول ولتم ت دتيوا اصتيبكم 

 خث الحيام بشك  عادل 

56 7797  2 797  2 797  

هتت  تمت تتدول بتتال الف تتر لجملكتتم ال تحصتتلول  2

 علم ال يال الكاخث داد  اسركم 

19 99  1 696  7 05  

هتتت  تمت تتتتدول بتتتتال للف تتتر تتتتت  يراً ختتتتث تتتتتداث  7

 ا  الصحية لالطفال االو 

11 6696  5 997  05 25  

ه  تمت دول بال لف تر االسترم تت  يراً ختث عتدم  1

 استمراأكم خث الدأاسة 

10 6997  5 997  01 27’7  

ه  تمت دول بال للف ر تت  يراً ختث ا تطراأكم  5

للممتتتتت  متتتتتن ا تتتتت  المستتتتتاعدم ختتتتتث تتتتتتوخير 

 االحتيا ات األساسية لألسرم 

ك17 26  51 71

7  

1 696  

ه  تمت دول بال لف ر األسرم ت  يراً خث تو يه  6

 المنع  دكم 

  6ك26 06  21 02  7ك57 72

هتتت  تمت تتتتدول بتتتتال للف تتتر تتتتت  يراً ختتتتث تتتتتوتر  9

 المالقات داد  االسرم 

ك06 01 61 76

6  

  7ك27 01

هتت  تمت تتدول بتتال لكبتتر حجتتم األستترم الف يتترم  9

تتتت  يراً ختتتث عتتتدم اشتتتبا  الحا تتتات األساستتتية 

 طفال لأل

10 6997  5 997  01 2797  

 

 

هتتت  تمت تتتدول بتتتال لف تتتر األستتترم تتتت  يراً ختتتث  7

 ااحرا  األطفال و نواهم 

71 51  05 25 05 25 

هتت  تمت تتدول بتتال الف تتر لمتتد عتتامالً مهمتتاً ختتث  01

ااتهاك ح وقهم وهتو لولتد شتموأاً لتدلكم بت اكم 

 ااقصو الح ول 

  0096 9  5 7  7ك97  51

بتتتتال للحتتترب واامتتتتدام االمتتتتن  هتتت  تمت تتتتدول 00

اال تماعث خث المجتمع ت  يراً علم او اعكم 

 اال تماعية خث المجتمع 

  05 7  6’0 0  7ك97 51
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%( من اخراد المينة لمت دول ب ل  7797( ال اسبة )2ظهر من بيااات الجدول أقم ) -0

بشتك   لف ر االسرم ت  يراً خث شموأهم بااهم مهمشول ولم ل ديوا اصيبهم خث الحيام

%( متتن اختتراد المينتتة ال لمت تتدول  لتتف ك ختتث حتتين كااتت  استتبة  797عتتادل ك م ابتت  )

 %( من اخراد المينة لمت دول الم حد ما .  797)

استتتدل متتن هتتي  البيااتتات ال هنتتاك شتتموأاً كبيتتراً لتتدت اختتراد المينتتة المبحو تتة        

لمتااث االطفتال بااهم مهمشول ولم لاديوا اصتيبهم ختث الحيتام بشتك  عتادل . حيتث 

من الف ر والتهميش و يق الميش والحرمال من اشبا  الحا ات االساستية وكتيلف 

االهمال من  ميع اواحث الحيام .  وبمد  ادضا  خر ية البحث التم ادتبتاأ كتا
2
  (

( لممرختتة الفتترل الممنتتوي ختتث ا ابتتات اختتراد المينتتة ك و تتداا ال هنتتاك خرقتتاً 7×0

%( هث اكبتر متن ال يمتة  7992كاا  ال يمة المحسوبة ) ممنولاً عالياً خث ا ابتهم ا 

%( ممتا لؤكتد صتحة خر تية  75( ومستتوت   تة )2(  لدأ ة حرلتة )6الجدولية )

البحث التث ت ول " هناك عالقة بتين خ تر االسترم وشتموأ االطفتال بتااهم مهمشتول 

 ولم ل ديوا اصيبهم خث الحيام بشك  عادل " 

%( متن اختراد المينتة لمت تدول  99ل استبة )( ا2اظهرت بيااات الجدول أقتم ) -2

%(  696ب ل الف ر لجملهم ال لحصلول علم ال تيال الكتاخث دادت  استرهم ك م ابت  )

%( متن اختراد المينتة  05من اخراد المينة ال لمت دول  لتف ك ختث حتين كاات  استبة )

لمت تتدول التتم حتتد متتا استتتدل متتن  لتتف بتتال الف تتر لجمتت  االطفتتال ال لحصتتلول علتتم 

ل الكاخث داد  استرهم ك وهتيا لمنتث ال غالبيتة اختراد المينتة لمتااول متن ستول ال يا

الت يلة ك و لف بسب  ااخفاض دد  االسرم واأتفا  اسماأ المواد ال يائيتة ك االمتر 

 اليي لؤدي الم حرمااهم من الحصول علم ال يال الضروأي لبنال ا سامهم .    

%( متتن اختتراد المينتتة  6696( ال استتبة )2ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -7

%( متن  997لمت دول بال للف ر ت  يراً خث تداث االو ا  الصحية لالطفتال م ابت  )

%( من اخراد المينتة لمت تدول  25اخراد المينة ال لمت دول  لف خث حين كاا  اسبة )

الم حد ما . استدل من هي  البيااات ال هناك تردلاً وا حاً خث مستوت الصحة لدت 

ينة وعليته ختال ستول االو تا  الصتحية للطفت  وتفشتث االمتراض واامتدام اخراد الم

المستلزمات االولية للميش ك وال سيما االمتر اض الصتحية وا تال الميتا  الصتالحة 

للشترب وتلتوث البيةتة والميتتا  و تمع التوعث الصتحث خضتتالً عتن تصتاعد اعمتتال 

دي التم ال المنع واالأهاب خث المجتمع المراقث خال كت  هتي  الظترو  ستو  تتؤ

الو ع الصحث لالطفال خث المرال سو  لزداد ستولاً خمتالً عتن  لتف بستب  الف تر 

اليي تماايه االسرم عامة والطفت  بشتك  دتاص خااته ستو  تضتطر االسترم الف يترم 

عتتن االستتت تال عتتن الكنيتتر متتن المتتواد ال يائيتتة الناقصتتة للجستتم والتتتث تحتتوي علتتم 

ومتتواد الزمتتة لنمتتو  ستتمث ستتليم متتن خيتامينتتات مهمتتة للوقالتتة متتن االمتتراض ك 
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بروتينات وامال  ودهنيات واجد ال هي  االسر سو  تكتفث بما لستد الرمتق ولمتال 

البطن وال لهمها ا ا كال غياًل صحياً او غير صحث وهيا ما لؤدي كيلف الم بروز 

الكنيتتر متتن االمتتراض هتتث متتا لصتتطلذ عليهتتا امتتراض الف تتر منتت  متترض الستت  

االطفتال ك وخ تر التدم والحمتم بااواعهتا ك واالمتراض الجلدلتة واالسهال الحتاد عنتد 

المختـتتـلفة 
(23)

. خضتتالً عتتن عتتدم حتترص االهتتالث علتتم لمتت  اطفتتالهم ختتث المنتتاطق  

 ال يأم مما لؤدي الم اصابتهم بامراض متنوعة ك من  التيفوئيد ك والبلهاأسيا . 

متة لتؤدي التم خضالً عن  لف خال عم  االطفتال ختث بيةتات وظترو  غيتر مالئ     

ا اأ سلبية علم صحة الطف  واموهم الجستمث وال مختاطر الممت  ال ت تصتر علتم 

الموام  التث تكول مصدأ دطر مباشر ب  تمتد مخاطر المم  لتشم  الموام  التث 

تهدد خرصتهم بالصحة والنمو السليم وما لترتت  علتم  لتف متن ا تاأ لتشتم  الطفت  

والمجتمتع 
 (24)

ة البحتث التتم ادتبتتاأ كتتا.   وبمتتد ادضتتا  خر تتي 
2
( لممرختتة 7×0)  

الفتترل الممنتتوي ختتث ا ابتتات اختتراد المينتتة ك و تتداا ال هنتتاك خرقتتاً ممنولتتاً عاليتتاً ختتث 

( 6( هتتث اكبتتر متتن ال يمتتة الجدوليتتة )1ك72ا ابتتاتهم ا  كااتت  ال يمتتة المحستتوبة )

%( مما لؤكد صحة خر ية البحث التث ت ول  75( ومستوت   ة )2لدأ ة حرلة )

ناك عالقة بين خ ر االسترم وتتداث االو تا  الصتحية لالطفتال " وهتي  النتيجتة " ه

التث توصل  اليها الدأاسة تتفق مع دأاسة االمم المتحدم عن الف تر ختث غترب استيا 

 منظوأ ا تماعث . 

%( متتتن اختتتراد المينتتتة  6997( ال استتتبة )2ظهتتتر متتتن بيااتتتات الجتتتدول أقتتتم ) -1

%  997عدم استمراأهم ختث الدأاستة ك م ابت  ) لمت دول بال لف ر االسرم ت  يراً خث

%( متن اختراد  2797( متن اختراد المينتة ال لمت تدول  لتف ك ختث حتين كاات  استبة ) 

المينتتة لمت تتدول التتم حتتد متتا . استتتدل متتن هتتي  البيااتتات بتتال ااخفتتاض المستتتوت 

االقتصادي لالسرم سو  تنمكى ا اأ  علم المستتوت التمليمتث لالبنتال خضتالً عتن 

ال ممظم اخراد المينتة لنتمتول التم استر منخفضتة ختث مستتواها التمليمتث ممتا  لف خ

لتدخع االبتال التم عتدم االهتمتام بتملتتيم ابنتائهم واهمتالهم لمتابمتة دأاستة ابنتائهم وقتتد 

الحظنا من دالل الدأاسة الميدااية ال هناك تردلاً وا حاً خث مستتوت التملتيم لتدت 

الستتر ختتث هتتي  الحالتتة ال تستتتطيع اأستتال اختتراد عينتتة البحتتث ك وبتتيلف ختتال بمتت  ا

ابنائها الم المداأس او تحمت  تكتاليع المستتلزمات الدأاستية التتث لحتا هتا االبنتال 

من كت  وقرطاسية وا وأ ا   ال سيما عندما تكول المدأسة بميدم عن داأ السكن 

ك وهنا لضطر االبوال التم عتدم اأستال ابنتائهم التم المتداأس الاهتم ال لستتطيمول 

                                                 
دأاسة االسباب السوسيد اقتصادلة لظاهرم عم  االطفال ك أسالة ما ستير ك عالوم خوزي ك مساهمة خث  -27

.  56ك ص  2115 اممة الجزائر ك كلية الملوم االقتصادلة ك قسم علم اال تما  ك   

  . 52ددلجة حسن المشهدااث ك مصدأ سابق ك ص  -21
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حم  تكاليفها ك وأبما لضطرول الم تش يلهم لزلادم التراد االسترم .وبمتد ادضتا  ت

خر ية البحث التم ادتبتاأ كتا
2
( لممرختة الفترل الممنتوي ختث ا ابتات اختراد 7×0) 

( 75المينة ك و داا ال هناك خرقتاً ممنولتاً ختث ا ابتاتهم ا  كاات  ال يمتة المحستوبة )

%( ممتا  75( ومستتوت   تة )2 ة حرلتة )(  لدأ6وهث اكبر من ال يمة الجدولية )

لؤكتتد صتتحة خر تتية البحتتث التتتث ت تتول " هنتتاك عالقتتة بتتين خ تتر االستترم وعتتدم 

استمراأ االطفال خث الدأاسة " وهي  النتيجة التث توصل  اليهتا الدأاستة تتفتق متع 

دأاسة غادم شحاتة عن عمالة االطفال وعالقتهتا بظتاهرم الف تر ومتع دأاستة االمتم 

 الف ر خث غرب اسيا "منظوأ ا تماعث "المتحدم عن 

%( متتن اختتراد المينتتة  51( ال استتبة )2ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -5

لمت دول بال للف ر ت  يراً خث ا طراأ االطفال للمم  من ا   المستاعدم ختث تتوخير 

%( من اخراد المينتة ال لمت تدول  لتف  1797االحتيا ات االساسية لالسرم ك م اب  )

% ( من أخراد المينة لمت دول الم حد ما استدل متن  696ا  اـــسبة ) ك خث حين كا

هي  البيااات ال حالة الف ر التث تمااث منها اسر األطفال المبحتو ين كاات  متن أهتم 

األستتباب التت  دخمتتتهم للممتت  متتن ا تت  تتتوخير االحتيا تتات األساستتية لألستترم وكمتتا 

لمينتة لنتمتول التم استر خيهتا االبتال أشرته اتائ  الدأاسة الميداايتة أل ممظتم اختراد ا

عاطلول عن المم  او متوخول وهيا ما لدخمهم للمم  من ا ت  مستاعدم األسترم ختث 

 توخير احتيا اتها األساسية . 

( لممرخة الفترل الممنتوي 7×0) 2وبمد ادضا  خر ية البحث الم ادتباأ كا       

ختث ا ابتاتهم ا  كاات  ال يمتة  خث ا ابات اخراد المينة ك و داا ال هناك خرقتاً ممنولتاً 

( ومستتوت 2(  لدأ ة حرلة )6( وهث اكبر من ال يمة الجدولية )0796المحسوبة )

%( ممتا لؤكتد صتحة خر تية البحتث التتث ت تول " هنتاك عالقتة بتين خ تر  75  ة )

االستترم وا تتتطراأ االطفتتتال للممتت  متتتن ا تتت  المستتاعدم ختتتث تتتتوخير االحتيا تتتات 

لنتيجة التث توصل  اليها الدأاسة تتفتق متع دأاستة غتادم االساسية لالسرم " وهي  ا

شحاتة عن عمالة االطفال وعالقتها بظتاهرم الف تر ومتع دأاستة االمتم المتحتدم عتن 

 الف ر خث غرب اسيا " منظوأ ا تماعث " 

%( متتن اختتراد المينتتة  5797( ال استتبة )2ظهتتر متتن بيااتتات الجتتدول أقتتم ) -6

%( متتن اختتراد  21المنتتع  تتدهم ك م ابتت  ) لمت تتدول بتتال لف تتر االستترم تتت  يراً ختتث

%( من اخراد المينة لمت تدول  2696المينة ال لمت دول  لف ك خث حين كاا  اسبة )

 الم حد ما . 

استدل من هي  البيااتات بتال لف تر االسترم تت  يراً ختث استتخدام المنتع  تد االطفتال 

االقتصتادي  حيث لمد الف ر من اهم مصتادأ الستلوك المنيتع .  وعليته ختال للو تع

الصتتم  دوأاً ختتث ااتشتتاأ المنتتع  تتمن اطتتاأ االستترم ك الل الحرمتتال االقتصتتادي 
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وسول ظرو  المم  وما لترت  عليها متن  ت وط ا تماعيتة متن شت اها ال تتؤدي 

الم شموأ الزوج بااه اصبذ الحول وال قوم له خث اسرته االمر اليي قد لدخمه الل 

لتصر  باسلوب عنيع مع ابنائه 
(25)

يلف خال كبتر حجتم االسترم وعتدم كفالتة . وب 

المتتواأد الماليتتة والستتكن الضتتيق لتتؤدي ألتتم عصتتبية الوالتتدلن وعتتدم استتتطاعتهما  

التمبير عن الح  والحنال تجا  اطفالهما . خضالً عتن  لتف خاالطفتال التيلن لهملتول 

ولماملول مماملة عنيفة لصبحول خث مرحلة الرشد اعدال للمجتمع ك ولسيطر علم 

م الحا ة الم االات ام اسلوبه
(26)

. وبمد ادضتا  خر تية البحتث التم ادتبتاأ كتا 
2
  (

( لممرخة الفرل الممنوي خث ا ابات اخراد المينة ك و داا ال هناك خرقاً ممنولاً 7×ا

( وهث اكبر من ال يمة الجدوليتة 0092عالياً خث ا اباتهم ا  كاا  ال يمة المحسوبة )

%( مما لؤكد صحة خر ية البحتث التتث  75( ومستوت   ة )2( لدأ ة حرلة )6)

 ت ول " هناك عالقة بين خ ر االسرم والمنع المو ه  د االطفال . 

%( من اخراد المينتة لمت تدول  61( ال اسبة )2ظهر من بيااات الجدول أقم ) – 9

%(  0696بال للف ر ت  يراً خث توتر المالقتات دادت  االسترم ك ختث حتين ال استبة ) 

%( من اختراد المينتة  2797نة ال لمت دول  لف ك خث حين كاا  اسبة )من اخراد المي

 لمت دول الم حد ما . 

استتتدل متتن هتتي  البيااتتات بتتال للف تتر تتت  يراً ختتث تتتوتر المالقتتات دادتت  االستترم        

وبيلف لمد الف ر سبباً من اسباب تصد  الوحتدم االسترلة خمنتدما لفشت  أب االسترم 

م السرتة خال هيا لنير اسباب النزا  وستول التفتاهم بتين بتوخير اسباب الميش الكرل

 اخراد االسرم وهكيا سو  لؤ ر الف ر خث تصد  االسرم وتماسكها . 

حيث ال الف ر لترك ا اأاً سلبية علم االسرم لتجستد  لتف ختث كنترم الخالختات        

كنترم  والنزاعات الزو ية وعدم تماسف االسرم وتشتتها كما ال لخفم علم احد بتال

المشكالت والخالخات داد  االسرم من شااها ال تؤ ر بصتوأم أئيستية ختث تشتكي  

السلوك المنحر  لدت االبنال اظراً الخت اأ االبنال الم تنشةة ا تماعية مالئمة والم 

تو يهات ا تماعية سليمة 
(27)

  . 

ل %( من اخراد المينتة لمت تدو 6997( ال اسبة )2ظهر من بيااات الجدول أقم )-9

بتتال لكبتتر حجتتم استترهم تتتا يراً ختتث عتتدم اشتتبا  حا تتاتهم الضتتروألة ك م ابتت  استتبة 

%( متن  2797%( من اخراد المينة ال لمت دول  لف ك ختث حتين كاات  استبة ) 997)

 اخراد المينة لمت دول الم حد ما 

                                                 
.  091ك ص  0770اد ك داأ الحكمة ك عبد اللطيع المااث ك   ممن دلي  عمر ك المشكالت اال تماعية ك ب د  -25  

  067ك ص  0771ااظم هاشم المبيدي ك  عزلز حنا ك علم افى الشخصية ك الموص  ك مطبمة التمليم المالث ك   -26

اخرا   اسم محمد ك تماطث الحبوب المخدأم وع اقير الهلوسة وعواملها وا اأها ك أسالة ما ستير غير  -29

  . 91ك ص 2110ية االداب ك قسم علم اال تما  ك منشوأم ك  اممة ب داد ك كل
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استتتدل متتن  لتتف ااتته بم تتداأ متتا لكتتول حجتتم االستترم كبيتتراً متتع قلتتة التتدد  او       

صبذ حت  االسترم محتدداً ختث ال تدأم علتم اشتبا  الحا تات الضتروألة محدودلته ل

 لالبنال والتث تح ق امواً سليماً لالبنال من مسكن وم ك  وملبى . 

وبتتيلف لتتدخع الف تتر االستترم التتم االقامتتة ختتث المستتكن التتيي ال تتتتوخر خيتته الشتتروط 

ة متن النتوم الصحية وال لتوخر خيه  و من الراحة كما ااه ال لشبع حا تاتهم الجستمي

 والحركة واللم  والترخية . 

%( متن اختراد المينتة لمت تدول  51( ال استبة )2ظهر من بيااتات الجتدول أقتم )-7

%( من اخراد المينتة  25بال لف ر االسرم ت  يراً خث ااحرا  االبنال  ك م اب  اسبة )

حتد  %( من اخراد المينتة لمت تدول التم 25ال لمت دول  لف ك خث حين كاا  اسبة ) 

ما .  استدل من  لف بال لف ر االسرم ت  يراً خث ااحرا  االبنال ك ختالف ر لتؤدي التم 

ااحرا  االبنال و لف الل االب الماط  عتن الممت  لتدخع ابنتال  الصت اأ للممت  ختث 

سن مبكر ك وعندما لممت  االطفتال ختث هتي  االعمتال الهامشتية لختلطتول باصتدقال 

لمخالفتات والجترائم .   خضتالً عتن  لتف قتد لتترك السول خيتملمول منهم ااتوا  متن ا

 تت ط ستتول االحتتوال المميشتتية ا تتاأاً صتتمبة علتتم االبنتتال ختتث االستترم الف يتترم ك 

خالشموأ بمدم الطم اينة والحرمال قد لسهم خث دلق شخصية  ميفة كما لسهم ختث 

امتتتو االتجاهتتتات المنحرختتتة 
(28)

. كمتتتا ااتتته زحمتتتة الحيتتتام وا تتتطراب الرغبتتتات  

المستمرم داد  المسكن الرديل قد تحول خث اغل  االحيال دول الرقابة والض وط 

والتو يه الالزمين لالبنال من قب  االبال 
(29)

. مما لتؤدي  لتف التم تشتكي  الستلوك  

المنحر  لدت االبنال و لف لمدم حصولهم علم تو يهات احتماعية سليمة من قبت  

 االبال . 

تباأ كا وبمد ادضا  خر ية البحث الم اد      
2
( لممرخة الفرل الممنتوي  7×0) 

خث ا ابات اخراد المينة ك و داا ال هناك خرقاً ممنولتاً  ختث ا تابتهم ا  كاات  ال يمتة 

( ومستتوت 2(  لدأ تة حرلتة )6( وهث اكبر من ال يمة الجدولية ) 991المحسوبة )

%( ممتا لؤكتد صتحة خر تية البحتث التتث ت تول " هنتاك عالقتة بتين خ تر  75  ة )

 االسرم وااحرا  االبنال " 

%( متتتن اختتتراد المينتتتة  9797( ال استتتبة )2ظهتتتر متتتن بيااتتتات الجتتتدول أقتتتم )-01

لمت تتدول بتتال الف تتر عامتت  مهتتم ختتث ااتهتتاك ح تتوقهم وهتتو لولتتد شتتموأاً لتتدلهم بتتااهم 

%( من اختراد المينتة ال لمت تدول  لتف ك ختث حتين  5ااقصوا الح ول ك م اب  اسبة )

ن اخراد المينة لمت دول الم حد ما استدل من هي  البيااتات %( م 0096كاا  اسبة )

                                                 
.  775ك ص  0799ك  0اميم الرخاعث ك الصحة النفسية )  دأاسة خث سيكولو ية التكيع ( دمشق ك ط - 29  

.  76ك ص  0799خوزلة  لاب ك امو الطف  وتنشةته خث االسرم والحضااة ك ال اهرم ك داأ الشباب للطباعة ك  -27  
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بال الف ر لمد عامالً مهماً خث ااتهاك ح ول االطفال خث المجتمتع . حيتث ولتد لتدلهم 

شتتموأاً بالمهااتتة وال ح تتوقهم من وصتتة متتن  تترال حالتتة الف تتر التتتث لميشتتواها .     

والتو يه االسري وال يال وعليه خفث مرحلة الطفولة لج  ال لنمم الطف  بالرعالة 

الصتتحث اال ال االطفتتال الف تترال لبتمتتدول كتت  البمتتد عتتن  لتتف بتت  ال  االكنتتر متتنهم 

ممر ول الم الحرمال من ح توخهم االساستية دادت  المجتمتع خهتم محرومتول متن 

ال تيال الصتتحث ومتن المستتكن الصتتحث ومتن الرعالتتة الصتحية والنفستتية واالستترلة 

وهتم صت اأ متن ا ت  مستاعدم استرهم . وهتيا لمتد ومن التملتيم وممظمهتم لمملتول 

 اات اصاً وا حاً لح ول االطفال الف رال خث الميش الكرلم . 

وبمد ادضا  خر ية البحث الم ادتباأ كا   
2
( لممرخة الفرل الممنوي خث 7×0)  

ا ابتتات اختتراد المينتتة ك و تتداا ال هنتتاك خرقتتاً ممنولتتاً ختتث ا تتابتهم ا  كااتت  ال يمتتة 

( ومستتوت 2(  لدأ ة حرلة )6( وهث اكبر من ال يمة الجدولية )6999المحسوبة )

%( مما لؤكد صحة خر ية البحث التث ت ول " ال هناك عالقتة بتين خ تر  75  ة )

 االسرم وااتهاك ح ول االطفال خث المجتمع " 

%( متتتن اختتتراد المينتتتة  9797( ال استتتبة )2ظهتتتر متتتن بيااتتتات الجتتتدول أقتتتم )-00

اامدام االمن اال تمتاعث ختث المجتمتع تت  يراً علتم االو تا  لمت دول بال للحرب و

%( من اخراد المينة ال لمت دول  لف ك  096اال تماعية لالطفال خث المجتمع م اب  )

%( من اخراد المينة لمت دول الم حتد متا استتدل متن  لتف  05خث حين كاا  اسبة )

لم االو ا  اال تماعية بال للحرب واامدام االمن اال تماعث خث المجتمع ت  يراً ع

لالطفال .  وعليه خ د الح    الث حروب واكنر من ع د من الم وبات االقتصتادلة 

خضتتالً عتتن الو تتع االمنتتث المتتتدهوأ ا ت شتتدلداً علتتم هتتي  الشتترلحة المهمتتة ختتث 

المجتمتتع ك خل تتد عتتاام اطفتتال المتترال متتن االزمتتات التتتث مربهتتا المجتمتتع المراقتتث 

المنصوص عليها خث الشرلمة االسالمية وخث االتفاقيات وحرموا من ابسط ح وقهم 

الدوليتتة حيتتث ادت هتتي  االزمتتات التتتث تمتترض لهتتا اطفتتال  المتترال التتم تكتترلى 

مجموعة من المشكالت والتحدلات ك تمنل  خث المشكالت االقتصادلة المتمنلة بف ر 

االلتتام ك  االسرم ك خضالً عن اأتفا  اسبة الفةات المهمشة خث المجتمع من االطفتال

واأتفا  ممدالت تسرب االطفتال متن المدأستة ك خضتالً عتن تمر تهم لكت  صتوأ 

الجو  والتث كنيراً ما تؤدي الم المرض والتشترد والجرلمتة ك خضتالً عتن التستول 

خث الشواأ  واالاخراط ختث ختث االعمتال الشتاقة او الهامشتية ك واأتفتا  مستتولات 

  هي  الممااام بستب  الو تع االقتصتادي الجرلمة واالاحرا  لدت االطفال ك وكاا

 الصم  اليي تمااث منه االسرم المراقية خث ظرو  االزمات . 

وال  ميع هي  المت يرات شتكل  تهدلتداً دطيتراً ل ضتية الطفولتة ختث المترال بمتد   

سلسلة االزمات التث مربها مجتممنا وبيلف ترك  ا اأاً مباشرم وغير مباشرم علم 
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علتم الطفولتة بشتك  دتتاص وهتي  النتيجتة التتث توصتل  اليهتتا المؤسستة االسترلة و

الدأاستتة تتفتتق متتع دأاستتة محمتتد المهتتا ر عتتن الف تتر ختتث المتترال قبتت  وبمتتد حتترب 

 الخلي  ومع دأاسة االمم المتحدم عن الف ر خث غرب اسيا . 

 

   -نتائج البحث :
 %( .  6696تبين ال اكنر من اصع المينة كااوا  كوأاً وبنسبة ) -0

 -6اكنر متن اصتع المينتة لميشتول ختث استر كبيترم الحجتم ت تع بتين )  تبين ال -2

 %( .  6696( خرداً وبنسبة ) 01

تبين ال غالبية ابال اخراد المينة كااوا من  وي التمليم المتنخف  متن االبتدائيتة  -7

 % ( .  5ك96خما دول وبل   اسبتهم )

ف  من االبتدائيتة تبين ال غالبية امهات اخراد المينة كن من  وي التمليم المنخ -1

 %( .  7ك77خما دول وبل   اسبتهن )

تبين ال غالبية اخراد المينة كااوا من  وي التملتيم المتنخف  متن االبتدائيتة خمتا  -5

 %( .  9997دول وبل   اسبتهم )

%(  7797تبين ال غالبية اخراد المينة كال آباؤهم عاطلين عن الممت  وبنستبة ) -6

 %(  6997نة كن أبات بيوت وبنسبة )تبين ال غالبية امهات اخراد المي

 %( .  51تبين ال غالبية اخراد المينة لسكنول خث مساكن مست  رم وبنسبة ) -9

تبين ال  ميع اخراد المينة كتال التدد  الكلتث السترهم اقت  متن الحا تة وبنستبة  -9

(011  . )% 

تبتتين ااتتةهناك عالقتتة بتتين خ تتر االستترم وشتتموأ االطفتتال بتتااهم مهمشتتول ولتتم  -7

 صيبهم خث الحيام بشك  عادل . لاديوا ا

تبين ال اكنر من اصع اخراد المينة لمت دول بال الف ر لجملهم ال لحصلول  -01

 %( .  99علم ال يال الكاخث داد  اسرهم وبنسبة )

 تبين ال هناك عالقة بين خ ر االسرم وتداث االو ا  الصحية لالطفال  -00

 طفال خث الدأاسة تبين ال هناك عالقة بين خ ر االسرم وعدم استمراأ اال -02

تبين ال هناك عالقة بتين خ تر االسترم وا تطراأ االطفتال للممت  متن أ ت   -07

 المساعدم خث توخير االحتيا ات االساسية لالسرم . 

 تبين ال هناك عالقة بين خ ر االسرم والمنع المو ه  د االطفال .  -01

ر تبين ال اكنتر متن اصتع اختراد المينتة لمت تدول بتال للف تر تت  يراً ختث تتوت -05

 %( .  61المالقات داد  االسرم وبنسبة )

تبين ال اكنر من اصع اخراد المينة لمت دول بال كبر حجم االسترم الف يترم  -06

 %(  7ك69ت  يراً خث عدم اشبا  الحا ات االساسية لالطفال وبنسبة )
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 تبين ال هناك عالقة بين خ ر االسرم وااحرا  االبنال  .  -09

 رم وااتهاك ح ول االطفال خث المجتمع تبين ال هناك عالقة بين خ ر االس -09

تبين ال اكنر من اصتع اختراد المينتة لمت تدول بتال للحترب واامتدام االمتن  -07

اال تمتتاعث ختتث المجتمتتع تتت  يراً علتتم االو تتا  اال تماعيتتة لالطفتتال وبنستتبة 

(9797  . )% 

 

 :  التوصيات 
استتبة ت كيتتد الجهتتات الممنيتتة البتكتتاأ المناختتي المناستتبة اللجتتاد ختترص عمتت  من -0

الوليتتال امتتوأ االطفتتال الف تترال ك خضتتالً عتتن تتتوخير الختتدمات لالطفتتال الف تترال 

بوصتتع  لتتف متتن وا بتتات الدولتتة وتخصتتيال ميزاايتتات للضتتمال اال تمتتاعث 

والصحث وتحفيز االعااات اال تماعية ك وتوخير الخدمات المامة والمجااية خث 

 االحيال الشمبية الف يرم . 

  تمليمية لكال الجنسين من االطفال اليلن تمدت دلق خرص ت هي  مهنث وبرام -2

اعماأهم التمليم االبتدائث من دالل تركيز الجهود علم أخع كفالتهم ومستتوت 

تملتتيمهم ولكتتول تحتت  اشتترا  الجهتتات المتخصصتتة التتتث ت تتوم بتتدعم البتترام  

 الميكوأم . 

ك  اعتمتتاد بتترام  اعالميتتة شتتاملة تو تتذ متتا لماايتتة االطفتتال ختتث االستتر الف يتترم -7

وا رال التح ي ات المتلفزم وا   الواقع الم الرأي المام والم الجهات المسؤولة 

التخا  اال رالات الضروألة لممالجة المشتكالت التتث لماايهتا االطفتال اتيجتة 

 الف ر . 

و ع دطة عامة لموا هة مشكلة الف ر تشاأك خيها كاخة ا هزم الدولة الممنيتة  -1

مية بشتك  متكامت  متن ا ت  مكاخحتة مشتكلة والمنظمات الحكومية وغير الحكو

 الف ر . 

 تتروأم التنستتيق بتتين وزاأم ح تتول االاستتال وشتتبكة االعتتالم المراقتتث الاتتتاج  -5

برام  تلفازلة تخال اتفاقية ح ول الطف  خضالً عن تمميق الوعث اال تمتاعث 

عن طرلق تن يع االبال واالبنال والجماعات عموماً بشت ل ح تول االطفتال وال 

م خث الرعالتة االسترلة والصتحية والتملتيم وحمتالتهم متن كاختة ااتوا  سيما ح ه

 االست الل . 

دعوم وزاأم التربية الم تفمي  قااول الزامية التمليم لضتمال مواصتلة االطفتال  -6

للدأاسة ك خضالً عن اعادم المم  بنظام الت يلة المدأسية وبخاصة خث المناطق 

 الف يرم . 
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طفتتال المتتاملين متتن االستتت الل االقتصتتادي ختتث أي تتتوخير الحمالتتة ال ااوايتتة لال -9

 قطا  . 

أخع قيمتة المستاعدات الم دمتة لالستر الف يترم متن قبت  وزاأم الممت  والشتؤول  -9

 اال تماعية ك او من هيةات االوقا  . 

توخير الخدمات الصحية والت مين الصحث بشك  مجتااث لكاختة االستر الف يترم ك  -7

م تفميتت  دتتدمات الرعالتتة الصتتحية خضتتالً عتتن دعتتوم المؤسستتات الصتتحية التت

 االولية خث المناطق الف يرم . 

 تتروأم الممتت  علتتم تفميتت  دوأ منظمتتات المجتمتتع المتتداث وال ستتيما تلتتف  -01

التث تهتم بح ول االاسال وتنمية دوأ الطفولتة متن ا ت  الصتال اصتواتهم التم 

الجهات الحكومية من  هة وقيام تلتف المنظمتات متن  مميتات ديرلتة وغيرهتا 

 دم المساعدات المادلة والممنولة لالسر الف يترم والمستاهمة ختث اا تا هم متن .بت

 و مهم الم ساوي من  هة ادرت . 

تزولتتتد االستتتر الف يتتترم التتتتث التستتتتطيع احتتتد متتتن اخرادهتتتا الممتتت  بكاختتتة  -00

 االحتيا ات الضروألة وبشك  دوأي . 

االستترا  ختتث أطتتالل التخصيصتتات المرصتتودم لبنتتال المجممتتات الستتكنية  -02

 دلم كاخة اشكال الدعم لالسترم الف يترم بمتا لمكنهتا متن تشتييد وحتدات ستكنية وت

مالئمة ك بما خث  لتف تستهي  ا ترالات ال تروض ك واال ت تصتر تلتف ال تروض 

 علم الماملين خث دوائر الدولة . 

دعتتوم الجهتتات الممنيتتة التتم التوستتع ختتث ختتتذ دوأ الدولتتة لرعالتتة االطفتتال  -07

الممرلتتة بمتتا لتتتاللم واالعتتداد المليوايتتة لهتتؤالل خاقتتدي االب ولمختلتتع الفةتتات 

االطفال بما لحمتيهم متن االاحراختات المحتملتة ختث حالتة عتدم الالئهتم االهتمتام 

 الكاخث . 

التوسع خث ااشال مراكز التتدأل  المهنتث التتث تمكتن متن استتيماب هتؤالل  -01

ال تادم  االطفال اليلن عجزوا عن اكمال مسيرتهم التمليمية و لف العتدادهم مهنيتاً 

مهنة حرخية ومهن ادرت لحتتاج ستول الممت  اليهتا ختث ظترو  تالئتم متع طبيمتة 

 المرحلة الممرلة التث لنتمث اليها هؤالل االطفال . 
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 المصادر العلمية  

د. ابتتراهيم مصتتطفم وادتترول ك الممجتتم الوستتيط ك الجتتزل النتتااث ك مصتتر ك  -0

0760  . 

أم وع تتاقير الهلوستتة عواملهتتا اختترا   استتم محمتتد ك تمتتاطث الحبتتوب المختتد -2

وا اأها ك أسالة ما ستير غير منشوأم ك  اممتة ب تداد ك كليتة االداب ك قستم علتم 

 .  2110اال تما  ك 

االمتتم المتحتتدم ك الف تتر ختتث غتترب استتيا منظتتوأ ا تمتتاعث ك اللجنتتة االقتصتتادلة  -7

 .  0779( ك 0واال تماعية ل رب اسيا ك سلسلة دأاسات مكاخحة الف ر )

ث غداز ك كاألن بيردسال ك علم اال تما  ومع مددالت عربية ك تر متة ااتوا -1

 .  2115ك  0خالز الصالغ ك بيروت ك مركز دأاسات الوحدم المربية ك ط

حسين كشف ك االو ا  االقتصادلة واال تماعية للممال الزأاعيين اال ترال  -5

 .  0776ك ال اهرم ك المركز المصري المربث ك 

ك عمت  االطفتتال ختث الشتواأ  ك اطروحتة دكتتتوأا   ددلجتة حستن المشتهدااث -6

 .  2111غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية االداب ك قسم علم اال تما  ك 

د. سالم توخيق النيجيفث ك المتضتمنات االقتصتادلة لالمتن ال تيائث والف تر ختث  -9

 .  0777الوطن المربث ك ب داد ك بي  الحكمة للنشر ك 

ممن دلي  عمر ك المشكالت اال تماعية ك ب داد ك  د. عبد اللطيع المااث ك د. -9

 .  0770داأ الحكمة ك 

د. عبد الباقث زلدال ك االسرم والطفولة ك مصر ك مكتبة النهضتة المصترلة ك  -7

0797  . 

عبتتد التترؤ  الضتتبع ك المشتتكالت اال تماعيتتة ) دأاستتات سوستتيولو ية ( ك  -01

 .  2117مصر ك الداأ المالمية للنشر والتوزلع ك 

م خوزي ك مساهمة خث دأاسة االسباب السوسيواقتصادلة لظتاهرم عمت  عالو -00

االطفال ك أسالة ما ستير ك  اممة الجزائر ك كلية الملتوم االقتصتادلة ك قستم علتم 

  2111اال تما  ك 

غادم حامد حسن شحاتة ك عمالة االطفال وعالقتها بظتاهرم الف تر ختث الرلتع  -02

يه ك كليتة االداب ك قستم علتم اال تمتا  المصري ك أسالة ما ستير ك  اممة المنوخ

 .  2117ك

د. خليتت  عطيتتة ك امتتراض الف تتر " المشتتكالت الصتتحية ختتث المتتالم النالتتث " ك  -07

 .  0775الكول  ك سلسلة عالم الممرخة ك 

د. خوزلة  لاب ك امو الطفت  وتنشتةته ختث االسترم والحضتااة ك ال تاهرم ك داأ  -01

 . .  0799الشباب للطباعة ك 
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ل رلتتتري ك   اختتة الف تتر ختتتث المنتتاطق المهمشتتة ك أستتتالة محمتتد  ميتت  ا -05

  2119ما ستير غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية االداب ك قسم علم اال تما  ك 

محمتتتد حستتتن غتتتامري ك   اختتتة الف تتتر ) دأاستتتة ختتتث اانرولولو يتتتا التنميتتتة  -06

 .  0791الحضرلة ( ك ال اهرم ك المركز المربث للنشر والتوزلع ك 

ظم ك االو ا  اال تماعية واالقتصادلة والتربولة للمكفوخين محمد سميد كا -09

ك أسالة ما ستير غير منشوأم ك  اممة ب داد ك كلية االداب ك قسم علم اال تمتا  ك 

0777  . 

محمتتد عتتاطع غيتتث ك قتتاموس علتتم اال تمتتا  ك داأ الممرختتة الجامميتتة ك  -09

 .  0776االسكندألة ك 

وبمتد حترب الخلتي  سلستلة دأاستات محمد المها ر ك الف ر خث المرال قب   -07

 - 0779( ك ايوأك ك اللجنة االقتصادلة واال تماعية ل رب اسيا ك 1مكاخحة الف ر )

 محمد لاسر الخوا ة ك علم اال تما  االقتصادي بين النظرلة والتطبيق ك

 .  0779ك  0دمشق ك االهالث للطباعة والنشر والتوزلع ك ط -21

ال تماعية لالطفال االلتام خث المداأس منم عبد الستاأ محمد ك االو ا  ا -20

االبتدائية ك أسالة ما ستير غير منشتوأم ك  اممتة ب تداد ك كليتة االداب ك قستم علتم 

  2117اال تما  ك 

د. ااظم هاشم المبيدي ك د. عزلتز حنتا ك علتم افتى الشخصتية ك الموصت  ك  -22

 .  0771مطبمة التمليم المااث ك 

   0ستيكولو ية التكيتع ( ك دمشتق ك طاميم الرختاعث ك الصتحة النفستية )  -27

0799  . 

اليواستتتيع ك االعتتتالل المتتتالمث لب تتتال الطفتتت  وحمالتتتته وامائتتته ك عمتتتال ك  -21

 .  0771منشوأات االمم المتحدم ك 

اليواسيع ك ت رلر عن عمالة االطفال خث المالم ك و ع االطفال ختث المتالم ك  -25

0779 

26- James Davis , Social problem enduerng Major and social , 

the Free press , Newyork , 1970 .  

27- Margaret Gordon , social problems , chandlespublishing , 

Galifornia , 1990 .  
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 القلق أالجتماعي لدى طالبات كلية التربية الرياضية في جامعتي
 كـويا –ديالى 

 م.م  مؤيد حامد جاسم                                      م.م  هيام سعدون عبود         

 مركز ابحاث الطفولة واالمومة

 

  مقدمة البحث   
ت االجتماعينة   وكلمنا دادت القلق االجتماعي هو الخوف من  جمينع الحناال         

االجتماعية كلما صنع  ككنوي  العاتنات وداد االبتعناد عن  الننا  .  المخـــــــاوف

وأن هنن ا القلننق لننـ أعـــننـراة  عادفيننة وجسنندية  ويبنندو النننخ  ع ننبيا  حزينننا  

ومركبكننا    و متيق ننا مننندود اأع نناب أـنــــــننـاا  المناسننبات االجتماعيننة   كمننا 

جهننة ْنني  أو النننعوو بننالخوف النننديد   وان هنن ا الخننوف يمكنن  أن يخنننم منن  موا

يسننب  أعراًننا  جسنندية   مجننو الخجننو و التعننر  واالوكجنناف    وكسنناو   ب ننات 

القل     وصعوبة التركيز ويمك  أن يرجع سب  القلق إلم أسباب وواـية وسلوكية 

 طنواا   فالنخ  الن ي يعنا ي من  القلنق االجتمناعي يننعر بالخجنو والخنوف واال

 وتد يسب  لـ االكتئاب وغيرها م  الم اعفات النفسية .  

إن القلق االجتماعي هو حالة مرًية سببها عدة عوامو مختلفة و كمنا ككر نا        

منـــــها  عوامو وواـينة   بيئينة   و فسنية   وكنننئة اجتماعينة   ومهنينة وغيرهنا   

جتمناعي  لندل الفنرد  والننعوو كو ه ه العوامو سوف كؤدي إلنم كقلينو التفاعنو اال

 بالوحـــدة والعزلة وًعف الجقة بالنفس وباآلخري  و ْعووا  سلبيا  كجاه المجتمع .

وم  أجو التخل  من  القلنق االجتمناعي لندل الفنرد يجن  التلكيند علنم ككنوي       

عاتنات كفاعلينة  واال ندماع مننع اآلخنري  لتكنوي  عاتننات اجتماعينة  كسناعد علننم 

جقة بالنفس وكعزيز  العاتات االيجابية التي كجعو منـ ْخ ا كا  كلـير في كعزيز ال

الجماعننة ويكننون ع ننوا  فنناعا  بنني  الجماعننات أو ال ننداتات التنني يكو هننا   وهنننا 

ككمنن  أهميننة هنن ه الدواسننة أي جعننو الفننرد تننادوا  علننم اال نندماع وككننوي  عاتننات 

ير ْخ نيتـ فنني مكننان عملننة اجتماعينة لكنني يسننتطيع ادخناو داتاكننـ وتدواكننـ لتطننو

وبي  أصدتائـ وأتربائـ أو أي كجمعنات اجتماعينة   ويكنون كا كنلـير فاعنو يسنتطيع  

أـبنات وجننوده   وكنو هنن ا سنوف يسنناعد علننم كطنوير عاتاكننـ وكعزينز ـقتننـ بنفسننـ 

 وباآلخري  .
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  مشكلة البحث  

ا نناة واألننم أن القلننق االجتمنناعي منن  اأمننراة النفسننية التنني كننؤدي إلننم المع      

النفسي والجسدي   وعدم القدوة علم التفاعو واال دماع منع اآلخنري  ويسنتمر هن ا 

القلق حتم يخلف مفهوما سلبيــــــا ع  العاتات االجتماعية للفرد وع  كاكـ ويننت  

منها النعوو بالوحدة النفسنية واال طنواا واالبتعناد عن  كنو العاتنات كجنن  الفننو 

 واإلحراع . 

 -رد منكلة البحث الحالي م  خال التساؤالت اآلكية :وكب    

كويا ( م  القلق  -هو كعا ي دالبات كلية التربية الرياًية في جامعتي ) ديالم  .0

 االجتماعي  ؟

هننو كوجنند فننرو  كات داللننة معنويننة فنني القلننق االجتمنناعي بنني  دالبننات كليننة  .2

 كويا ( ؟  –التربية الرياًية  في جامعتي ) ديالم 

 

 داف البحث أه   

التعرف علم مستول القلق االجتماعي لدل دالبات كليات التربية الرياًية في  -0

 كويا (. –جامعتـــي  )ديالم 

التعرف علم الفرو  في القلق االجتمناعي بني  دالبنات كلينة التربينة الرياًنية  -2

 كويا ( . –في جامعتــــي  )ديالم 

 

 حدود البحث

دالبات كلية التربية الرياًية في جامعتي ) دينالم    اتت ر البحث الحالي علم    

 ( .  2101-2112وجامعة  كويا  في محاف ة السليما ية ( للعـــام الدواسي )

 

 تحديد المصطلحات      

 Social Anxietyالقلق االجتماعي    

هو خوف غير واتعني من  التقينيم السنلبي للسنلو  من    -كعريف وًوان : .0

 اآلخري   )*( .

هنو الننعوو بنالخوف وي هنر أـنناا التفاعنو االجتمناعي  -عريف دهينر حسني  :.ك2

كالتحدث مع النـــا  ومقابلتهم وان مع م ال ي  لديهم تلق يحاولون كجن  المواتف 

االجتماعية التي كجير ه ا اإلحسا  ) **( .
1

  

                                                 
 وًوان   سامر جمبو . الم دو سابق    -*

 (  " القلق االجتماعي دواسة ميدا ية لتقني  مقيا  القلق االجتماعي 2111*.وًوان   سامر جميو : )  

  44 – 74ص   2ة تطر العددعلم عينات سووية " مجلة مركز البحوث التربوية   جامع
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 اإلطار النظري

 أوالً:  القلق االجتماعي

 هننر لنندل الفننرد عنندد منن  المخنناوف فنني يحنندث القلننق االجتمنناعي عننندما ي      

مجموعننة مختلفننة منن  مواتننف التفاعننو االجتمنناعي   حيننث يتجلننم القلننق منن  خننال 

 الكف الناك  ع  وجود اإل سان في موتف اجتماعي أو موتف عام   اأمر ال ي 
 

يقود إلم ظهوو ودود فعو القلق عند حدوث ه ه المواتف   وكعند دوجنة معيننة من  

سوية وعادية وبخاصة في المواتف التي كت م  متطلبنات جديندة  القلق االجتماعي

  وعند الحديث أمام الجمهوو ... الخ غير إ نا  تحدث ع  القلق االجتماعي بالمعنم 

أ ننـ ك ننرف غيننر سننول عننندما ي ننبل الخننوف منن  المواتننف االجتماعيننة  مزعجننا 

لحياكيننة للننخ  ومننؤـرا  عليننـ ومسننتمرا  وعننندما يت نرو النننخ  فنني  مجاالكننـ ا

بنكو كبير   وأن ه ا القلق غير مقبول ويجن  المواتف التي يفتنرة فيهنا للمعنني 

أن يتفاعو أو يتعامنو فيهنا منع اآلخنري  ويكنون معرًنا  بنتيجنة كلنع إلنم  نو  من  

 أ وا  التقييم . )*(

وتد احتو القلق االجتماعي في الفترة اأخيرة مكان ال نداوة بسنب  المننكات      

ات  النفسية   حيث يعد م  اال فعناالت اأساسنية التني ك ني  اإل سنان واالًطراب

وكتمجو بفقدان اإلحسنا  بالسنعادة والرًنا وهني حالنة من  الننعوو بعندم االوكينا  

واالًطراب والهم   وال يـــــــــق وا نغال الفكر )**(
2
 . 

 

 ثانياً : سمات القلق االجتماعي 

 عي واأخ  والعطاا مع اآلخري  .. عدم القدوة علم التفاعو االجتما 0

 . النعوو بالنق  عندما ين ر إلم غيره والنعوو بالغيرة م  أترا ـ . 2

. عنندم ا نندماع الفننرد مننع اآلخننري  أو عرتلننة مننناوكتـ أترا ننـ فنني  ننناداكهم  3

 وكفاعاكهم مما يؤدي  إلم خمول ظاهري وكجن  التواصو معهم .

أو احتكننا  بال ننرب لدوجننة كننوـر علننم  . وًننو  اال كمننا  عنن  أتامننة عاتننة 7 

 دووه االجتماعي .  

 

                                                                                                                       
 
1
  

 منتديات بوابة العرب ، الفرق بين القلق والخوف ، منتدى التطوير الذات     6002. **. . حسين ،   زهير:  
)مستوى القلق واالكتئاب لدى الطلبة المغتربين وغير المغترربين   اامعرة الزيتونرة    6002العويضه ، سلطان بن موسى :  -**

     .   1العدد -26بوية ، للاامعة األردنية، المالد مالة دراسات تر 
 
2
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 ثالثاً : أسباب القلق االجتماعي 

كنفت عدد م  الدواسات  بان م  لديهم اًطراب القلق االجتماعي  كا ــــــوا      

متخننوفي  عقليننا  و اجتماعيننا  وحساسنني  منن  أواا اآلخننري  كجنناههم وهنننا  بعنن   

وواـة استعداد خاص لإلصابة بالمرة النفسني كحنت اأْخاص يكـــــــون عندهم 

ظننروف ال ننغود المختلفـــــــننـة  فاالًننطرابات النفسننية كزينند  سننبة اإلصننابة بهننا 

 )*(. 

 وهنا  عدد م  اأسباب التي كؤدي إلم حدوث القلق االجتماعي منها:      

لقلنق وهنو * أسباب  اكجة ع  اأفكاو المكبوكة والنزعات والغرائز مما يؤدي إلم ا

 ما يسمـــــم بالعوامو الديناميكية .

* العوامنننو السنننلوكية باعتبننناوه سنننلوكا مكتسنننبا مبنينننا علنننم منننا يعنننرف بالتجننناوب 

 النردية 

* عوامو حيوية بإْناوة الجهناد الع نبي الن اكي ممنا ينؤدي إلنم ظهنوو دمنرة من  

فة وتد  وجد  اأعـــــــراة الجسمية وكلع يجير مادة االينفري  علم اأجهزة المختل

ـننناث   واتنننو  فننني  الجهــــنننـاد  الع نننبي كلعننن  دووا هامنننا فننني القلنننق هننني ) 

( وألقابنننننا Serotonin( والسنننننيروكو ي   )Norepinephrineالننننننووابنفري  ( )

(GABA  ف نننا عننن  العامنننو النننوواـي كمنننا سنننبق وان ككر نننا . حينننث أـبتنننت )

ي عنننرة الفنننز  أو الدواسنننات أن العوامنننو الوواـينننة واصنننفة فننني القلنننق سنننيما فننن

(  . )**( .(anic Disorderالخــــــــــــــــــوف
3

 

 

 

 رابعاً : مكونات القلق االجتماعي

أن القلق االجتماعي هو م  حقائق الوجنود اإل سنا ي وجا ن  ديننامي فني بنناا       

النخ ية ومتغير م  متغيرات السلو  البنري . ويطنرأ كنلـيره السنلبي فني بعن  

عديد م  جوا ـ  الحياة النفسية للفرد فيؤـر علنم عاتاكنـ وكفاعاكنـ اأحيان علم ال

مع اآلخري  فيبدو عليـ اال طواا واال سحاب وكننتت وسنرعـ االسنتجاوة اال فعالينة 

وبع  اأمراة النفسجسمية   كمنا ينؤـر علنم كوافقـــــــنــ النفسني وي ناف إلنم 

كفسننير اإلْــــــننـاوات   كلننع أعراًننـ المعرفيننة التنني كبنندو فنني الميننو أكجننر  حننو

االجتماعيننة والبيئيننة بطريقننة خادئننة والتركيننز علننم فكننرة كقيننيم النن ات منن  تبننو 

 اآلخري   وكوتـــــع 

                                                 
7الطبعة   –  أسباب القلق االجتماعي   القاهرة عالم الكت  0217دهران   حامد عبد السام:  -  . *  

3
 

المملكة العربية السعودية –جدة  –  القلق والتوكر النفسي   منتدل كلية الط   2114عبد هللا   محمد :   -  . ** 
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النتننائ  السننلبية القاسننية والتحنندث إلننم النن ات بطريقننة ا هزاميننة والن ننرة السننلبية 

 (  أوبننعZimbardeللمسنتقبو . )*(ويت ننم  القلنق االجتمنناعي فني وأي دمبنناود )

 -مكو ات وئيسية وهي :

المكون السلوكي : مجو كجن  المواتف االجتماعينة التني كجينر الخنوف للننخ   -0

 وعدم التعبير ع  مناعره وأفكاوه وصعوبة التحدث أمام اآلخري .

المكون الفسيولوجي : ديادة ًربات القل  وجفناف الفنم واوكجناف وكغينر لنون  -2

 الوجـ .

او التي يحملها الفرد ع  المواتف وكجعلـ غينر تنادو المكون المعرفي مجو اأفك -3

علم التواصو مجو الفكرة السلبية حول ال ات واال نغال المفرد بال ات ولوم ال ات 

 والجقة السلبية بال ات .

المكون اال فعالي :ويتمجو بالنعوو باالوكبا  وال يق والتردد والقلنق والخنوف  -7

وعـــــــدم االوكيا  )**( .
4

 

 

 ساً : اضطرابات القلق االجتماعيخام

كعتبر اًطرابات القلق االجتماعي سمة مفردة مركزية للكائ  أو مؤسسة أو         

تائمة علــــم الخبرات السابقة وهي فعلها كباتي السمات النخ ية كتنكو بقوة فني 

 مرحلة النباب والرْد.)*(

مننن  ك نننافر عناصنننر والقلنننق االجتمننناعي  حالنننة  فسنننية وفسنننيولوجية كتركننن       

إدواكية   وسلوكية وجسدية   كخلنف ْنعوو غينر سناو ينركبة عنادة بعندم االوكينا  

واالوكبننا  والخننوف والتــــــــننـردد  ويختلننف القلننق عنن  الخننوف النن ي يحنندث فنني 

الخنوف بسنلوكيات محنددة  وجنود كهديند ملحنوظ ... باإلًنافة إلنم كلنع يت ـــــنـو

ر ه ه المواتف اًطرابات )**(.كالهروب والتجن  وبحد كاكها كعتب
5

 

و احظ أن أغلبنا ينعر بالع نبية فني بعن  المواتنف االجتماعينة   كمقابلنة        

مسننؤول مــــننـا  والقلــننـق االجتمنناعي غالبننا مننا يبنندأ فنني مرحلننة المراهقننة المبكننرة 

وبعنن  النننا  يعننا ي منننـ مننن  وتننت دويـننـو لدوجننة أ هننم ال يتنن كرون ْنني   تيجننة 

                                                 
 
4

  )فاعلية بر ام  أوْادي م رفي سلوكي في خف  بع  اًطرابات     القلق  2101محمد   أسماا عبد هللا :*

  لدل عينة م  أدفال دولة تطر   منتدل أفا   فسية   أبحاث ودواسات  فسية   

 **        القلق االجتماعي   منتدل الجقافي والعلمي2111منتديات النبكة :  

 

*.   -spielberger C.D.(1975) . ManuaL for the state – Trait Anxiety in rent entory etto –
5
 

  الخوف والقلق   التطووات المعرفية والسريرية وجهات   ر  2111هافباد  دجود      لويس فايلس : **      .  

          (Eds) . ( 143 – 123كت  م  العوادف  . pp ) يويوو    مطبعة جولفوود  .  
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الجميـــــننـع يراتبننو هم  حننراع أمننا النننا    وينننعرون كمننا لـننـو أنكعرًننهم لإل

ويناهدون مدل اوكباكهم وخنوفهم   وفني اغلن  اأحينان يعتقندون بنلن تلقهنم يعبنر 

عــــننـ  ًننعفهم ودو يننتهم   ويعتقنندون أي ننا أن النننا  اآلخننري  أكجننر ـقننة وكفننااة 

أن مخنناوفهم ليسننت  منننهم . ومنن  يعننا ون مــننـ  القلننق االجتمنناعي عننادة مننا يننرون

عقا ية أو منطقية   ولكنهم مع كلع مادالـــوا يجدون أ فسهم يخافون من  المواتنف 

االجتماعية وأ هم غالبا ما يتجنبون ال هـــاب لمجنو هن ه المواتنف   وأحيا نا يجندون 

أ فسنننهم فننني هننن ه المواتنننف أو مجبنننري  علنننم كواجننندهم فننني مــنننـجو هننن ه المواتنننف 

عامات االًطرابات وهي الع بية والتوكر حتم تبـــــو  وســـــوف ك هر عليهم

 كواجدهم   وسوف ينعـــــــرون  

با زعاع كبير أـناا الحدث وغالبا ما يعا ون م  اًطرابـــنـات جسنمية مجنو دينادة 

العر  والنب   وجفاف الحلق وصعوبة في الكام )*(.
6

 

 

 الدراسات السابقة

الدواسات المنابهة أو المقاوبة لموًو  ح و الباحجان علم مجموعة م       

  -البحث الحالي وحاوال االستفادة منها : 
 

  2002دراسة الكناني ، -1

) القلق االجتماعي والعدوانية لدى األطفال العالقـــــة  بينهما في دور كل منهما 

 في الرفـــض  االجتماعي ( .

 كهدف ه ه الدواسة إلم :  

 القلق االجتماعي والعدوا ية في ) البيت   المدوسة ( البحث في العاتة بي   -0

البحث في الفرو  بي  اأدفال حس  جنسهم ومستواهم الدواسي في كو م   -2

 القلق والعدوا ية.

البحث في الفرو  بي  أدفال المجموعات السيسومترية :المرفوًة والمهملة  -3

 والمحبوبــــــــة   والمجيرة للجدل .

ككوو(  أما أداة   185إ اث ( ) 179دفا( )364عينة البحث م   ) وككو ت       

القيــــــــــــا  فقد كم استخدام مقيا  القلق االجتماعي المعدل لألدفال إعداد ) 

1993   LaGrec أداة كقييم اأمهات العدوا ية  –( أداة  كقييــــم الطفو العدوا ية

رْيحات السيسومترية   وأسفرت  تائ  مقيا  النية العدائية مقيا  ك –أدفاله  

                                                 
 *   ) اًطرابات القلق االجتماعي (  منتدل أكاديمية علم النفس   2101لعنزي   محمد اب  حران : ا

)القلق االجتماعي والعدوا ية لدل أدفال العاتة بينهم في دوو كو    منها في  2112فادمة النريف الكنا ي :  **

العدد –الرف  االجتماعي   مجلة علم النفس   
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البحث ع  عدم وجو د فرو  كات داللة إح ائية بي  وال كــــــوو واإل اث في 

القلق االجتماعي .والنية العدوا ية حس  كقدير اأتران واإل اث كا ت أكجر 

 عدوا يــة  )**( .

 
 

    2002دراسة األنصاري ،  -2   

 ل العربية دراســــــة ثقافية مقارنة () القلق لدى الشباب في بعض الدو

كان هدف ه ه الدواسة التعرف علم معدالت القلق لدل النباب في بع       

ف ا ع  التعرف علم الفرو  في معدالت القلق بي  النباب في   الدول العربيـة

كسعة بلدان عربية )الكويت   السعودية   اأماوات   عمان   م ر   فلسطي    

( دالبا ودالبة  2620فبلغت  )  سوويا   لبنان (   إما  العينة فقــد اأودن  

يدوسون في جامعات ه ه الدول واستخدم الباحــــث  مقيــا  جامعـ الكويت للقلق 

   وتد  كنفت النتائ  ع  فرو  جوهرية بي  عينات الدواسة في القلــــق وكلع 

إلماواكيون واتو تلقا  م  الكويتيون أكجر تلقا  م  ا –علم النحو التالي 

الم ريـــــيـــــ  والفلسطينيي  والعما يي  والسوويي  واللبنا يي  وهك ا  أي إن  

 سبة القلق كتفاوت بي  الــــدول العربية التي كم دواستها .  )*(
7
 . 

 

  2002دراسة  رضوان  -3

ي على عينات ) القلق االجتماعي ، دراسة ميدانية لتقنين مقياس للقلــق االجتماع

 سورية (

هدفت ه ه الدواسة إلم إعداد مقيا  للقلق االجتمناعي وفحن  البنينة العاملينة       

( مفحوصنا من  دناب 437لـ واختباو صدتة وـباكـ اْتملت عيننة الدواسنة علنم )

ودالبات جامعـ دمننق واعتمــــنـد الباحنث فني أعنداد المقينا  علنم اختبناوي  من  

القلق االجتماعي  أختاو منها بنودا  لتننمو المكو نات المعرفينة  اللغة األما ية لقيا 

  اال فعاليننة   السننلوكية للقلننق االجتمنناعي باإلًننافة إلننم مجموعننة منن  البنننود التنني 

كمت صياغتها استنادا للوصنف اإلكلينيكني ل نووة القلنق االجتمناعي . والتحليــنـو 

 (بنندا كننبع لبنند  مقنداوه ( 29العاملي إلم أيجاد خمسنة عوامنو جن وها أكجنر من  )

( فمننا فننو    إلننم اسننتخراع معننامات ـبننات مقبولننة للمقيننا  وكحدينند ا تننناو 0,40

)*(ظاهرة القلق االجتماعي فـــي عينة الدواسة  واستخراع معايير مبدئية لـ
8 . 

                                                 
.
7
  القلق لدل النباب في بع  الدول العربية دواسة ـقافية مقاو ة  منتدل أفا   2117  اوي : بدو محمد اأ* * 

  .  فسية أبحاث ودواسات  فسية واجتماعية

سامر جميو وًوان    الم دو سابق  -*  
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 2002دراسة الخفاجي والشاوي  -2

 ة ()أثر التربية  في خفض القلق االجتماعي لدى طلبة جامعة البصر

كهدف ه ه الدواسة إلم التعرف علم اـر التربية العملية في خف  القلق      

االجتماعي لــــــــدل عينة م  دلبة كلية التربية المرحلة الرابعة   ولكافة اأتسام 

( دال  ودالبة مم  ح و علم دوجات 100وم  كا الجنسي  البالغ عددهم )

مقيا  القلق االجتماعي كطبيق )تبلي(  أعلم م  المتوسة الن ري للمقيا  . دبق

 تبو فترة التربية العملية وكطبيق )بعدي( بعد ا ق اا التربية العملية . 

  -وكم التحقق م  الفرًيات وأسفرت النتائ  علم أن :

كوجد فرو  كات داللة إح ائية في دوجات الطلبة  حس  متغير الجنس  -0

 )ككوو   إ اث( .

 اعي  فــــي االختباو البعدي ول الل اإل اث .علم مقيا  القلق االجتم

كوجد فرو  كات داللة إح ائية في دوجات الطلبة حس  التخ   الدواسي  -2

)علمي   إ سا ي( علم مقيا  القلق االجتماعي في االختباو البعدي ول الل 

 التخ   اإل سا ي . )**(

 
 

                                                                2002. دراسة العزاوي ،  5 

                       

)دراسة مقارنة للقلق اإلجتماعي لألطفال المهجريـــــن وأقرانهم من            

 المستقرين (   

دفننال المهجننري  وكهنندف الدواسننة إلننم مقاو ننة مسننتول القلننق االجتمنناعي لأل    

وأتننرا هم مـننـ   المسننتقري  فنني محاف ننة ديننالم منن  خننال التحقننق منن  الفرًننيات 

 التالية 

. الكوجنند فننرو  كات داللننة معنويننة  فنني متوسننة دوجننات القلننق االجتمنناعي بنني   0

 اأدفال المهجري  )ككوو وإ اث( وأدفال المستقري  مع عوائلهم )ككوو وإ اث( 

ة معنوية في متوسنطات دوجنات القلنق االجتمناعي بني  . الكوجد فرو  كات دالل 2

 اأدفال ال كوو المهجري  والمستقري  مع عوائلهم .

. ال كوجد فرو  كات داللة معنوية في متوسطات دوجنات القلنق االجتمناعي من   3

 اأدفال اإل اث المهجرات والمستقرات مع عوائله  .

                                                                                                                       
   )أـر التربية في خف  القلق االجتماعي لدل دلبة2112دين   حياوي الخفاجي ودين  فالل النناوي :  -** 

  12العدد  -جامعة الب رة (   منتدل ملتقم التعليم والحياة المهنية   مجلة الجمعية العراتية للعلوم التربوية والنفسية

   
    8
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دوجات القلق االجتمناعي بني   . الكوجود فرو  كات داللة معنوية في متوسطات 7

 اأدفال  المهجري  ) ككوو   إ اث ( .

( دفلننة 07( إ نناث مقسننمة إلننم )31( دفننا) )11وبلغننت عينننة الدواسننة الكليننة )     

( دفننو مهجننر 01( ككننوو مقسننمي  إلننم ) 31( دفلننة مسننتقرة  و ) 01مهجننرة و )

 جتماعي .( دفو مستقر   وتام الباحث ببناا أداة لقيا  القلق اال07و)

 -وتوصلت الدراسة إلى:   

.وجود فرو  كات داللة معنوية بي  اأدفال ال كوو واإل اث المستقري  مع 0

 عوائلهم والمهجري  في مستول القلق االجتماعي ول الل اأدفال المهجري  . 

 .  وجود فرو  كات داللة معنوية في متوسطات القلق االجتماعي .2 

 

داللننة معنويننة فنني متوسننطات القلننق االجتمنناعي بنني  . عنندم وجننود فننرو  كات  3

 اأدفال اإل اث المهجرات والمستقرات مع عوائله  . 

. وجود فرو  كات داللة معنوية بني  متوسنطات القلنق االجتمناعي بني  اأدفنال  7

المهجري  ال كوو واإل اث ول الل اأدفال المهجرون م  اإل اث . )*(
9

 

  

 إجراءات البحث

 البحث :   أوالً: منهج

كم استخدام منه  البحث الوصفي وكلع لماامتـ لموًو  البحنث إك كتمينز          

الدواسننة الوصننفية بتحدينند هنندف الدواسننة ومفاهيمهننا وأدواكهننا ومجاالكهننا ـننم جمننع 

 البيا ات وكعريفها وكبويبها وكحليلها وصوال  إلم النتائ  والتوصيات . 

 

 ثانياً  : عينة البحث 

( دالبة  من  دالبنات كلينة التربينة الرياًنية فني  11 ت عينة البحث م  )ككو      

( دالبنة  من   71( دالبة  م  جامعة ديالم و ) 71كويا(   بواتع ) -جامعتي )ديالم

 جامعة كويا  .

 

 ثالثا : أداة البحث 

( والنن ي كننم كعريبننـ منن  تبننو Leary 1983أسننتخدم الباحجننان مقيننا  ليننري )     

( منها 01( فقرة )24( حيث بلغت عدد فقرات المقيا  )0221اْم  )محمد السيد ه

                                                 
9
.  *   )دواسة مقاو ة للقلق االجتماعي لألدفال المهجري  وأترا هم مــــــ    2111العزاوي  سامي مهدي: *

224ص -211مطبعة القبس    ص –ايا الحاًر والمستقبو   بغداد المستقري    كتاب  ساا وأدفال : ت   
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( فقننرة كتعلننق ببعنند المواجهننة فيمننا كننم أبعنناد إحنندل 02كتعلننق ببعنند تلننق التفاعننو و )

فقرات تلق التفاعو لعدم ماامتها للجقافة العـــربية   أما صد  ال ووة العربية م  

 ي   إك  أسفر المقيا  فقد استخدمت م  خال حساب ال د  العامل

% من  التبناي  و يتبنع إلينـ 4 47التحليو العاملي ع  وجود عامنو واحند يسنتوع  

 علم التوالي  .  1   11و  1  11كا البعدي  بقيم تدوها 

وأستخرع الجبات بطريقة االكسنا  النداخلي إك بلغنت معنامات اوكبناد الفقنرات      

للبعد  1  13 – 1   31االوكباد بي   بالدوجة الكلية للبعد ال ي ينتمي إليـ معامات

 للبعد الجا ي  .  1   14 –1  37اأول    وبي  

   14    1   11وتد بلغت معامات اوكباد بعدي المقينا  بالدوجنة الكلينة لنـ       

 علم التوالي مما يؤكد االكسا  الداخلي للمقيا  .  1

 

 رابعا : طريقة تصحيح المقياس 

  خمسة بدائو لاستجابة وهني  ) ال كنطبنق أداتنا    كنطبنق ككون المقيا  م      

بدوجة بسيطة   كنطبــــنـق بدوجنة متوسنطة   كنطبنق كجينرا    كنطبنق كمامنا (  وتند 

( علم التوالي إكا كا ت الفقرة ايجابية ال كندل علنم 1 7 3 2 0أعطيت الدوجات ) 

سنلبية كندل علنم القلنق  ( إكا كا ت الفقرة0 2 3 7 1القلق االجتماعي و الدوجات )

( فقرة فنلن دوجـــــنـات المقيـــــنـا  كتنراو  21االجتماعي وبما أن عدد الفقرات )

 ( والدوجة العالية كدل علم اوكفا  مستول القلق االجتماعي 031-21مابي  )

 والدوجات الوادئة كدل علم عكس كلع .

 

 خامسا :الوسائل اإلحصائية 

 ة واحدة .لعين t-testاالختباو التائي 

 لعينتي  مستقلتي  .  t-testاالختباو التائي  -2

  

 عرض النتائج وتفسيرها

النن ي يهنندف إلننم تيننا  القلننق االجتمنناعي لنندل عينتنني البحننث )  الهدددف األول  :

كوينا ( فقند أظهنرت النتنائ  إن  –دالبات كلية التربية الرياًية في جنامعتي دينالم 

( دالبننة علننم 11نننة البحننث البننالغ عننددها)المتوسننة الحسننابي لنندوجات أفــننـراد عي

(   44   31( وبنا حراف معيــــــنـاوي )41  21مقيا  القلق االجتمناعي تند بلنغ ) 

( لعيننة واحندة كبني  أن القيمنة التائينة المحسنوبة (t-testوباستخدام االختبناو التنائي 

دال ( وان الفننر  غيننر 0   21( وهنني أتننو منن  القيمننة التائيننة الجدوليننة )1   12)

 -(  وكما موًل في الجدول التالي : 42( ودوجة حرية  ) 1 11عنـــــد مستول )
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 (1جدول رقم )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية على مستوى القلق 

 االجتماعي للجامعتين )ديالى _ كويا (

عدد 

أفراد 

 العينة 

 المتوسط 

 لحسابي 

االنحراف 

 المعياري

      المتوسط 

 الفرضي 

درجة   

 الحرية 

ستوى           القيمة التائية       

 الداللة *

 الجدولية المحسوبة 

00 22 ،20  30 ،22     20       22  02  ،0    1920   05 ،0 

 1   11* غير دال عند مستول    

 يوجند لنديه  وه ا يعني إن دالبات كلية التربية الرياًية في كا الجنامعتي  ال     

تلننق اجتمنناعي   ويرجننع الباحجننان هنن ه النتيجننة إلننم دبيعننة الدواسننة فنني هنن ه الكليننة 

ومالهننا منن  خ وصننية كميزهننا عنن  بقيننة الكليننات اأخننرل والتنني كتطلنن  القيننام 

بمماوسننننة اأ نننننطة الرياًننننية الجماعيننننة والفرديننننة المختلفننننة والقيننننام بننننرحات 

اد   كو هن ه اأمنوو كسناعد علنم كقوينة والمناوكة في البطوالت واإلتامة واالخت

ْخ ننية الفتنناة  وكعننديو أفكاوهننا السننلبية عنن   فسننها وبالتننالي كسنناعد علننم أتامننة 

عاتننات اجتمــننـاعية سننليمة ومتميننزة مننع اآلخننري  والتغلنن  علننم كافننة العوامننو 

( إلنننم  Sulivanواأسنننباب التننني كنننؤدي إلنننم القلنننق الــــنننـ ي يرجعنننـ سنننوليفان ) 

لعاتات المتبادلة بي  الفرد والمجتمع  ال ي يـــعيش فيـ . ) * (اًطراب في ا
10

 

وال ي يهندف إلنم التعنرف علنم الفنر  فني القلنق االجتمناعي بني  الهدف الثاني :  

دالبات كلــــية التربية الرياًية في جامعة ديالم ودالبات كلينة التربينة الرياًنية 

( التائي لعينتي  مسنتقلتي   t-testختباو) في جامعة كويا  فقد  كــــــــــم استخدام اال

  -وكما موًل في الجدول التالي :

                                                 
10

، القلق وأمراض الاسم ، مكتبة الفالح  الكويت   1711*. غالي ، محمد أحمد ، أبو عالم ، رااء محمود :  
، 
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 (2جدول رقم )

يبين الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية للفرق في القلق االجتماعي 

 للجامعتين )ديالى _ كويا (

 العدد عينة البحث
المتوسط      

 الحسابي

االنحراف     

 المعياري

   درجة 

 الحرية

القيمة 

 التائية

 المحسوبة

 53،  55 21، 22 20 جامعة ديالى
20 32 ،0  * 

 20،  22 20،  55 20 جامعة كويا

  1   11* غير دال عند مستول        

     

وهنن ا يعننني عنندم وجننود فننرو  كات داللننة إح ننائية بنني  دالبننات كليننة التربيننة  

ينة التربينة الرياًنية فني جامعنة كوينا   الرياًية فـــــي جامعة دينالم ودالبنات كل

( التنني كننن  علننم وجننود  2117وكختلننف هنن ه النتيجننة مننع دواسننة ) اأ  نناوي   

 فرو  جوهرية بي  عينات الدواسة بحســـــ  ال روف التي يمر بها الفرد . 

وتند يعننود سننب  كلننع إلننم كنننابـ الدواسنة فنني هنن ه الكليننة فنني الجا نن  الن ننري       

 جـــو بمماوسة الننادات الرياًية والمسابقات والتماوي  ودبيعة والعملي المتم

التفاعو بي  الطلبة  والتني كعطـــنـي تندوا  من  الحرينة واال فتنا    كنو هن ه اأمنوو 

كؤدي إلم خلق جو م  العاتات االجتماعية السليمة وبالتالي االبتعناد عن  العوامنو 

طالبنات التربيـــــــنـة الرياًنية فني واأسباب التي كؤدي إلنم القلنق االجتمناعي   ف

ديننالم يتمننتع  بهنن ا القنندو منن  العاتننات االجتماعيننة بنننفس القنندو الـننـ ي يتمننتع   

 بـــــــــ دالبات جامعة كويا  .

  

 االستنتاجات : 

.  أن دالبات كلية التربية الرياًية في جامعتي ديالم وكويا  ال يوجد لديه  تلق  0

 اجتماعي . 

و  كات داللة معنوية في القلق االجتماعي  بي  دالبات كلية التربية ال كوجد فر .2

 الرياًية  في جامعة ديالم ودالبات كلية التربية الرياًية في جامعة كويا 
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 التوصيات  والمقترحات

االستمراو بالننادات الرياًية والترفيهينة فني الحيناة الجامعينة لمنا لهنا من   .0

الطالبننات كننم كسننهم فنني خلننق عاتننات  دوو مهننم  فنني كدعيــننـم   ْخ ننية

 اجتماعية سليمة بي  الطلبة .

يمكنن  سننح  النقطننة أعنناه  علننم دلبننة المننداو  الجا ويننة واالبتدائيننة وكلننع  .2

 لدوو الننادات  

الرياًية والترفيهية في أبعاد الطلبة وخاصة كامي  المرحلنة االبتدائينة عن   .3

 ماعي . العزلــــــــة  والوحدة المسببة للقلق االجت

ًرووة إجراا دواسة مماـلة للقلق االجتماعي علم عينات م  دلبة الكليات  .7

 اأخــــرل في الجامعة ديالم . 

. إجراا دواسة منابهة علم دالبات التربية الرياًية كلخ  متغيرات أخنرل  .1

 ) كال كاا االجتماعي   واإلبدا    والموهبة والتفو    وسمات النخ ية  ( 

 

 المصادر

" القلق لدى الشباب في بعض الدول العربية  2117:  أ  اوي    بدو محمد. ا0

 وابطة اأخ ائيي  النفسيي    المجلد الرابع عنر   العدد الجالث . دراسة ثقافية " 

  الفرق بين القلق والخوف"منتديات بوابة العرب "  2111.حسي      دهير:   2

 منتدل التطوير  ال ات .

أثر التربية في   "  2112ن   حياوي والناوي   دين  فالل  : . الخفاجي   دي3

"   منتدل ملتقم التعليم خفض القـــــلق  االجتماعي لدى طلبة جامعة البصرة 

 .  12والحياة المهـــــنية    مجلة الجمعية العراتية للعلوم التربوية والنفسية    العدد 

االجتماعي دراسة ميدانية لتقنين القلق (  "  2111. وًوان   سامر جميو : ) 7

" مجلة مركز البحوث التربويــــة  مقياس الــقلق  االجتماعي على عينات سورية

 .  2  جامعة تـــــطر  العدد

"  القاهرة  أسباب القلق االجتماعي"    0217. دهران   حامد عبد السام :  1   

      7عالم الكت      الطـبعة 

"    منتدل كلية الط    القلق والتوتر النفسي"        2114:  . عبد هللا   محمد 1

   جدة   المملكة  العـربية السعودية . 

دراسة مقارنة للقلق االجتماعي لألطفال " 2111.  العزاوي  سامي مهدي:  4

كتاب  ساا وأدفال : ت ايا الحاًر    المهجـــــــــرين  وأقرانهم المستقرين "

 ـــداد   مطبعة القبس . والمستقبو   بغـــ
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منتدل اضطرابات القلق االجتماعي "  "   2101. العنزي   محمد اب  حران :  1 

 أكاديمية علم  النفس .

مستوى القلق واالكتئاب لدى "   2111العوي ـ   سلطان ب  موسم  :   -. 2

  "  مجلة دواسات كربوية  الطلبة المغتربين  وغير  المغتربين جامعة الزيتونة

 .   0العدد - 32للجامعة اأود ية  المجــــلد 

القلق وأمراض "   0244. . غالي   محمد أحمد   أبو عام   وجاا محمود : 01

 2مكتبة  الفا    الكويت    د الجسم "

القلق االجتماعي والعدوانية لدى  "    2112. الكنا ي   فادمة النريف :   00 

"  مجلة علم   ور كل منها في الرفض االجتماعياألطفال والعالقة   بينهم  و د

 .13العدد  –النفس 

"  فاعلية برنامج أرشادي معرفي سلوكي   2101.  محمد   أسماا عبد هللا : 02

" منتدل أفا     في خفض  بعض اضطرابات القلق لدى عينة من أطفال دولة قطر

  فسية    أبحاث ودواسات  فسية .

 "  منتدل الجقافي والعلمي   "   القلق االجتماعي   2111.  منتديات النبكة : 03

"  الخوف والقلق ، التطورات    2111.  هافباد  دجود   لويس فايلس :  07

 – 593. كت  م  العوادف ) (Edsالمعرفيــــــــــــة يرية  وجهات نظر "  )

573 . pp  . يويوو     مطبعة جولفوود  ) 

   .15 . 1-spielberger C.D.(1975 ) . ManuaL for the state – Trait 

Anxiety in rent ventory   . elto 
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 مكانة المراة في االسالم
 

 مركز ابحاث الطفولة واالمومة                                   د. فرات امين مجيد    

 
  -مشكلة البحث :

لم تكن هناك مشكلة حظيت باهتمام المجتمع الدولي اكثر من مشكلة الفقر       

اجتماعية الذي يكبل ثلث سكان العالم ، وبذلك اضحى الفقر اليوم مشكلة 

واقتصادية وتنموية ولم يعد يقتصر على نطاق الدخل والقدرة على تأمين الحد 

االدنى من الغذاء والملبس والمأوى وانما يمتد ليشمل جوانب التعليم والصحة 

 والخدمات االجتماعية االساسية االخرى . 

 

 ــةالمقدم

واألرض وملء ما بينهما ،  الحمد هللا حمداً كثيراً مباركاً فيه ملء السموات         

والصالة والسالم على سيدنا محمد خير األنام وعلى اله الطيبين وصحبة 

 المخلصين الصادقين وعلى من اتبع هداه إلى يوم الدين ، أما بعد .

فأن كل مسلم يؤمن أيمانا ال ريب فيه ، أن كل حكم من األحكام الواردة في          

لسنة النبوية قد تضمن ما فيه جلب المصلحة لإلنسان القران الحكيم والصحيح من ا

ودفع المفسدة عنه ، سواء عرف العلة من ذلك آم لم يعرف ، ويزداد المؤمن إيمانا 

حين يعرف شيئا من تلك العلل ، لذلك نجد القران الكريم يربط الحكم بعلته في 

تطعتم من قوة كثير من اآليات على سبيل المثال قوله تعالى )) واعدوا لهم ما اس

(    كما جاءت السنة النبوية 0ومن رباط الخيل ترهبون به عدو هللا وعدوكم (()

ذاكرة العلة في تشريع األحكام فقال النبي صلى هللا عليه وسلم )) يا معشر الشباب 

، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج (( ))رواه 

 مسلم((.

كان العالم الغربي قد اثأر شبهات ليست بالقليلة عن قسم من األحكام ولما          

اإلسالمية المتعلقة بالمرأة وبخاصة ما يتعلق بميراثها وشهادتها وتعليمها وطالقها 

وحجابها وحقها في العمل وتعدد الزوجات ، جهال منهم أو حقدا على اإلسالم فان 

يان ما ظهر لنا من عله قسم من من المفيد أن ننهج نهج القران والسنة في تب

التشريعات اإلسالمية ، فقمت بكتابة هذا الجهد المتواضع في عدد من 

الموضوعات بينت فيها شيئا من علة أحكام تلك التشريعات ، ذلك أن هذه الشبهات 

كان لها أثارها في عقول عدد ليس بالقليل من الشباب والمثقفين الذين تأثروا بالفكر 
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 تزال بعض تلك الشبهات قاممة في نفو  نا  لم يطلعوا على شي الغربي ، و ال

من حكمة التشريع في اإلحكام اإلسالمية ، لذلك قمت بعد التوكل على هللا بكتابة 

 هذا البحث عن المرأة متوخيا االختصار وهللا الموفق وهو يهدي السبيل.  

   

 دراسة تاريخية      -األسرة  

ون شؤون األسرة بالدراسة والبحث منذ أقدم مراحل التفكير تناول المفكر           

المنظم وذلك لما لمسوه من أهمية هذه الوحدة االجتماعية )) أي األسرة (( في 

الحرص على سالمة بنيان المجتمع ، فطالما كانت هذه الخلية على قدر كبير من 

و كثير من االستقامة والتماسك ، صلحت شؤون المجتمع  واستقامت أموره ويعز

المفكرين انحالل الحياة االجتماعية في الدولة الحديثة إلى انحالل  الروابط 

األسرية وضعفها وتهاون المسؤولية في حل مشاكلها والحق إننا إذا حللنا المشاكل 

االجتماعية التي تواجهها أي دولة نردها جميعا إلى عوامل طبيعية أسرية ، 

اة االجتماعية على النحو الذي نراه ، فال تراكمت بمضي الزمن ورست في الحي

يمكننا على هذا النحو إن نقضي على مشاكل المجتمع ما لم نعمل أوال على حل 

مشاكل األسرة وأقالتها من المحن التي تردت فيها إذ ال إصالح للمجتمع الكبير 

ء وهو الدولة إال بإصالح المجتمع الصغير وهو األسرة ، ولهذا السبب اهتم العلما

بدراسة شؤون األسرة للوقوف على مبلغ الرعاية االجتماعية الالزمة لعناصرها 

وقد تشعبت الدراسات بصدد هذا الموضوع ومنذ استقل علم االجتماع وتوطدت 

دعاممه ومناهجه وأتجه علماؤه إلى دراسة مختلف وجوه النشاط االجتماعي وكان 

سات ويهذبها وينحو بها إلى من الطبيعي أن يقوم علم جديد يظم شعث هذه الدرا

االتجاه العلمي الصحيح ، ومن ثم اصطلح  علماء االجتماع على قيام )) علم 

االجتماع األسري ((  بوصفه علماً اجتماعيا جزميا ملحقا بعلم االجتماع العام 

ويدر  هذا العلم األسرة بوصفها هيئة في ذاتها : يدرسها دراسة علمية وصفية 

ى طبيعتها وعناصرها والعالقات المتبادلة بين هذه العناصر تحليلية للوقوف عل

والوظامف التي تؤديها ثم الوقوف على المشاكل التي نواجهها ورسم أفضل الطرق 

 المؤدية إلى حل هذه المشاكل إبقاء على كيان األسرة وضمانا الستقرار الحياة فيها 

ة شؤون األسرة للوقوف على تاريخياً اهتم المفكرون منذ أقدم العصور بدراس       

طبيعتها وطبيعة مشاكلها ومحاولة أصالح المعتل من شوؤنها ، ألن األسرة أدق 

جهاز في جسم الدولة وال يمكن أن تستقيم أمور الدولة وتتخلص من مظاهر 

الفوضى واالنحالل التي تنتابها اال  أذا استقر النظام األسري على أرسى ما تكون  

م يدر  هؤالء المفكرون شوؤن األسرة لذاتها وبصفة مستقلة القواعد ، ولذلك ل

ولكنهم درسوها في ثنايا دراستهم لشؤون الدولة باألجمال ، بيد أن دراساتهم لم 
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تكن قاممة على الوصف والتحليل والرجوع إلى ميدان المجتمع ، ولكنها كانت 

ة وبالرغم دراسات شخصية نظرية مستمرة من أرامهم الخاصة وأفكارهم الفلسفي

من قصورها في الكشف عن حقيقة االجتماع األسري وفي معالجة مشاكله غير 

 (2أنها أفادت ميدان البحث النظري ووضحت بعض جوانب الموضوع . )

              

 األسرة في نظر الفالسفة 

لقد كان للدراسات الفلسفية أراء متميزة حول األسرة فقد وضع أفالطون         

جمهورية فاضلة ترتكز على الفضامل وتحقيق العدالة ومن الطبيعي أن نموذجاً ل

 يعرض في هذه المحاولة لدراسة النظام األسري  والمالحظ  انه تكلم في مظهرين 

 

  لألسرة :
أوالً : األسرة في طبقات الشعب وتقوم على وحدانية الزوج والزوجة وترتكز  

م الطالق ، غير أن أفالطون حدد على التعاقد المشروع ، ويباح في هذا النظا

االعتبارات التي تؤدي إلى الفصل حتى ال يتهدد كيان االجتماع األسري ، وحدد 

 كذلك النسل وفق حاجة الدولة وبالقدر الذي تسمح به مواردها  . 

ثانياً : األسرة في طبقة الحرا  وهو النظام الذي يشرحه بالتفصيل في كتاب 

هاماً من أركان المدينة الفاضلة ويقوم على المبادئ  الجمهورية ويعتبرها  ركناً 

 اآلتية  :

 خضوع األطفال بنين و بنات لتربية اجتماعية واحدة. -0

تتولى الدولة أمر تربيتهم واألنفاق عليهم طالما كانوا موجودين في أسرة  -2

 الجندية.

 المساواة في الحقوق والواجبات وتولي الوظامف العامة. -3

 بقة الحرا  من الملكية ومن تكوين اسر بالمعنى المعروف .حرمان ط -4

الشيوعية الجنسية في أسرة الجندية ، بمعنى أن يكون الحارسون ملكا وحقا  -5

مشاعا للحارسات ، غير إن أفالطون نظم هذه االتصاالت الجنسية وحددها وفقا 

في األعياد  العتبارات هامة ، فذهب إلى أن المشرفين على نظام الحراسة يتولون

القومية والمناسبات السعيدة صياغة عقود زواجيه مؤقتة بين الحارسين 

والحارسات قاممة على شرط الكفاءة حتى تضمن نسال ممتازا من أصالب ممتازة 

وحتى يمكننا أن نتحكم في عملية التناسل ، فال نسرف فيتضخم عدد السكان وال 

عي أن تكون حاالت االتصال نتزمت فيقل العدد عن الحد األنسب ولكن نرا

للجنسين محققة  لحاجة الدولة ، ويرى أفالطون أن األم يجب أن تبدأ في اإلنجاب 

منذ سن العشرين وتستمر كذلك حتى سن األربعين ، أما الرجل فيبدأ في سن 
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الخامسة والعشرين ويستمر إلى الخامسة والخمسين ويمتنع بعد ذلك عن مزاولة 

ات الشيخوخة تكون فجة وضعيفة كثمرات الشباب المبكر نشاطه الجنسي الن ثمر

، ويجب أن يالحظ المشرفون على نظام الحراسة عدم اتصال الرجل جنسيا 

بأصوله )أمه وجدته( وفروعه المباشرة )ابنته وحفيدته( وكذلك يحرم على المرأة 

من االتصال جنسيا بأصولها وفروعها )األب والجد ، واالبن والحفيد ( ولما كان 

المتعذر في ظل نظام كهذا تمييز صالت القربى ، واألصول والفروع التي يحرم 

عليها التزاوج ، فقد وضع أفالطون حال لهذا األشكال يتلخص في أن يتخذ تاريخ 

التزاوج أساسا للفصل بين الطبقات ألزواجيه فمثال بالنسبة للزوجين يعتبر األطفال 

لشهر العاشر في مرتبة أوالدهم ))بنين وبنات(( الذين ولدوا منذ الشهر السابع إلى ا

وبالتالي عندما كبر هؤالء األطفال حتى سن االتصال الجنسي فأن الثمرات التي 

تأتي من أصالبهم في مرحلة زواجيه تعتبر أحفاداً بالنسبة للزوجين األولين أو 

هؤالء األطفال الذين يولدون في مرحلة زواجيه يعتبرون أخوة )أشقاء وشقيقات( و

يحرم عليهم التزاوج أال إذا حدث واختيروا بالقرعة استجابة لوحي اآللهة ، 

ويوضع األطفال في مكان واحد ويعهد بهم إلى مرضعات إذ ال يصح أن نثقل 

كاهل الحارسة المثالية بمسؤوليات الطفولة والرضاعة والعناية بالنشىء ونحول 

سة دون غير ويجب أن تفرض رقابة بينها وبين تأدية وظيفتها القومية وهي الحرا

فعالة  وتتخذ اإلجراءات التي تحول دون معرفة األمهات ألطفالهن حتى ال تشغل 

المرأة بعواطف األمومة وتحن أليها ، أما الثمرات الضعيفة والهزيلة والمريضة 

والناقصة التركيب والمشوهة فيقذف بها في مكان مجهول وقد أباح أفالطون إعدام 

نه يريد أن يقيم مدينته المثالية على دعامم من حديد وقد كانت هذه اآلراء هؤالء أل

غريبة على العقلية اليونانية فلم يستسغها اليونان ولم تقع منهم موقع القبول ولذلك 

لم تأخذ طريقها إلى التطبيق العملي وأصبحت مجرد خواطر أو تأمالت خيالية ال 

 (.3تحقيقها في واقع األمر ) تعبر أال عن رأي صاحبها وال سبيل إلى

 

 األسرة في نظر األديان    

كما اهتمت األديان بدراسة األسرة ، فقد أهتم مفكروا المسيحية بدراسة           

شؤون األسرة ، واجتهد فقهاؤها في تحليل وتفسير أقوال الرسل وتناولت المجامع 

وضاع الثابتة ، وزاد المقدسة أهم ظواهرها ونظمها بالبحث والدراسة وتقرير األ

هذا االهتمام عندما تفرعت المسيحية إلى طوامف وملل ، فكان من ألزم األمور 

دراسة العالقات ومظاهر األخذ والعطاء الناجمة عن االختالفات العقيدية المذهبية 

، ويكاد العهد الجديد ))اإلنجيل(( ال يعني بشيء من أمور الدنيا مبلغ عنايته 

وذلك إلرساء مقومات األسرة المسيحية على مبادئ الدين الجديد  بالزواج والطالق
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ووصاياه السيما أن التشريعات التي كانت سامدة في فجر الدعوة المسيحية كانت 

أما تشريعات موسوية أو تشريعات رومانية ، وتتناول التقاليد وقوانين الرسل 

ياة األسرة ، وتعتبر والمجامع المقدسة تفريع المسامل ووضع القواعد المنظمة لح

قوانين القديس ))باسليو  الكبير(( وهو أسقف قيسارية أو في مجموعة منظمة 

( قانون ، وقوانين البطريرك 011لقواعد الحياة األسرية المسيحية وهي تضم ))

(( قانوناً يدور معظمها حول 011أثناسيو  في بطاركة اإلسكندرية وهي تضم ))

ق والعالقات الزوجية وشوؤن المواريث ومن مسامل أسرية كالزواج والطال

القوانين الكنسية الهامة التي عنيت بتشريعات ونظم األسرة المجموعات التي 

م وجاءت في أربعة كتب 325مايو سنة  21وضعها ))مجمع نيسه(( المنعقد في 

معروفة لفقهاء المسيحية وكهنتها ، جاء في الكتاب األول مسامل تتعلق بالخطوبة 

العر  والجهاز وأسباب فسخ الزواج ، والوصية والميراث والوالية وما  وهدايا

أليها وتناول الكتاب الثاني الميراث ومراتبه والوقف وااليصاء ودرجات القرابة 

ومحارم الزواج والزواج باألرامل والزواج بعقد ومهر وبدونهما ، كما تناولت 

ج في مال الزوجة حقوق المرأة أذا فارقت زوجها أو طلقت وحقوق الزو

واعتبارات أخرى متعلقة بالقذف والزنا والكتاب الثالث تناول وسامل تتصل بالتبني 

و األبوة الطبيعية والقانونية وحرمان المتبني من الميراث والرجوع في الوصية ، 

وعرض الكتاب الرابع للمسامل المتعلقة بطبقات المحارم وموانع الزواج وخاصة 

 ( . 4حية وموانع الوصية وحدود الطالق )مانع  القرابة الرو

 

         األسرة في نظر اإلسالم 
أما في اإلسالم فيمكن القول انه ال يقل اإلسالم عن المسيحية في مبلغ          

حرصه على مقومات نظام األسرة ومبلغ عنايته بدراسة شوؤنها ومختلف 

المجتمع اإلنساني  ظواهرها إذ يتوقف على تنظيم هذه الخلية األولى ثبات

واستقراره وانتظام أحواله السيما وان الدين اإلسالمي اجتماعي اهتم اهتماما بالغا 

بتنظيم العالقات االجتماعية بجانب اهتمامه بتنظيم العالقات الروحية بين الرب 

وعباده والنظام االجتماعي في اإلسالم جزء هام من الدين وتدور حوله معظم 

ألثر الصالح واجتهاد الفقهاء ، واستأثر نظام األسرة بقسط النصوص الدينية وا

كبير من العناية وحظي باهتمام بالغ في تفريع مساملة وتفصيل ما ينطوي علية من 

ظواهر وخاصة ما جاء في النصوص الدينية وهي القران الكريم والسنة النبوية 

ية عني الفقهاء ))بما تتضمنه من أقوال وأفعال وتقريرات وبجانب النصوص الدين

والمفسرون و الشراح بشؤون األسرة واجتهدوا فيما لم تتناوله النصوص الدينية 

بشرح أو تفصيل والشك أن هذه النصوص قد اشتملت على معظم األحكام المنظمة 
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للحياة االجتماعية واألسرية ، وأما االجتهاد فهو في تفصيل هذه األحكام بالبناء 

نصوص ، كما عني بدراسة نظم األسرة المفكرون والقيا  على ما جاء في ال

والمؤلفون الذين كتبوا عن النظم في الدولة العربية اإلسالمية أو تناولوا الحضارة 

العربية بالدراسة والتحليل ، ومن ابرز نظم األسرة التي بالغ اإلسالم في تنظيمها ، 

( وتقرير 5(( )أحكام الزواج الذي قال عنة تعالى ))وأخذن منكم ميثاقا غليظا

الدعامم األساسية لصيانة األسرة وحمايتها ومنع االعتداء عليها كما شدد اإلسالم 

في العقوبات المفروضة على كل ما ينال نظام األسرة باالستعداء والتجني ، فقد 

حارب قتل األوالد ووأد البنات والتبني واالدعاء وقضى على السلطة القديمة التي 

تلك السلطة التي كانت تجعل من المرأة واألوالد متاعاً له  كان يمارسها األب ،

يتصرف فيه كما يشاء وتشاء له أهواه  بيعا وهبة  وقتالً وأضحية ، كما حارب 

اإلسالم الزنا والقذف وبالغ في الحرص على أعراض المحصنات وشدد العقوبة 

لتخلط الجنسي على زنا الزوج أو الزوجة ألنه اعتداء مباشر على النسل ومباءة  ل

ومثير لفوضى القرابة ، كما رفع اإلسالم مكانه المرأة وجعلها شخصاً يملك حريته 

والتصرف فيما يملك إذ جعلها شخصية كاملة في األسرة تدير مالها بنفسها أو 

بوكيلها وذمتها منفصلة عن ذمة أوليامها تمام االنفصال و في الزواج ذمتها 

أن تتولى شؤون أموالها بنفسها وليس للزوج  منفصلة أيضا عن ذمة زوجها لها

عليها سلطان في ذلك أال بتوكيل منها ، والمرأة كاملة الحرية في أن تمنحه مثل 

هذا التوكيل ولها أن تعزله وتقاضيه وأضفى اإلسالم على المرأة كذلك من الحقوق 

المثال لم ما لم تحصل علية المرأة في أي بلد أال في عصورنا الحديثة ، فعلى سبيل 

تحصل المرأة الفرنسية مثال على حق تصرفها في مالها منفصلة عن زوجها أال 

فأصبح بموجبة من حقها أن تكون  0111بمقتضى التشريع الذي صدر في عام 

تاجرا وعميال في بنك وصاحبة دفتر توفير وتتصرف ماليا مستقلة عن ذمة زوجها 

تي حطت من مركزها االجتماعي ، كما قضى اإلسالم على الظالمات الصارخة ال

في مجتمع ما قبل اإلسالم فلم يكن لها في الجاهلية أي كيان يعتد به ولم يكن لها أي 

اعتبار أو يقام لها وزن ولم تكن لتأخذ ميراثاً حقا أن اإلسالم احتفظ للرجل بقوامة 

ا فقد على المرأة في األحوال التي يفضلها من الناحية الطبيعية واالجتماعية ، فإذ

الرجل هذا الفضل ، فقد ذلك الحق قال تعالى )) الرجال قوامون على النساء بما 

 ( . 1فضل هللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ...(()

ونظم اإلسالم شؤون الميراث وجعل للزوجة والوالدين نصيبا منه ولم يكن           

بة و أاليصاء وخاصة الوصية لغير لها في الجاهلية نصيب فيه ، ونظم اإلسالم اله

الوارث في حدود ثلث التركة ، كما أهتم اإلسالم بتقرير الحقوق والواجبات 

الزوجية وبالغ في االهتمام بشؤون الطفولة وجعل حضانتهم حقا للنساء مادامت 
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المرأة لم تتزوج إذا طلقت وقدم اإلسالم قرابة األم على غيرها بصدد هذه الحضانة 

اية اليتامى والرفق بهم والمحافظة على أموالهم أذا كان لهم أموال وأوصى برع

وأوصى اإلسالم باألنفاق عليهم أن لم يكن لهم عامل ودعا إلى التكافل االجتماعي 

والتودد والتواصل والسيما بين ذوي القربى إذ قال تعالى )) اعبدوا هللا وال 

اليتامى والمساكين والجار ذي تشركوا به شيئا وبالوالدين أحسانا وبذي القربى و

القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت إيمانكم أن هللا ال 

 (.  1يحب من كان مختاال فخورا (()

واقر اإلسالم نظام تعدد الزوجات وحدده ورسم أحكامه ووضح مقاصده          

ه وحدد أحكامه وجعله وما يرتكز عليه من مفاهيم شرعية كما شرع الطالق وقيد

حقا للرجل ومع ذلك لم يهمل اإلسالم جانب المرأة في هذا الصدد فشرع نظام )) 

الخلع (( وأجاز للمرأة حق تطليقها نفسها السيما أذا كانت العصمة في يدها ، في 

ضوء ما سبق من حقامق ندرك عناية اإلسالم بنظم األسرة والمقومات التي ترتكز 

وك والمتواضعات التي يتعين على مختلف عناصرها أن عليها وقوالب السل

 يلتزموها في تصرفاتهم وعالقاتهم المتبادلة .

ولمعرفة القيم األخالقية واالجتماعية النبيلة التي جاء بها اإلسالم حول          

األسرة والمرأة البد من معرفة بعض الظواهر التي كانت سامدة قبل اإلسالم مثل 

د البنات إذ انتشرت هذه الظاهرة بصفة خاصة بين بعض قبامل ظاهرة قتل أو وأ

عرب الجاهلية وكانت تسير جنبا إلى جنب مع ظاهرة قتل األوالد  دون تمييز بين 

ذكورهم وإناثهم وذلك خشية اإلمالق أو في مناسبات دينية أخرى وأشهر القبامل 

نت الطريقة المتبعة التي مارست هذه الظاهرة قبامل طي وتميم وكنده وربيعه ، وكا

في الوأد أن تحفر حفرة عميقة بجانب الموضع الذي اختير للوالدة فإذا تبين أن 

المولود أنثى قذف بها في الحفرة العميقة وهيل على جسدها التراب وأقيمت طقو  

محلية محددة ترمز إلى سوء ما بشرت به األم والى بطولة العمل الذي قاموا به في 

لمولود ، وأحيانا كانوا يتخيرون لعملية الوأد أمكنه مهجورة التخلص من رفات ا

وسفوح وتالل وجبال بعيدة عن العمران ألنهم كانوا يعتقدون أن رفات البنات 

دنسه وتسبب الرجس لمن يقرب منها ، واختلف الباحثون في تحليل هذه الظاهرة 

الفقر وما  والكشف عن طبيعتها ووظيفتها ، فيذهب فريق إلى أن سبب الوأد هو

تتطلبه تربية البنات وتجهيزها من نفقات السيما وان البنات في مثل هذه القبامل ال 

تستطيع أن تقوم باألعمال الشاقة وال تقوى على االشتراك في حمالت الصيد 

وحمالت القتال فهي عالة على عشيرتها وطاقة غير منتجة ولذلك كانت هذه 

الفقر هذا كان يدفع كثير من القبامل إلى قتل القبامل تتخلص منهن ، غير أن عامل 

األوالد دون تمييز بين ذكورهم وإناثهم وقد نزلت في حق هؤالء آيات كثيرة تشير 
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إلى تحريم هذا العمل ، قال تعالى ))وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم 

( 1(()30، آية  وإياكم أن قتلهم كان خطأ كبيراً (( ))القران الكريم ، سورة اإلسراء

كما قال تعالى )) قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم أال تشركوا  به شيئاً وبالوالدين 

(  وذهب فريق من 8إحسانا وال تقتلوا  أوالدكم من إمالق نحن نرزقكم وإياهم (()

الباحثين إلى أن سبب الوأد  أخالقي مرده مبلغ حرص العرب في الجاهلية على 

لفضيلة وان البنات هن شر البالء ويجلبن العار ويسببن لذويهم الشرف والتعفف وا

المتاعب والمشكالت األخالقية وهذا التفسير ال يستقيم مع ما كان علية عرب 

الجاهلية من الخلق القويم والمروءة والفضيلة هذا إلى ما كانوا ينزعون إليه من 

جمال والحب حب الحرية ، وكانوا مرهفي الحس والذوق شعراء يتغنون بال

والخمر فلم يكونوا جفاة غالظ القلوب ولكن يبدو أن لهذه الظاهرة عالقة وثيقة في 

بعض ما ورثوه  من عقامد وما تتواتر إليهم من متواصفات تتصل بوضع اإلناث 

فقد كانت عقيدتهم في اإلناث يشبه في بعض الوجوه ما يعتقده عامتنا في بعض 

م الشيطان أي اشترك في تكوينهم ومن ثم فهم األوالد إذ يرون انه قد سبق فيه

يمثلون الرجس والدنس ويغلب فيهم عنصر الشر ولذلك تجد بعض القبامل خيراً 

في التخلص من إناثها ومما يقوي هذا التفسير أن اآليات التي نزلت بصدد هذه 

 الظاهرة تشير إلى هذه الحقامق ، وتؤكد أن الجاهليين كانوا ينسبون اإلناث إلى هللا

))وهو في نظرهم اله اليهود(( أما الذكور فينسبونهم إلى إلهتهم الحقيقية أي 

األصنام الذين كانوا محور عباداتهم ويتقدمون إليهم بالصلوات وتقديم األضاحي 

والقرابين ومن اآليات التي تعزز هذا االتجاه في التفسير قوله تعالى ))ويجعلون هلل 

وإذا بشر احدهم باألنثى ظل وجهه مسودا ً وهو  البنات سبحانه ولهم ما يشتهون

كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب 

( وقولة تعالى ))أفرا يتم الالت والعزى ومناه الثالثة 1أال ساء ما يحكمون(()

ت تشير ( هذه اآليا01األخرى ، الكم الذكور وله األنثى ، تلك أذا قسمة ضيزى(( )

إلى أن ظاهرة وأد البنات ترجع إلى رواسب دينية وترتبط ببعض ما تناهى إليهم 

من معتقدات ، فهي ظاهرة من طبيعة دينية وان عملية الوأد أجراء طقوسي وقد 

استمرت هذه الظاهرة سامدة على نطاق واسع عند قبامل كثيرة حتى قبيل اإلسالم ، 

اهيتها وانكشفت لهم شرورها وظهر لهم ثم ألقيت في نفو  كثير من العرب كر

تنافرها مع سنن الطبيعة ونواميس العمران فلم يجيء اإلسالم حتى كان النظام 

 ( . 00أخذا في االنقراض وكانت النفو  مهيأة للعزوف عن مزاولته )

 

 

 



 د. فرات امين مجيد                                                2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 041 - 

 

 المرأة قبل اإلسالم         

م تتمتع بتلك األهمية تبعا لما سبق يمكن القول إن المرأة قبل اإلسالم ل          

والمكانة التي أعطاها لها اإلسالم، ولمعرفة موقف اإلسالم من المرأة البد من 

استعراض حال المرأة قبل اإلسالم، فعلى مستوى األمم وعلى مستوى األديان كان 

 حال المرأة كاألتي

 على مستوى األمم:  -أ 

ظلمة في العصور أوربا في عصورها المظلمة ، وأوربا في كل عصورها م -0

األولى كانت مجالس الفالسفة تعقد ليناقشوا أمراً مهما ، هل للمرأة روح كروح 

الرجل هل لها روح إنسانية أم حيوانية وينتهون في نقاشهم أن للمرأة روح ولكنها 

 أدنى بدرجات كثيرة من روح الرجل .

أن يعترف عند الرومان كان للرجل السلطة في أن يبيع زوجته وان يطلقها  -2

 بولده أو اليعترف به والمرأة في اليونان ال ترث أبداً .

عند الهنود والى وقت قريب من عاداتهم أن الرجل أذا توفي فانه يحرق وكانت  -3

 توضع الزوجة الحية إلى جوار زوجها لتحرق معه فال معنى لوجودها بدونه .

هللا العظيم ))وإذا عند العرب كان مجْي والدة المرأة هم وغم وحزن وصدق  -4

بشر احدهم باألنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ، يتوارى من القوم من سوء ما 

( فالمرأة 02بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب أال ساء ما يحكمون (()

عند العرب كانت مجلبة للعار مجلبة للفقر ورد هللا عليهم فقال )) وإذا الموؤدة 

( فما الذي فعلته هذه البنت البريئة حتى تستحق 03(( ) سئلت ، بأي ذنب قتلت

القتل وقد وضع اإلسالم لهذه الجريمة عقوبة كبيرة في الدنيا واآلخرة ، فعلى سبيل 

المثال لوجاء احد األشخاص إلى الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم وقال له يا 

لصالة والسالم ))أعتق رسول هللا أني وأدت اثنتي عشر بنتا فقال له النبي عليه ا

على كل واحدة نسمة(( إما في قضيه الرزق والفقر يقول هللا تعالى ))و ال تقتلوا 

( المرأة 04أوالدكم خشية أمالق نحن نرزقهم وإياكم أن قتلهم كان خطئا كبيرا(()

عند العرب كانت تورث وال ترث فهي من سقط المتاع وصدق هللا العظيم ))يأيها 

( بل ما بلغته المرأة عند 05يحل لكم أن ترثوا النساء كرها (()الذين امنوا ال 

العرب انه يجوز للرجل أن يتزوج زوجة أبيه وهي بمنزلة أمه ، أو يتزوجها 

ويأخذ مهرها ، وصدق هللا العظيم )) و ال تنكحوا ما نكح إبامكم من النساء أال ما قد 

اك نكاح البدل وهو أن ( وكان هن01سلف أنه كان فاحشه ومقتا وساء سبيال (()

يقول الرجل للرجل انزل لي عن أمرآتك وانزل لك عن أمرآتي وكان هناك نكاح 

الرأ  ، وهو أن يجتمع مادون العشرة على المرأة وكلهم يصبها فإذا ولدت 

 ( .01تخيرت منهم واحداً فيكون أبوه )
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 ب : على مستوى األديان       

انة المرأة على مستوى األمم ، أما على فيما سبق كان عرضا لحال ومك        

مستوى األديان فلم يكن حالها أفضل مما كان عليه سابقا ، ففي الديانة اليهودية أن 

المرأة أذا كانت حامضا أصبحت نجسة والمتعبدون من اليهود كانوا يعزلون النساء 

الحيض في خيام بعيدا عن المدينة ال يجالسوهن وال يشاركوهن الن المرأة 

الحامض في توراتهم المحرفة أنها أذا مست شيئا فأنة يكون  نجسا ، والمرأة في 

الديانة اليهودية ال ترث أبدا أنما الميراث يكون فقط بين الذكور أما حال المرأة عند 

النصرانية فهي تبعا لإلنجيل المحرف تعتبر باب الشيطان وسيلة من وسامل أغرامه 

الثامن أصدرا قرارا يحرم على المرأة أن تلمس على سبيل المثال الملك هنري  

اإلنجيل ألنها نجسة والمرأة في شريعة حمو رابي فأنها كانت تحسب في عداد 

الماشية المملوكة للرجل هذا هو حال المرأة قبل اإلسالم على مستوى األمم وعلى 

 مستوى األديان . 

 

 المرأة في نظر اإلسالم      

فما هو حال المرأة وما الذي صنع اإلسالم لها ؟ وينبغي أما في اإلسالم          

على كل امرأة مسلمة وعلى كل مسلم أن يعلم انه لم ولن تعرف المرأة كرامتها أال 

 في اإلسالم فقد  أعاد اإلسالم لها إنسانيتها وأعاد لها كرامتها في مواضع كثيرة : 

الى )) يا أيها النا  إنا في وحدة األصل والمنشأ قال هللا سبحانه وتع -أوالً :

( كما قال سبحانه 08خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبامل لتعارفوا (()

وتعالى )) يا أيها النا  اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها 

 (.01وبث منهما رجاال كثيرا ونساء (( )

تجاب لهم ربهم أني ال أضيع عمل وحدة في العمل ووحدة في الجزاء )) فاس -ثانياً:

( كما أعطاها اإلسالم األهلية 21عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض (()

في التصرف والتملك إذ قال تعالى )) للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب 

( الكما يفعل من ال دين له أن يفرض على زوجته التي تعمل 20مما اكتسبن (( )

بها ألنه أذن لها بالعمل وهذا األمر ليس له في اإلسالم نصيب من أن تعطيه رات

الجدير بالذكر أن اإلسالم رعى المرأة في أحوالها الثالثة بنتا وزوجة وأما ،أما 

كونها بنتا فقد سماها رب العزة هبة وعطاء منه سبحانه وقدمها في الذكر رعاية 

شاء إناثا ويهب لمن يشاء ألمرها وصدق هللا العظيم حين قال : )) يهب لمن ي

الذكور ، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما (( والجهلة من المسلمين 

في واقعنا يفعل فعل الجاهلية في تذمره وألمه إذا ولدت له أنثى أو انه يهدد زوجته 

أذا ولدت له بنتا فهي طالق ونسي هذا اإلنسان أن الفعل هو فعل هللا سبحانه وتعالى 
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وليس فعل المرأة نفسها ، فليس للمرأة أي ذنب في هذا األمر وفي هذا العطاء الذي 

يمنحه رب العزة سبحانه وتعالى ، ثم ينبغي أن نعلم أن رعاية البنت باب إلى الجنة 

قال الرسول محمد صلى هللا عليه وسلم )) من رزقه هللا أنثى ، فلم يؤذها ولم يهنها 

( كما قال عليه الصالة والسالم  : )) من 22ها الجنة(()ولم يؤثر ولده عليها دخل ب

( وجمع بين السبابة 23عال جاريتين حتى تبلغا كنت إنا وهو كهاتين في الجنة (()

والوسطى ثم المساواة في العطية إذ أوصى النبي علية الصالة والسالم )) ساووا 

( كما رعى 24النساء (()بين أوالدكم في العطية ولو كنت مفضال أحد لفضلت بين 

اإلسالم أمر المرأة وهي زوجة ولم يحرم إرادتها في الموافقة أو عدم الموافقة على 

النكاح يقول النبي عليه الصالة والسالم ال تنكح أي تتزوج األيم أي الثيب حتى 

تستأمر أي يطلب أذنها وال تزوج البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول هللا كيف أذنها 

ن تسكت كما بين الرسول صلى هللا عليه وسلم إذا أعلنت البنت رفضها ؟ قال أ

فالعقد باطل ، على سبيل المثال جاءت إلى النبي عليه الصالة والسالم تقول )) يا 

رسول هللا أن أبي يريد أن يزوجني من ابن أخيه ليدفع بي خسيسة  فهو أدنى منها 

األمر أليها فقالت أجزت ما فعل أبي حاال ومكانا فجعل النبي عليه الصالة والسالم 

( وقد أوصى 25، ولكن أردت أن تعلم النساء آن ليس لإلباء من األمر شيء(()

اإلسالم برعاية الزوجة )) أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا ، وخياركم خياركم لنسامهم 

( وأما أن كانت المرأة أماً فحقها مقدم على حق الوالد بناءاً على قولة صلى 21(()

هللا عليه وسلم )) أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك(( بل جعل اإلسالم الجنة عند قدم 

المرأة الصالحة أو األم الصالحة ، جاء رجل إلى النبي عليه الصالة والسالم يسأله 

عن عمل يدخله الجنة ، قال ألك أم ؟ قال نعم ، قال ألزمها فأن الجنة عند قدمها 

(  أما الفروق الشرعية بين المرأة وبين الرجل 21تكتب لمن ذل ألمة وبر بها (()

فهذا الباب الذي استطاع منه أعداء هللا سبحانه وتعالى أن يرموا سهامهم ويشككوا 

المسلم بإسالمه ويظن المسلم أن اإلسالم يظلم المرأة من خالل هذه الفروق علماً 

المرأة أو أن األمر مبني على العدالة وعلى مراعاة الحال وليس انتقاصا من 

انتهاكها ، فعلى سبيل المثال في قضية الميراث ، قال هللا سبحانه وتعالى 

( ورب سامل يسأل لماذا 28))يوصيكم هللا في أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين (()

ال يكون حظ األنثى كحظ الذكر ؟ لماذا ال تكون المساواة ؟ فيكون جواب العلماء 

ند األب ، مكفولة عند الزوج ، مكفولة عند األخ ال أن المرأة في اإلسالم مكفولة ع

تنفق من مالها وان كانت موسرة ، درهماً واحداً ، فعلى سبيل المثال ، أخ وأخت  

ورثا ثالثة أالف دينار ، لألخ ألفان واألخت ألف ، األخ شرعا مكلف باإلنفاق على 

ف باإلنفاق على أخته حتى تتزوج وهي ال تنفق من ميراثها درهما واحدا وهو مكل

أسرته وعلى ولده وان لم تكن له أسره فعلية أن يسعى في زواج نفسه بالمال الذي 
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يدفعه مقابل األثاث الذي يشتريه فإذا األعباء االقتصادية التي تترتب على الرجل 

 هي أعظم بكثير من األعباء االقتصادية التي تطالب بها المرأة .

لماذا ال يكون الطالق بيد المرأة ؟ ولماذا يكون أما في قضية الطالق ، و         

الطالق في اإلسالم بيد الرجل ؟ رد العلماء على هذا من الناحية المادية والناحية 

الجبلية ))الفطرة(( فمن الناحية االقتصادية والمادية الرجل يعلم انه أذا أطلق لفظ 

فهو مطالب إن يدفع  الطالق فيترتب علية من األعباء االقتصادية الكثير الكثير

مؤخر المهر ويدفع النفقة من مأكل ومشرب ومسكن للزوجة خالل العدة ، وان 

يدفع النفقة لألوالد حتى يكبروا ، وان ينفق على نفسه ، وان ينفق إذا أراد زواجا 

من مهر وما إلى ذلك ، بناء علية إن األعباء االقتصادية الكثيرة تجعل الرجل يفكر 

يطلق لفظ الطالق وإذا أطلقه فإنما يطلقه لشعوره إن الحياة إلف مره قبل أن 

أصبحت جحيما ال يطاق وعند ذلك يتحمل ما يتحمل لفظ هذه الشراكة في الحياة 

 وهي الزواج . 

أما من الناحية الجبلية ، اقتضت حكمة هللا تعالى أن تكون المرأة مرهفة             

مر الذي يتناسب مع مهمتها في تلبية حاجة الحس شديدة االنفعال سريعة التأثر األ

الطفل التي ال تحتاج إلى تفكير ، تلبية كاملة ، وهذا من صفات كمالها أنها سريعة 

التأثر فلو  أوكل اإلسالم لفظ الطالق للمرأة فسرعان ما تطلقه المرأة سريعا في 

معفاة لحظة سوء تفاهم أو كدر في العيش أو حصول أي أمر أخر ذلك الن المرأة 

من األعباء االقتصادية والن األمر يتناسب وعاطفتها الجياشة واقعيا يوجد أالف 

الشواهد اليومية بمجرد أن تشعر المرأة بضيق تطلب من الرجل تطليقها ، فكيف 

لو كان لفظ الطالق معلقا بها لهددت اسر ال عد لها وال حصر . أم في قضية 

ستشهدوا شهيدين من رجالكم فأن لم يكونا الشهادة قال هللا سبحانه وتعالى )) وا

رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل احد أهما فتذكر 

 (.       21أحداهما األخرى (( )

ورب سامل يسأل ، لماذا يكون هذا ؟ لماذا تكون شهادة الرجل الواحد            

ا تكون خاصة بالنساء وأما إن تعدل شهادة امرأتين ؟ ورد العلماء فقالوا الشهادة أم

تكون في الحدود مثال إذا كانت خاصة بالنساء إلثبات الرضاعة ، إلثبات الثيوبة أو 

البكارة ، إلثبات العيوب الجنسية ، وهذا أمر معلق بالنساء ، شهادة المرأة الواحدة 

لم فيه تكفيه ،على سبيل المثال رجل تزوج امرأة على عهد النبي صلى هللا عليه وس

فقالت لها امرأة إني أرضعتكما معا عندها ذهبوا إلى النبي عليه الصالة والسالم 

( أي البد من الفرقة بينك وبينها 31وذكروا له األمر فقال )) كيف وقد قيل (()

بشهادة امرأة واحدة ، أما فيما يتعلق بالحدود ولطبيعة المرأة كونها شديدة االنفعال 

عاطفي فيها ، فإذا رأت جريمة قتل مثال ، فإنها تغمض والتأثر والغلبة للجانب ال
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عينيها وقد تهرب أو قد يغمى عليها ، والستكمال جانب التحقيق في المسالة احتاج 

اإلسالم إلى أن تكون أخرى بجانبها تذكرها ما خفي عليها عند حصول الجريمة 

( فاألمر فيه 30وصدق هللا العظيم )) أن تضل أحداهما فتذكر أحداهما األخرى (()

عدالة وفية مراعاة للحال وفية استكمال لجانب التحقيق وليس فيه امتهانا وال 

 انتقاصا كما يقول أعداء هللا واإلسالم .

           

 المرأة ودعاة التحرر 

بناء على ما سبق ينبغي على المرأة المسلمة في واقعنا المعاصر أن تدرك         

اء اإلسالم أن قضية المرأة هي قضية األسرة والمجتمع ما يخطط لها ، فقد علم أعد

وبإفساد المرأة أفساد لألسرة والمجتمع ، ومن الجدير بالذكر أن أول كتاب يعنى 

بإفساد المرأة في الشرق األوسط هو كتاب )) المرأة في الشرق األوسط (( لفهمي 

ب واالختالط ، مرقص وفيه يتحدث انه البد من السعي للمرأة المسلمة بنزع الحجا

وبترغيب المسلمات من الزواج من غير المسلمين ، بتقييد الطالق ، بالمنع من 

الزواج بأكثر من واحدة ، ورفع هذا اللواء من العالم اإلسالمي رفاعة الطهطاوي ، 

قاسم أمين ، هدى شعراوي وأمينة سعيد ونوال السعداوي نماذج تتحمل إثمها وإثم 

، يقول النبي عليه الصالة والسالم )) من سن سنة سيئة  من يصدقها ويسير وراءها

( وعلى المرأة المسلمة 32فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة (()

أيضا أن تحذر من دعاة التحرر الذين يطالبونها أن تتحرر من األخالق فالجنس ، 

منا فالعفة أكرم حسب رأيهم عملية بيولوجية ألصله لها باألخالق أبدا أما في إسال

شي في المرأة كذلك حياؤها ، واعز ما في المرأة شرفها وإذا مس فالمرأة تكون 

ألوزن لها في المجتمع ، فالمرأة المسلمة مدعوه دامما إلى الحذر ممن يدعونها إن 

تنزع الحجاب حتى تكون في متناول الجميع ، الجميع يتلذذ بها حتى تكون سلعة 

قيق الذين يتاجرون بها ، كما ينبغي على المرأة المسلمة أن بيد التجار ، تجار الر

تعلم هؤالء السفلة من دعاة التحرر إذا عرض ألحدهم أن يتزوج فأنة سوف يبحث 

عن المرأة الفاضلة التي تحفظ له عرضة وان تحفظ له ولده فكثير من الشواهد في 

ن يبحثون عن واقعنا المعاصر عن رجال لهم عالقة بنساء ولكن عندما يتزوجو

أمرآة محجبة ، ويتركون كثيراً من النساء الالتي كانت تربطهم بهن صلة التليفون 

واللقاءات وذلك الن هؤالء الرجال ال يستأمنون على عرضهم وال على ذريتهم مع 

نساء من هذا النوع ، إما قاسم أمين الذي أخرج كتابا سماه )) المرأة الجديدة (( 

وترك الضوابط الخلقية ، ويذكر المؤرخ اإلسالمي يوسف دعا فيه إلى االختالط 

العظم ويقول انه أراد إن يلقن قاسم أمين درسا فذهب إلى بيته وطرق الباب ولما 

خرج قال له أريد إن أقابل زوجتك حتى أتحدث معها باألمور االجتماعية 



 كانة المراة في االسالم م                         2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 052 - 

 

ا ، والسياسية ، يقول يوسف العظم فامتعض وغضب قاسم أمين وقال ، ال يكون هذ

فقال له العظم كيف تدعو النا  إلى أمر ال ترضاه ألهلك ، قال أن زوجته قد ألفت 

تربيتها من والديها على التحفظ وعدم االختالط ، كما أكد العظم لقاسم أمين إن 

اآلمر الذي تدعو إليه النساء يمجه النا  حتى أهل بيته ، ثم على المرأة المسلمة أن 

المرأة الغربية خرجت إلى العمل برغبتها ،المرأة في  ال تخدع بالوهم القامل إن

الغرب أجبرت على العمل الن الغرب اعلمها انهاال تستحق رغيف العيش أال أن 

تعمل ، يقول احد الكتاب اإلسالميين كان في زيارة إلى  النمسا واستقل سيارة 

ت أليه قامله، أجرة سامقها امرأة فسألها لماذا تعمل ؟ فأوقفت محرك السيارة والتفت

هذا أعجب سؤال اسمعه في حياتي ، وعندما سألها لماذا ال ينفق عليها زوجها 

قالت وهل في بلد من العالم إن الزوج ينفق على زوجته عندها قال لها األخ المسلم 

في بالدنا بقية باقية من إسالمنا الذي تركناه من األحوال الشخصية إن الزوج ينفق 

ذا خيال ال نطمح إليه ، من المسلمين يرضى المه أو أبنته على زوجته فقالت ، ه

أو زوجته أو أخته لتعمل سامقة للسيارة أو بامعة وقود أما في الغرب فالمرأة تريد 

أن تعيش فتاجرت بكل شي بل بأعز شي لديها إال وهو الشرف  فالزنا في العالم 

ن الذي يرضى هذا الغربي مهنة تتقاضى الزانية على زناها أجرة من الدولة فم

 ( .          33ألمة اإلسالم أال ممن تربى على موامد الغرب )

 

 المرأة واإلسالم    

من الجدير بالمالحظة وبناءا على ما سبق يمكن القول إن الشريعة            

اإلسالمية عنيت بالمرأة عناية فامقة فأعطتها من الحقوق ما لم يعطها أي نظام كان 

الم حتى يومنا هذا وإذا كان هذا الدين قد فرض على المرأة قيودا في من أنظمة الع

ملبسها وزينتها فأن ذلك لم يكن أال سدا لذريعة الفساد الذي يتطاير شره ، نتيجة 

التبرج بالزينة أوال  وألنه  أراد للمرأة إن تتبوأ المكانة العلية ، وأال تسقط في 

ألمر الذي يجرنا إلى الحديث في الحجاب دركات من المهانة واالبتذال بعد ذلك  ا

اإلسالمي وشروطه الشرعية وكيف تعلم الفتاة الحجاب، والكالم في الزينة 

والتبرج وما ينتج عن لبس المالبس القصيرة واإلسراف في استعمال المساحيق 

والماكياج من أمراض وكيف خدعت المرأة المسلمة باسم )) الموضة (( حتى 

لها تدرك ما يراد بها وبأخالقها ودينها وهللا يقول الحق وهو نزعت حجابها ، ولع

يهدي السبيل وفي القران الكريم أشارات واضحة لالحتشام منها قولة تعالى ))وقل 

للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن وال يبدين زينتهن أال ما ظهر 

ولتهن أو إبامهن أو منها و ليضربن بخمرهن على جيوبهن وال يبدين زينتهن أال لبع

أباء بعولتهن أو أبنامهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أوبني إخوانهن أو بني  
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أخواتهن أو نسامهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي أال ربه من الرجال 

أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء وال يضربن بأرجلهن ليعلم ما 

(  ، وقال تعالى )) 34وبوا إلى هللا جميعاً أيها المؤمنون (( )يخفين من زينتهن وت

وقرن في بيوتكن وال تبرجن تبرج الجاهلية األولى وأقمن الصالة واتين الزكاة 

واطعن هللا ورسوله إنما يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 

محمد صلى هللا عليه وسلم :  ( وقال هللا سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه الكريم35(()

))يا أيها النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك 

( ، أما النساء العجامز 31أدنى إن يعرفن فال يؤذين وكان هللا غفورا رحيما (()

فمن ال موضع للفتنه فيهن و ال يطمعن في الزواج وال يطمع الرجال فيهن لكبر 

د أباح لهن النص القرآني أن يضعن ثيابهن ، أي يخلعن الزامد عن الخمار سنهن فق

والقميص ، على إن يكن غير متزينات أمام الرجال األجانب مع ذلك ، فقد نص 

سبحانه وتعالى على ان استعفافهن عن وضع الثياب ، مع كبر سنهن ، خير لهن ، 

حا فليس عليهن جناح أن قال تعالى )) والقواعد من النساء التي ال يرجون نكا

يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن وهللا سميع عليم (( 

( فإذا كان األمر هكذا بالنسبة إلى العجوز فكيف بالمسلمة الشابة التي تطمع 31)

بالزواج وتفكر فيه ويفتتن النا  برؤيتها كما جاء الكالم في الحجاب في السنة 

أن أسماء بنت أبي بكر دخلت  –رضي هللا عنها  –فعن عامشة  النبوية المطهرة ،

على رسول هللا صلى هللا علية وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال )) يا 

وأشار إلى  –أسماء أن المرأة أذا بلغت المحيض لم يصلح إن يرى منها أال هذا هذا 

ان من أهل النار لم ( كما قال صلى هللا علية وسلم : )) صنف38وجهه وكفيه (()

أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها النا  ، نساء كاسيات عاريات ، 

مميالت مامالت ، رؤوسهن كاسنمة البخت الماملة ، ال يدخلن الجنة وال يجدن 

( أي إن الحجاب واجب من 31ريحها ، وان ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا (()

ة المسلمة بااللتزام به وهو عبادة من العبادات التي الواجبات التي أمرت المرآ

إذ تمتثل ألمر ربها ، فهو كفريضة  –عز وجل  –تتقرب بها المسلمة إلى هللا 

الصالة والصيام، وإذا تركت المرأة الحجاب جحودا أو إنكارا لفريضته فهي كافرة 

ادها الجازم بأنه مرتدة عن اإلسالم ، إما أذا تركته تقليدا للمجتمع الفاسد مع اعتق

فرض الزم فهي عاصية لربها غير ممتثلة ألمر نبيها والذي يدل على إن الحجاب 

فرض على المسلمات البالغات الحرامر قوله تعالى )) يا أيها النبي قل ألزواجك 

وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن ذلك أدنى إن يعرفن فال يؤذين 

 –ولو لم تؤمر بالحجاب  –( إما غير المسلمة فأنها 41(() وكان هللا غفورا رحيما

ال يسمح لها أن تتعرى إمام الرجال وتخرج على النا  بفتنتها آذ ذلك يشجع على 
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نشر الفساد في المجتمع فأن المجتمع المسلم فيه آداب اجتماعية يجب إن تطبق 

المسلمة وغير على النا  كلهم ، ومنها قضية الحجاب الذي تستوي في األمر به 

المسلمة ، ليظل المجتمع نقيا نظيفا ، محميا من الفساد وذلك من السياسات 

الشرعية التي يجب على الحاكم المسلم إن يقوم بها أما عن شروط الحجاب 

الشرعي ، فيمكن القول انه لم يلزم االسالم المرأة بشكل للملبس معين إذ الشكل أو 

زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان وال نجد ما يسمى )) الموديل (( يختلف من 

في القران الكريم والسنة النبوية نصا يلزمها بشكل أو  )) موديل (( للمالبس التي 

 ترتديها ، وكل ما يأمرها  به اإلسالم ، أن يكون زيها إسالميا . 

 

 شروط الحجاب 

ول هللا تعالى )) أوال : أن يكون ساترا لبدن المرأة كله ، ال يكشف منه شيئا وذلك لق

يدنين عليهن من جالبيبهن (( والجلباب هو الثوب السابغ الذي يستر البدن كله ، 

فتستر المرأة وجهها إن كانت بارعة الجمال يخشى إن يفتتن النا  بها ، وهذا بال 

خالف ، إما عند أمن الفتنة ، فقد ذهب جمهور المالكية والحنفية وبعض الشافعية 

: إلى جواز كشف الوجه واليدين على إن ال تزين وجهها  وهو قول الظاهرية

 -المملوكة  -قد نصوا على ان أالمه  -رحمهم هللا  -وكفيها بزينة وإذا كان فقهاؤنا 

إذا كانت جميلة جدا يخشى إن يفتتن النا  بها ، فأن عليها إن تحتجب ويجب غض 

ده وتخرج إلى النا  البصر عنها ، فكيف بالمرأة الحرة التي تتزين بأحسن ما تج

 في الشوارع ماملة مميلة لتجذب أنصار النا  لها . 

ثانيا : إن ال يكون زينة في نفسه وذا ألوان جذابة تلفت األنظار فأن الحجاب قد  

 شرع ليستر زينة المرأة ، فال يعقل أن يكون في نفسه زينة . 

يتحقق إال إذا كان ثالثاً : إن يكون كثيفا غير رقيق فان الغرض من الحجاب ال  

ساترا ال يكشف فإذا لم يكن كذلك ال يسمى حجابا ويدل على ذلك حديث النبي 

صلى هللا علية وسلم )) نساء كاسيات عاريات ...(( ويشرح ابن عبد البر هذا 

الحديث فيقول : أراد الرسول صلى هللا عليه وسلم اللواتي يلبسن من الثياب الشيء 

تر ، فهن كاسيات باالسم عاريات في الحقيقة ودخل الخفيف الذي  يصف وال يس

نسوة على أم المؤمنين عامشة ، رضي هللا عنها ،وعليهن ثياب رقاق فقالت عامشة 

إن كنتن مؤمنات فليس هذا بلبا  المؤمنات وان كنتن غير مؤمنات فتمتعن به 

ا يصف ( ، وفوق ذلك فقد اعتبر ابن حجر المرآة المسلمة التي تلبس ثوبا رقيق40)

بشرتها قد وقعت في كبيرة من الكبامر وربما قرر ابن حجر ذلك الن الثوب الرقيق 

الذي يصف بشرة المرأة قد يزيد من فتنتها لمن ينظر إليها ، لذلك استحقت دخول 
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النار ، كما ورد ذلك في أحاديث كثيرة ال يستحق دخول النار أال من ارتكب 

 محرما . 

اسعا غير ضيق فال يبرز أو يصف تقاطيع جسمها رابعا : إن يكون فضفاضا و 

ال يجوز لها إن ترتدي ثيابا  –أيضا  –وال يصور أماكن الفتنة فيها، على إن المرأة 

طويلة )) كموضة الماكسي (( مثال أذا كانت تلك الثياب التي تبرز استدارة 

وال صدرها أو حجم خصرها وما شابه ذلك ، إذ الهدف من الحجاب هو رفع الفتنه 

ترتفع أال بالمالبس الواسعة ، فأن الضيقة منها تغري الرجال بهن ، وهي وسيلة 

 من وسامل نشر الفساد واالنحالل في المجتمع . 

خامسا : إن ال يكون معطرا مطيبا الن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم نهى المرأة  

حرك شهوة إن تخرج من بيتها متطيبة ، ذلك إن رامحة الطيب في المرأة قد ت

الرجل وتزداد الحرمة أذا كانت نية المرأة في الطيب أحداث الفتنة واإلثارة للرجال 

حين تمر بمجالسهم ، ولكل أمريء ما نوى ، يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )) 

( وعن 42أيما امرأة استعطرت ، ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية (( )

إن امرأة مرت به تعصف ريحها فقال ، يا امة الجبار ، أبي هريرة رضي هللا عنه 

المسجد تريدين ؟ قالت نعم ، قال وله تطيبت ؟ قالت نعم ، قال فارجعي فاغتسلي 

فاني سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول )) ما من امرأة تخرج إلى 

ل(( المسجد تعصف ريحها ، فيقبل هللا منها صالة حتى ترجع إلى بيتها فتغتس

(43. ) 

سادساً : إن ال يشبه مالبس الرجال حرم اإلسالم على المرأة إن تلبس لباسا يشبه 

لبا  الرجال يدل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي هللا عنه قال ، لعن رسول 

( 443هللا صلى هللا عليه وسلم الرجل يلبس المرأة والمرأة تلبس لبس الرجل .)

ثالث ال يدخلون الجنة وال ينظر هللا إليهم يوم وقال صلوات هللا وسالمة علية 

(  ، 45القيامة : العاق والديه ، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال ، و الديوث (()

 وهذا النهي في التشبه عام يشمل التشبه بالمالبس عموما .

سابعا : أن ال يشبه مالبس الكافرات إذ إن من القواعد المهمة في الشريعة  

ية عدم جواز تشبه المسلمات بالكافرات ، سواء كان ذلك التشبه بالمالبس اإلسالم

أو األعياد أو العبادات يدل على ذلك ما رواه  عبد هللا  بن عمرو بن العاص رضي 

هللا عنه قال رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ، هذا 

ى هللا عليه وسلم ... ومن تشبه بقوم ( ، وقال صل41من ثياب الكفار فال تلبسها)

( ، ويتحدث شيخ اإلسالم ابن تيميه في هذا الحديث فيقول : وهذا 41فهو منهم )

الحديث اقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم ، وان كان ظاهرة يقتضي كفر 

( ، ويقول 48المتشبه بهم ، كما في قوله تعالى )) ومن يتولهم منكم فهو منهم (()
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عاني ، أن الحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم أو بالكفار أو الصن

بالمبتدعة في أي شي مما يختصون به من ملبو  أو مركوب أو هيئة ، فإذا تشبه 

بالكفار في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر ، فأن لم يعتقد ففيه خالف بين 

هم من ال يكفر ولكن يؤدب الفقهاء ، منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث ومن

وربما كان من أسرار تحريم تقليد الكفار في مالبسهم ، مثال ، أن الالبس لثياب فئة 

معينه يتأثر بأخالق تلك الفئة ومنهج حياتها يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  رحمه هللا 

، أن المشاركة في الهدي الظاهر تورث تناسبا وتشاكال بين المتشابهين يقود إلى 

الموافقة في األخالق واألعمال ، وهذا آمر محسو  فان الالبس لثياب أهل العلم ، 

يجد في نفسه نوع تخلق بأخالقهم ويصير طبعه مقتضبا لذلك أال أن يمنعه من ذلك 

(، وهكذا جاء النهي عن التشبه بأهل الكتاب والمشركين عاما مطلقا فهو 41مانع )

 يشمل اللبا  وغيرة  . 

ال يكون لبا  شهرة أي يراد به االشتهار بين النا  سواء كان ذلك ثامناً : أن 

الثوب نفيسا قد أسرف في تزيينه للتفاخر والتباهي والتكبر على خلق هللا أو كان 

قديما باليا يلبسه ليظهر للنا  زهده في الدنيا ، وهو يشمل أيضا الثوب الذي 

هذا حديث رسول هللا صلى هللا  يشتهر بين النا  لمخالفه لونه أللوان ثيابهم ودليل

عليه وسلم )) من لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه هللا ثوب مذله في يوم القيامة ثم 

( ، هذه هي شروط حجاب المرأة المسلمة ولكن الذي يبعث 51ألهب فيه ناراً (()

على األسى ، أن هذه الشروط تخطيء في تطبيقها كثيرات من األخوات المحجبات 

أثواب عدد ليس بقليل منهن تحمل األلوان الصارخة التي تجذب فقد صارت 

العيون ، وصار غطاء رؤوسهن كذلك ، فوق التناسق الجذاب الذي يخترنه بين 

لون الثوب وغطاء الرأ  فيصير جمال األخت البسه الحجاب يبدو بارعاً أكثر 

لضحك فليفت األنظار ويجذب النفو  وهكذا استطاع شياطين اإلنس والجن من ا

 (             50على النساء المسلمات بألوان أغطيه الرأ  والثياب وغير ذلك . )

 الخاتمة

 

الحظنا في ثنايا هذا البحث كيف انطلقت سهام في جهلة المستشرقين           

اليهود أو الذين تربوا في أحضان الصهيونية العالمية أو جامعات الحقد األوربي 

الم قد أساء إلى المرأة إذ لم يساووا بينها وبين الرجل في األسود زاعمين إن اإلس

الميراث والشهادة والقوامة والتعليم والطالق....الـــــــخ !! وهذه الهجمة الشرسة 

التي شنها المستشرقون وتالمذتهم وأشباههم منتقدين موقف اإلسالم من بعض ما 

كن محددة بل كانت اختصت به المرأة ، لم تكن محصورة في نطاق ضيق أو أما

ومازالت كذلك ذامعة منتشرة هنا وهناك إذ لم يدع هؤالء مجاال من مجاالت الحياة 
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يتمكنون فيها من بث سمومهم أال فعلوه بجد ودأب ، وكأن في نفوسهم حقدا ورثوه 

عن  ابامهم وأجدادهم سد عليهم كل باب من أبواب األنصاف حتى أصبحوا ال يقر 

م بال ولم يشعروا بالراحة والسكينة أال أذا وجهوا سهام نقدهم لهم قرار وال يهدا له

نحو اإلسالم وقد رأينا كيف تبوأت المرأة المسلمة أسمى المراكز وتفيأت حياة 

السعادة والكرامة و ما كانت المرأة األوربية تحلم أن تنال تلك السعادة أو تمتع بتلك 

ينا أن نعلم كيف شرف اإلسالم الكرامة فضال عن أن تفكر في الوصول إليها ويكف

المرأة بأن جعلها أول المؤمنين بالدين اإلسالمي وهي السيدة خديجة بنت خويلد 

زوجة الرسول األعظم محمد صلى هللا عليه وسلم ويكفينا أن نعلم عن منزله المرأة 

المسلمة واحترامها ومكانتها العلمية ، أن المؤرخ المشهور ابن عساكر المتوفي 

كان من شيوخه وأساتذته الذين تلقى عنهم علمه بضع وثمانون من  510سنه 

 النساء .

حقا لقد كانت العصور الوسطى مظلمة كئيبة قاسية جامرة قاتمة ولكن          

بالنسبة ال وربا وما سادها من عقامد وقوانين وأفكار ، ال بالنسبة للمسلمين ، إذ 

كانت قد نشرت ظاللها الوارفة الحضارة اإلسالمية في هذه  العصور الوسطى 

وضربت بجذورها في مشارق األرض ومغاربها ولقد أصبح من نافلة القول 

التحدث عن موقف اإلسالم من قضايا المرأة المسلمة إذ الحديث من هذه القضايا 

 من البديهيات التي يكون التناظر فيها مضيعة للوقت. 
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 .  31القران الكريم، سورة النساء آية 

 . 050القران الكريم، سورة اإلنعام ، آية 

 .     51-51القران الكريم، سورة النحل ، اآليات 

 .  22-01القران الكريم، سورة النجم ، آيات 

 . 14د.مصطفى الخشاب، دراسات في االجتماع العاملي، ص 

 . 51-58آية القران الكريم، سورة النحل ، 

 . 1-8القران الكريم ، سورة التكوير آية 
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 . 30القران الكريم ، سورة اإلسراء ، آية 

 . 01القران الكريم ، سورة النساء ، آية   

 .  22القران الكريم ، سورة النساء أيه  

 .  31هاشم محمد المشهداني ، المنهاج ، الفرد واألسرة والمجتمع ، ص 

 . 03ة الحجرات ، أية القران الكريم ، سور 

 .   0القران الكريم ، سورة النساء ، إيه  

 . 015القران الكريم ، سورة األعراف ،أيه  

 .  32القران الكريم ، سورة النساء ، أيه 

 حديث نبوي شريف ، رواه أحمد وأبو داود .  

 حديث نبوي شريف ، رواة الترمذي ومسلم  . 

 حديث نبوي شريف رواة الطبراني . 

 رواة أحمد وأبو داود  . 

 رواة الترمذي  . 

 رواة الطبراني  . 

 . 00القران الكريم ، سورة النساء ، أيه 

 .  282القران الكريم ، سورة البقرة آية 

 رواة البخاري ومسلم .

 . 282القران الكريم ، سورة البقرة ، أية 

 حديث نبوي شريف ، رواه مسلم .  

 . 41هاج ، الفرد واألسرة والمجتمع ، صهاشم أحمد المشهداني ، المن 

 .   30القران الكريم ، سورة النور ، إيه  

 .  33القران الكريم ، سورة األحزاب ، إيه  

 . 51القران الكريم ، سورة األحزاب ، إيه  

 .  11القران الكريم ، سورة النور ، إيه  

 حديث نبوي شريف ، رواة أبو داود  .  

 واة مسلم  . حديث نبوي شريف ، ر 

 . 51القران الكريم ، سورة األحزاب ، إيه  

 .  001إبراهيم النعمة ، قضايا المرأة المؤمنة المسلمة في مواجهة التحديات ،  

 حديث نبوي شريف ، رواة األمام أحمد  .  

 حديث نبوي شريف ، أخرجه البيهقي .  

 ة والحاكم . حديث نبوي شريف ، رواة األمام احمد وأبو داود وابن ماج 

 حديث نبوي شريف ، رواه األمام أحمد ، والحاكم ، والبيهقي . 
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 حديث نبوي شريف، رواه اإلمام أحمد ، ومسلم  . 

 حديث نبوي شريف ، رواه اإلمام احمد وابن عساكر . 

، عمان  2د. محمد حسن أبو يحيى ، أهم قضايا المرأة المسلمة ، دار الفرقان ، ط 

 . 11، ص  0181

ن تيمية ،اقتضاء الصراط المستقيم ، تحقيق محمد حامد ألفقي ، دار المعرفة ، اب 

 .   00، بيروت ، طبعه بال تاريخ ، ص0ط

 حديث نبوي شريف ، رواه أبو داود  . 

النعمة ، الشيخ إبراهيم ، قضايا المرأة المسلمة في مواجهة التحديات ، ديوان  

 . 2111، بغداد ، 0الوقف السني ، ط
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  المناطق الريفية  العنف ضد الطفلة في
 

العطافيسن عبد اهلل م.م ح                       مركز ابحاث الطفولة واالمومة  
 

 المقدمة

تعد ظاهرة العنف ضد األطفال بصورة عامة والطفلة األنثى بصورة خاصة      

من بلدان  واحدة من المشكالت الخطيرة التي تواجه المجتمعات اإلنسانية في كثير

العالم وفي مقدمتها دول العالم الثالث التي برزت في معظمها ظاهرة العنف الموجه 

 ‘ضد األطفال وتفاقمت بشكل غير عادي وبالذات منذ أواخر القرن المنصرم تقريبا  

كبيرا  بالنسبة  ا  لتصل إلى درجة يمكن القول إنها باتت تمثل مصدر قلق وتحد

فضال  عن العديد من الهيئات والمنظمات  ‘الدوللألنظمة والحكومات في هذه 

الدولية المعنية التي أخذت تولي هذه المشكلة اهتماما  كبيرا  وعمدت إلى تبني 

أنشطة وسياسات وبرامج عمل تهدف من خاللها إلى مساعدة العديد من الدول 

ة ، والمجتمعات على إيجاد الحلول والمعالجات التي من شأنها الحد من هذه الظاهر

وفي مقدمة المنظمات المعنية بقضية العنف ضد األطفال في العالم منظمة األمم 

ومؤسسة األمم المتحدة  واليونيسيف  المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(

لرعاية الطفولة، ومنظمة الصحة العالمية ،غير أن تلك األنشطة والجهود المبذولة 

األثر على أرض الواقع   لدولية تظل محدودةمن جانب الحكومات والمنظمات ا

وغير قادرة على تحقيق األهداف المتوخاة في وضع المعالجات الالزمة لهذه 

الظاهرة التي أخذت تتفاقم وتستفحل من عام إلى آخر بسبب تزايد معدالت 

الحروب والعمليات المسلحة والتهجير لقسري وكذلك  سوء األوضاع االقتصادية 

وخاصة في المناطق الريفية التي تتأثر بشكل كبير لمثل هذه  ألغلب  األسر

والعراق احد هذه  اإلعمال وكان للطفل النصيب األوفر من أثار هذه األعمال .

الدول الذي تأثر مجتمعه المدني والريفي لهذه األزمات وخاصة بعد االحتالل 

د ومن بعده تال ذلك األعمال المسلحة التي حدثت في البال 2112األمريكي عام 

التهجير ألقسري والهجرة من الريف إلى المدينة أو إلى ريف أخر ، وكثرة 

التفجيرات واالغتياالت والعسكرة المستمرة في الشارع العراقي كل هذا جعل 

المجتمع العراقي مضطربا  وقلقا  ومتوجسا  في جميع األحوال وهذا ما اثر على 

                                      ال يعلم . سلوكياته وتبنيه للعنف من حيث يعلم أو
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 مشكلة البحث والحاجة إليه                                                 

تعتبر مشكلة اإلساءة لألطفال أو إيذاء األطفال كما يسميها البعض من     

المجتمعات،  المشكالت القديمة الحديثة التي عانت وال تزال تعاني منها الكثير من

وتشير كثير من الدراسات المتخصصة في هذا المجال إلى أن هذه المشكلة ليست 

بين األغنياء  -قاصرة على فئة معينة من الناس بل هي موجودة  وبنسب مختلفة 

والفقراء، وبين المتعلمين وغير المتعلمين على حد سواء، كمـــا أنها تظهر بين 

ات.  وتعـرف المؤســـسة الدولية للصحة النفسية جميع األجناس واألعراق والديان

)National Institute of Mental Health) إساءة معاملة األطفال وإهمالهم  

بأنها اإلساءة إليهم بدنيا  أو نفسيا  أو جنسيا ، وحرمانهم من الحب والعطف والحنان، 

ختلفة من وعدم االهتمام برعايتهم. وان اإلهمال يمكن أن ينطبق على مجموعة م

تصرفات الوالدين خاصة فيما يتعلق بتوفير الحماية والغذاء للطفل واإلشراف 

عليه. كما ترى المؤسسة أن إساءة المعاملة واإلهمال مشكلتان متالزمتان دائما  وال 

يمكن أن تكون مفصولة عن بعضهما إال نادرا . ووفقا  إلحصائيات االتحاد 

( طفال تم اإلبالغ عنهم 0426679( فإن )0916األمريكي لحماية األطفال عام )

بسبب سوء معاملتهم أو إهمالهم وتضمنت هذه الحاالت أشكاال  مختلفة من إساءة 

(. )نيازي 0946%( عن عام )051المعاملة. وتمثل هذه اإلحصائية زيادة نسبتها )

وأي كان هذا العنف فانه يؤثر في البناء النفسي واالجتماعي لألنثى  (7،2111،

كوين مكانتها فالعوامل النفسية واالجتماعية التي تؤثر في األنثى منذ والدتها وت

)كالحب واالنتماء واألمن والتشجيع واألحاسيس والرغبات والتعبير عن النفس 

وطبيعة الحياة النفسية التي تعيشها ... الخ(. هي التي تجعل شخصيتها ومكانتها 

(، 26: 2115ي الغالب )العادلي، على النمط الذي نالحظه فيها عند كبرها ف

فالتقدير النفسي واالجتماعي لها بمثابة الحافز على العمل واإلبداع والنجاح وقد 

يرجع الفشل فيهما إلى اهتزاز هذا الشعور لدى المرأة نتيجة ما يوجه إليها )الفقي، 

(.  ويعد العنف شكال  من أشكال السلوك اإلنساني، ويسهم في أحد 241: 0911

هره بتقويض دعائم النظم االجتماعية المستقرة القائمة على العدل والحكمة مظا

بوصفها سمات إنسانية تضرب بجذورها أعماق النفس البشرية، كما ويعد شكال  

من أشكاله انتصارا  للميول والرغبات واألنانية والدونية في اإلنسان )إسماعيل، 

2117 :4  .)                                                                                     

وحتى اليوم لم يخل مجتمع من المجتمعات من مظاهر العنف، سواء         

الظاهرة منها أو تلك التي تكون في حالة مستترة، فهو واقعة تاريخية ارتبط 

ظهورها بوجود اإلنسان وتطورت خالل مسيرته البشرية ونمو الضمير 

، ليبتدئ بأشكال مختلفة، منها ما هو مادي ومنها ما هو نفسي وفكري الحضاري
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يشتمل على استالب الوعي والضغوط الفكرية، وغيرها من المظاهر التي تختلف 

(. 0: 0999اختالفا  شاسعا ، من حيث الشكل والجسامة والمدلول والهدف )رشيد، 

ل الحفاظ عليها إذ فأن من الضروري التعاطف مع المرأة الوقوف لجنبها من اج

بدأت في اآلونة األخيرة الهتمام باألنثى وبيان ما لها وما عليها ، وحينها وعت 

(.ويعد العنف نحو المرأة طفلة 4: 0949المرأة إلى قيمتها بوصفها انسانا  )بيتر، 

كانت أم كبيرة أحد انتهاكات حقوق النساء اإلنسانية والحريات األساسية لهن، أو 

بهذه الحقوق والحريات او يلغيه وهي: حقهن في الحياة والمساواة يعيق تمتعهن 

واألمن الشخصي، والتحرر من جميع أشكال التمييز، والتمتع بأعلى مستوى ممكن 

من الصحة البدنية والنفسية، والحق بظروف عادلة مستحسنة في العمل، وعدم 

ية األخرى )عنوز، الخضوع للتعذيب وأشكال المعاملة القاسية والالنسانية والمهن

2112 :26        .)                                                                        

والدين اإلسالمي  يحرم العنف الجسدي والجنسي والنفسي بأنواعه لألنثى،      

سواء وقع العنف في إطار األسرة أو في إطار المدارس والمؤسسات التعليمية، 

ي المصانع أو المعامل أو في الشوارع والحدائق، بما في ذلك الضرب وسواء ف

المبرح واالغتصاب واالتجار بالمرأة والبغاء بل والتحرش والقول البذيء وسواء 

كان العنف في حاالت السلم أو حاالت الحرب، وال فرق في اإلسالم بين من صدر 

فالمسؤولية تتفاقم في نظر منه العنف رجال  أو أمرأة شخصا  عاديا  أو مسؤوال ، 

المشرع اإلسالمي لو ارتكب العنف ضد الفئات االجتماعية الضعيفة مثل الطفل 

والمرأة والعاجز، وبذلك فوت الفرصة على إهانة المرأة وتضييع حقوقها والتعامل 

واليوم مشكلة العنف الموجه ضد الطفلة (. 2: 2117معها بعنف )الشيرازي، 

هيئة األمم المتحدة على مدى انتشار هذه الظاهرة في العالم األنثى تحظى باهتمام 

بكل أصقاعه المتقدمة والمتخلفة على حد سواء، وإلى مدى خطورة العنف بمفهومه 

العام التصدي لمعالجتها ، فأصبحت ظاهرة العنف نحو المرأة من القضايا التي 

اهرة وتجذرها في تحتل حيزا  في اهتمام العديد من المجتمعات ورغم قدم هذه الظ

كثير من الثقافات إال أن انتشارها وتوسع أثارها جعل من محاربتها ضرورة حتمية 

                                         (. 0: 2112)المؤتمر الوطني الثاني للمرأة، 

وفي مجتمعنا العراقي تتعرض األنثى وخاصة األطفال منهن إلى شتى أنواع 

ف مخفي وغير معلن عنه أو حتى ال توجد إحصائيات خاصة  العنف وان هذا العن

وذلك لغياب المراكز الحكومية او المدنية لرصد مثل هذه الحاالت وإن هذا العنف 

أصبح من األمور والقضايا األكثر خفاء، فهي تدخل في إطار المشاكل العامة 

ار العائلية من والتي تلقي العادات والتقاليد عليها الغطاء وتمنع الكشف عن األسر

جهة، ومن جهة أخرى يكون سكوت الطفلة نفسها تخوفا  من عنف جديد أو حكما  
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خاطئا  عليها من اآلخرين السبب األقوى في بقاء هذا العنف بعيدا  عن الضوء       

وتبرز أهمية هذا البحث والحاجة إليه  من أهمية عيش الطفلة في حيات هانئة     

كافة ألجل ذلك جاء البحث الحالي للتعرف على العنف مستقرة مكفولة حقوقها 

الموجه ضد الطفلة وخاصة في المجتمع الريفي العراقي لما لهذا المجتمع من 

خصوصية تصل للقدسية في شان سرية المعلومات التي تعطى عن اإلناث التي 

تتعرض يوميا  إلى أنواع متعددة من العنف منها )العنف الجسدي، والعنف 

                                                           والعنف النفسي( .       الجنسي،

                            
 هدف البحث

   يهدف البحث الحالي إلى قياس العنف الموجه ضد الطفلة في المناطق الريفية

 

فرضيات البحث   

( في متوسطات 1،15)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة    

 درجات  العنف ضد الطفلة 

 

 حدود البحث

يقتصر البحث على األطفال اإلناث في المناطق الريفية من محافظة ديالى لسنة       

2100.  

 

 التعريف بمصطلحات البحث 

 العنف ضد الطفلة 

إطالق بعض األلقاب عليها ونعتها (:3991التعريف )العالمي لألمم المتحدة، 

تليق بكائن بشري، فالسب والشتم والتهميش واإلهمال، كلها أشكال  بصفات ال

للعنف الموجه ضد األنثى، او سلوك يعمل على منع المرأة من ممارسة أعمال 

                                  (.   2: 2112ترغب القيام بها" )مركز أخبار أمان، 

                  

رة الدونية للمرأة وممارسة كافة أنواع اإلكراه "النظ(:5002تعريف )األنصاري، 

ضدها أو أخذ مالها ، أو في حرمانها من الحرية أو في التمييز في المعاملة في 

الوظيفة والمرتب، أو حرمانها من المساواة في فرص التعليم والتدريب أو عدة 

واإلهانة أدوار في البيت والمجتمع دون توفير وسائل معينة متمثال  بالسب والشتم 

                                                  (.    0: 2115والتهديد" )األنصاري، 
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"ويقتصر على االستهتار واالزدراء واستخدام وسائل (:5002تعريف )لطيف، 

يضعف قدرتها الجسدية أو العقلية، كاالحتقار واالهانات واإلهمال والشتم والكالم 

لحرية واالعتداء على صحتها والتدخل في شؤونها، وتقديم البذيء والحرمان من ا

كافة الخدمات ألفراد العائلة رغما ، وغيرها من األفعال التي تكره المرأة نفسها 

وحياتها وأنوثتها مما يؤثر في معنوياتها وثقتها بنفسها مما يحدث تأثيرا  سلبيا  على 

                    (2: 2115استمرارها في الحياة" )لطيف، 

 

التعريف النظري :.   

القوة بشكل غير قانوني وغير مبرر يتم من  باستعماليعرفه الباحث على انه تهديد 

 خالله ممارسة القوة والتسبب بإضرار جسدية أو نفسية او جنسية للطفلة .

 

 التعريف اإلجرائي :.

نف ضد يعرفه الباحث إجرائيا هو ) ما تحصل عليه المستجيبات على مقياس الع

 الطفلة الذي أعده الباحث ( .

 

 اإلطار النظري للبحث:

إن أي فعل أو االمتناع عن فعل، يعرض حياة الطفل وسالمته وصحته       

 واإلهمال  الجسدية والعقلية والنفسية للخطر كالقتل أو الشروع في القتل واإليذاء

الذي تُقّره  الجهد وبرغموكافة االعتداءات الجنسية هي عنف موجه ضد الطفل 

األديان والمذاهب اإلنسانية في تأكيد الرحمة والرأفة والرفق بين بني اإلنسان، 

ورغم حجم األضرار التي تكبدتها اإلنسانية جّراء اعتماد العنف كأداة للتخاطب 

أنَّ أي إنجاز بشري يتوقف على دعائم االستقرار والسالم  والتمحور، ورغم

زالت البشرية تدفع ضرائب باهظة من أمنها واأللفة.. برغم هذا وذاك ما 

واستقرارها جّراء اعتماد العنف كوسيلة للحياة ،وإنَّ رواسب المنهج الهمجي 

العدواني ما زالت عالقة في أذهان وسلوكيات البعض منّا في التعاطي والحياة 

وذلك على أرضية منهج العنف المضاد لآلخر والفاقد للسماحة والرحمة، وإنها 

قديمة جديدة ال تلبث أن تستقر في ساحتنا اإلنسانية كل حين لتصادر أمننا  مشكلة

اإلنساني وتقدمنا البشري، فرغم التطورات الهائلة في الذهن والفعل اإلنساني بما 

المدنية والتحّضر.. إالّ أنه ما زلنا نشهد سيادة منهج العنف في تعاطي بني  يالءم

             عة كالمرأة وخاصة في مناطقنا الريفيةالبشر وبالذات تجاه الكائنات الودي
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 العنف ضد الطفلة :             

إن العنف نحو النساء الصغار والكبار نوع من الوباء، وهو األكثر تفشيا ،      

واألكثر استتارا ، حيث ال يتم اإلبالغ عنه في سائر أنحاء العالم تقريبا ، وال يقتصر 

أو اقتصادي بعينه، بل يتفشى في كل مجتمع  العنف نحو الطفلة على نظام سياسي

في العالم ويتخطى حدود الثروة واالنتماءات العرقية والثقافية. إذ إن هياكل السلطة 

داخل المجتمع التي تطيل من أمد العنف ضد الطفلة فهي راسخة وعميقة الجذور 

ضن ومع أن العنف ظاهرة عالمية، فإن العديد من النساء الكبار والصغار يتعر

ألشكال معينة من العنف، وتواجه النساء تمييزا  إضافيا  بسبب العنصرية والعرق 

والثقافة واللغة والهوية والفقر والصحة، حيث إن القيم والمعتقدات في العديد من 

المجتمعات وبما فيها مجتمعنا العراقي الذي يمارس العنف ضد النساء غالبا  ما 

(.                                        6: 2117استرجاع الي حق من حقوقها )خان، و )عادية( وبالتالي تمر دون مقاومة او تدوين او ينظر إليها على أنها )طبيعية( أ

                      

 أشكال العنف:

هناك نوعان رئيسان من العنف الواقع على المرأة بصورة عامة والطفلة       

ن أشكال العنف التي تتعرض لها داخل أسرتها بصورة خاصة األول مجموعة م

ومن أقربائها والمسئولين عنها عموما  والثاني هو مجموعة من الممارسات القمعية 

التي تتعرض لها  خارج نطاق أسرتها في إطار المجتمع ككل )األحمد وحسن، 

                                                                                   (7ب.ت: 

 
 أوالً: العنف األسري أو )العائلي(:

هو الذي يهدف إلى التأثير تأثيرا  مباشرا  وسلبيا  فيها ضمن النطاق المنزلي 

ويستهدفها تحديدا  بسبب دورها في هذا النطاق ( Patricia,n.d:53-54 ( 

 وتتعرض في إطار بعض األسر إلى شتى أنواع العنف البدني والنفسي والجنسي

المفروض من الصغر من شتم وإهانة وضرب وتحرش جنسي على األطفال. 

وكذلك أعمال العنف المتعلقة بالمهر وتزويج اإلناث وهم صغار وغير ذلك من 

الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة والمسموح بها أو المقررة في منظومة وعادات 

ري في الضغط النفسي وتقاليد هذا البلد أو ذاك، كما تتوضح صور العنف األس

والمادي عليها الذي يؤدي إلى التمرد واالنحراف وأحيانا  الجريمة للدفاع عن 

(.حيث إن 7كرامتها المجروحة من اإليذاء والخيانة )األحمد وحسن، ب.ت: 

العنف األسري هو سلوك مكتسب تتعلمه الطفلة خالل مراحل حياتها المختلفة وأن 

حلها المبكرة قد تمارسه بشكل من األشكال مع ما تتعرض له من عنف خالل مرا
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(.مما الشك فيه أن العنف األسري 20: 0999غيرها في حياتها المتأخرة)التوايهة،

موجود منذ قديم الزمان لكنه لم يظهر على السطح بإلحاح إال في سياق المد الجديد 

رأة لتيارات عديدة من أهمها المناداة بحقوق اإلنسان بوجه عام، وحقوق الم

والطفل بوجه خاص، والمناداة بمناهضة التعصب والتحيز والتمييز بكافة أشكاله، 

  للعنف األسري، ولم يعد ينظر إلي ونتيجة لذلك تغيرت نظرة المجتمعات الحديثة

            (Leticia,2004:4)   بين افراد العائلة فقط تقع  خاصةعلى أنه مسألة  . 

محورا  مهما  من محاور العنف المتعدد، حيث أخذ لذا أخذ العنف األسري يمثل  ب

االهتمام به في العالم العربي أخيرا ، ونتيجة ألثاره الخطيرة وبالذات االجتماعية 

في المجتمع الغربي، كما يالحظ االهتمام العالمي، حيث تشير التقارير المختلفة 

ر لمنظمة العفو للمنظمات الدولية واإلقليمية الى هذا األمر حيث يشير أخر تقري

الدولية إلى أن حقوق المرأة عامة منتهكة إلى حد كبير وأن هناك امرأة تضرب 

ثانية، وفي تقرير هيئة األمم المتحدة الذي صدر في يوم  05داخل المنزل كل 

%( من األزواج 51( أشار إلى أن في الهند هناك )2110المرأة العالمي عام )

(. ووجد في بعض 51-56: 2112مود، يضربون زوجاتهم كل يوم )عبد المح

العائالت األفريقية الشمالية والقرى اليونانية بأن أمهات األوالد تمارس طغيانا  

مطلقا  على زوجات أبنائهن، وتعمل الزوجات المضروبات اللواتي ينكر عليهن 

وذكور بغية   (Maryse,1998:29)أي صالحية على تعذيب أبنائهن من إناث 

                                             خاص مرموقين وصالحينتحويلهم إلى أش
 

 تصنيفات العنف في إطار األسرة : 

Physical Violence  3- : العنف الجسدي  

يشمل ضرب اإلناث  الطرق المتنوعة للعنف البدني التعذيبي، فاللواتي يبلغن عن 

لعنف الجسدي التي تحدث الضرب يذكرن بأن عنفا  كهذا يشمل وسائل متعددة من ا

إذ يضرب أي مكان يطوله من جسد   في شكل انفجار شديد من الغضب والعدوان

المرأة، كما يضرب بيديه ورجليه ويستعين بألة  حادة أو قطعة أثاث تقع في طريقه 
                         كما أن هذا االعتداء قد يطول من أطفال وأثاث، وقد يؤدي هذا

                                 )  Garin&Anne,1999:7) المراة   الضرب إلى وفاة  

Psychological Violence العنف النفسي : -5  

يُعد العنف النفسي المتجرد عن الضرب والمتمثل بالكلمات البذيئة واإلهانة 

(. وهو األكثر وجعا  7: 2115واالحتقار والتهديد اجحافا  بحق الطفلة )األنصاري،

عنف الجسدي في أغلب الحاالت فالقصد منه الحط من قيمة الطفلة مما من ال
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يشعرها بالخجل أمام زميالتها أو أقاربها وهذا النوع من العنف يؤدي بالطفلة إلى 

االنطواء وفقدان الثقة بالنفس مما يحطم شخصيتها وعندئذ تشعر أنها انتهت 

يمسخ شخصيتها ويجعلها إنسانة بوصفها انسانا فعاال  في المجتمع أو في أسرتها مما 

: 2115تابعة للكبار أيا  كان زوجا ، أبا ، أخا ، أو أحد األقارب والجيران )ميخائيل، 

(.وأن العنف النفسي منتشر وبشكل كبير بسبب القيم الثقافية والتقليدية التي تكرس 2

عراف تنشئة المرأة اجتماعيا  وجعلها خاضعة منذ طفولتها المبكرة حيث تسيطر األ

الثقافية لسلوك الذكر المقبول، فللرجل حق السيطرة على المرأة، وارتباط فكرة 

العنف بالرجولة والذكورة، فتعامل المرأة داخل األسرة على أساس أنها ضعيفة 

وعليها الخضوع لرجال العائلة فالشتم واإلهانة وتقديم الخدمة والحرمان من 

(. ومن أشكال 2: 2115عليه )لطيف،  الحقوق أمر ال يجب مناقشته أو االعتراض

العنف التي تمارس أيضا  ضد الفتاة والتي تعد ظاهرة مقبولة هي زواج الفتيات 

دون السن القانوني وهذا ما نشاهده خاصة في األرياف وتتم في ظل تواطؤ من 

األب والمأذون والعريس وتجاهل تام من األهل وقد تستخدم فيها شهادات ميالد 

(، حيث يعد تزويج البنت بسن 22-20: 2115واقع وتطلعات،  مزورة )مركز

مبكرة من أشد أنواع العنف قسوة وانتهاكا  لحياتها ومن عالمات الجروح النفسية 

التي يمكن أن تتعرض لها المرأة باستخدام العنف ضدها ويؤدي ذلك فيما بعد إلى 

قف األليمة أعراض االضطراب النفسي في صورة قلق وتوتر دائم، وتظل الموا

ماثلة في ذاكرتها وتقتحم تفكيرها في كل وقت يجعلها تعيش هذه المواقف األليمة 

في اليقظة وبعد النوم في صورة كوابيس ويتيح ذلك األلم النفسي والضيق والعزلة 

                                                   (.71:2114واليأس من الحياة )الحجامي،

                                   Sexual Violenc العنف الجنسي:  -1   

المقصود بالعنف الجنسي هو كل أنواع االتصال الجنسي المفروضة على        

 الطفلة. غير النابعة من الرغبة الجنسية مع شريك حياتها 

( أو التحرش واالعتداء الجنسي )االغتصاب( للبنات 2: 2115)ميخائيل، 

الممارسات التقليدية الصادرة مثل ختان النساء وتنتشر هذه الظاهرة الصغيرات أو 

كثيرا  في مصر، حيث تسبب هذه العملية حرمان الفتاة من العالقة العاطفية 

والجنسية السوية في المستقبل، وتعرضها ألخطار جسمية ، وتتم هذه العملية دون 

أن التمثيل بجسدها هو  سند ديني أو طبي، بل نتيجة التجاه اجتماعي خاطئ، ويرى

(. وأن جرائم 2: 2115وسيلة للدفاع عن الفضيلة واألخالق )يزبك والعلي، 

االغتصاب من أكثر أشكال العنف التي يتم التكتيم عليها من قبل أسرتها وال تلقى 

ترحيبا  من المجتمع، وموضوع الجنس من الموضوعات التي ال يحبذ مناقشتها في 
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ي على حد سواء، وأن الخوض في هذا الموضوع يعتبر المجتمع الريفي والمدن

خروجا  على األخالق العامة ومساسا  باألعراف التي تحكم هذا الموضوع وتديره 

(. العنف الجنسي نموذج قائم بذاته لشموله 02: 2115)مركز واقع وتطلعات، 

على قوة جسدية أو معنوية ضاغطة من جانب، وضرر جسدي ونفسي متحقق، 

اج عنف بدني ونفسي في آن واحد، ولم يتوقف العنف الجنسي على ليكون نت

االغتصاب، وهتك العرض والبغاء وما ينطوي عليها من استغالل وتسخير في 

صناعة الجنس بل أدخلوا أفعال المزاح والتعليق الجنسي واالنتقادات الجنسية غير 

تحت هذا  المرحب بها والتحديق والغمز والمضايقة الجنسية في كل أنواعها

        المفهوم، ما دامت تنطوي على نوع من أنواع اإلذالل أو اإلخضاع أو اإلهانة

                                          (EG.S.VL: 1997: 16) بصفتها المؤنثة   

 ثانياً: العنف العام:

تعاني المرأة خارج أسرتها من أعمال عنف متعددة األشكال والدرجات      

ه عليها رجال ال يمتون لها بصلة قرابة أو يمتون بقربى بعدية ودفعها يمارس

باستمرار إلى موقع الدونية الذي فرض عليها ولكبح كل محاولة من قبلها للتصرف 

بوصفها انسانا  كامل الحقوق، فمن حق الرجل ومن طبعه االعتداء عليها بال رادع، 

ألمور بالتي هي أحسن والتستر ومن واجبها هي تحاشي األذى باستمرار وتحرير ا

على الجرائم التي ترتكب بحقها ألنها الوحيدة التي تدفع الثمن بالنهاية كأنها المذنبة 

الوحيدة في كل ما يحصل وهي من يجب أن يالم في نهاية المطاف وتتحدد أعمال 

العنف البدني والنفسي الذي يقع على المرأة خارج أسرتها فمنها االعتداء والتحرش 

العام أبتداء  من الكالم البذيء وانتهاء  باالغتصاب ومنها التخويف واالبتزاز في 

مكان العمل والمؤسسات الرسمية من قبل الرؤساء والزمالء بالمضايقات المستمرة 

والتحرشات والتهديد بالفصل من العمل، وعدم الترفيه وتكبيلها باألعمال اإلضافية 

التهديد في كثير من األحيان )األحمد وحسن، إذ لم تستجب أو ترضخ وينفذ هذا 

                                                                                        (.5ب.ت: 

                 
 أسباب العنف ضد الطفلة :

النظرة القديمة الخاطئة والتي ال ترى أهلية حقيقية وكاملة للطفلة االنثى  -0

ا انسانة كاملة اإلنسانية حقا  وواجبا .. وهذا ما يُؤّسس لحياة تقوم على بوصفه

                                                             التهميش واالحتقار  .      

التخلّف الثقافي العام وما يفرزه من جهل بمكونات الحضارة والتطوّر البشري  -2

األنثى والذكر على حٍد سواء ضمن معادلة التكامل الواجب أن ينهض على أكتاف 

                                                 بينهما لصنع الحياة الهادفة والمتقدمة.   
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التوظيف السيئ للسلطة سواء كان ذلك داخل األسرة أو الطبقة االجتماعية أو  -2

داخل هذه األُطر المجتمعية. الدولة، إذ يقوم على التعالي والسحق لحقوق األضعف 

ضعف األنثى وخاصة الصغيرات في المطالبة بحقوقها اإلنسانية والوطنية  -7 

                                    والعمل لتفعيل وتنامي دورها االجتماعي واألسري. 

االستبداد السياسي المانع من تطور المجتمع ككل والذي يقف حجر عثرة أمام  -5

                                                      العصري للدولة والسلطة.    البناء

ثقل األزمات االقتصادية الخانقة وما تفرزه من عنف عام بسبب التضخم والفقر  -6

% من حاالت العنف ضدها 75والبطالة والحاجة، ويحتل العامل االقتصادي 

                                                        خاصة في المناطق الريفية .      

تداعيات الحروب الكارثية وما تخلقه من ثقافة للعنف وشيوع للقتل وتجاوز  -4

لحقوق اإلنسان، وبما تفرزه من نتائج مدمرة لالقتصاد واألمن والتماسك والسالم 

                                                   ( .     61: 2111االجتماعي. ) شوقي،

                                     

 نتائج الُعنف الواقع على الطفلة :.

فقدان اإلحساس بالطفولة. -  

االكتئاب، اإلحباط، العزلة، فقدان األصدقاء، ضعف االتصال ألحميمي  -

 باألسرة.

تدمير آدميتها وإنسانيتها. -   

ذاتية بوصفها انسانة.فقدان الثقة بالنفس والقدرات ال -  

عدم الشعور باألمان الالزم للحياة واإلبداع. -  

عدم القدرة على تربية األطفال وتنشئتهم بشكل تربوي سليم. -  

التدهور الصحي الذي قد يصل إلى حد اإلعاقة الدائمة. -  

كره الزواج وفشل المؤسسة الزوجية و تفشي حاالت الطالق والتفكك  -

 األُسري.

الصحي للطفل.التدهور  -  

الحرمان من النوم وفقدان التركيز. -  

الخوف، الغضب، عدم الثقة بالنفس، القلق. -  

عدم احترام الذات. -  

آثار سلوكية مدّمرة من قبيل استسهال العدوان وتبني العنف ضد اآلخرين، تقبّل  -

اإلساءة في المدرسة أو الشارع، بناء شخصية مهزوزة في التعامل مع اآلخرين، 

              ( 41:  2111لتغيب عن المدرسة، نمو قابلية االنحراف) شوقي ، ا
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 النظريات المفسرة للعنف :.

نظرية التحليل النفسي: -3  

منحت هذه النظرية اإلنسان أولوية على المجتمع، ونظرت إليه على أنه        

مخلوق ضعيف مقهور، قد تتعرض طبيعته البدائية لالنفجار فتتخذ شكل (السلوك 

Freudالمضطرب، إن فرويد أحد مؤسسي التحليل النفسي يرى أن) الجنس هو  

( تبلورت 0921)المحرك األساسي واألول لسلوك وتصرفات اإلنسان لكن بعد 

أفكاره عن نظرية العدوان بوصفه عامال  فطريا  في اإلنسان ووصفها بأنها تدمير 

( حيث يرى 9: 0996بدائي وبذلك ساوى بين غريزة الموت والعدوان )ستور، 

فرويد أن غرائز العدوان تتراكم بكيفية ما ثم تزيد إلى حد غير معقول ثم تتفجر في 

، كما يرى كونراولورنز النهاية في صورة عنف مفاجئ لمقارن ففي عالم السلوك ا 

ومنها اإلنسان، تولد بغرائز عدوانية تعينها على البقاء على   رأيه أن كل الحيوانات

               (5-9: 0992)دافيدوف، قيد الحياة

. يرى فرويد أن العدوان غريزة فطرية وعلى المجتمع أن يقوم بتهذيب هذا الميل 

صل إلى مرحلة الرقي ففي تحليله للعنف أو العدوان ربط بين تطور الفطري لكي ي

الحضارة وسلوك العدوان حيث َوضح أن هناك صراعا  داخليا  لدى الفرد بفعل 

العوامل الحضارية التي تشكل عقبة في طريق إشباع الفرد لميوله )فرويد 

مع حيث إن (. حيث يرى إن ثمة أنفصاال  بين اإلنسان والمجت09: 0992وآخرون، 

الطبيعة البشرية سيئة في جذورها ويتجلى هذا االنفصال عندما يصدر المجتمع 

الرغبات األساسية للفرد التي هي طبيعية في جذورها، وأن الحضارة تنشأ 

بالتصعيد نتيجة لهذه الرغبات، فتفاعل اإلنسان مع بيئته يخلق لديه كوابح تحد من 

وتتطور مع تطور الطفل في عالقاته مع أفراد عدوانه وهي األنا العليا التي تنمو 

أسرته وعليه فإن القوى الدافعة الكامنة وراء سلوك الفرد ذات طبيعة أو نظام 

بيولوجي وقد الحظ )فرويد( أن الشجار والعنف والقسوة كثيرا  ما تكون واضحة 

طريق جلية في سلوك األطفال. فاستنتج بأن األنا العليا ليس فطريا  ولكنه ينمو عن 

أساليب الوالدين في التربية والتنشئة االجتماعية، وعن طريق الثواب والعقاب 

(  .  266: 2111يشعر الطفل بالكف عن األعمال التي يستهجنها الكبار)معوض، 

            

          Social Learning Theory نظرية التعلم االجتماعي -2   

لتعلم االجتماعي، اختالفا  كبيرا  عن المضامين تختلف المضامين العملية لنظرية ا   

التي افترضتها نظريات التحليل النفسي، فالعنف وفقا  لهذه النظرية هو سلوك متعلم 

  العنيف يتم اكتسابه من خالل مالحظة اآلخرين وهم يظهرون السلوك

)Thomas.J,n.d:500  (  
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ويرى أن كل أنواع  أول من وضع نظرية التعلم االجتماعي،  ويعد باندورا     

السلوك مرضية كانت أو عادية قد تكونت بفعل التعلم من اآلخرين عن طريق 

(. إن نظرية 47:  2110المالحظة او المحاكاة أو النمذجة )عبد الهادي والعزة، 

التعلم االجتماعي تقوم على فكرة أن التعلم يحدث من خالل النماذج ومن خالل ذلك 

ألفراد يتعلمون يوميا  سلوكا  جديدا  ويقارنونه بعد عملية يتم تعلم سلوك الفرد، فا

التصحيح الذاتي بالسلوك السابق فالتجارب الطارئة التي يقوم بها األفراد تخلق  

)Bandura,1977:38) التجارب  توقعات لدى األفراد للوصول إلى رد فعل لهذه 

وأن طريقة الكالم  إن جانبا  كبيرا  من السلوك يتم لمجرد مالحظة غيره من الناس

هو المحصول اللغوي وأنشطة الجسم اآللية التي تمارس كل يوم واآلداب 

االجتماعية والقواعد الشائعة والسلوك النمطي لكل من الرجال والنساء من اآلباء 

واألمهات يمكن أن يكتسبوا االستجابات من خالل مالحظة بعضهم البعض وهذا 

: 2117ب التعلم عن طريق النموذج  )محمد، تأكيد لنظرية )باندورا( في اكتسا

222.)                                                                                       

                            الدراسات السابقة التي تناولت العنف                       
(: 5002دراسة القيسي ) -0  

ة عند طلبة المرحلة المتوسطة وعالقتها بالعنف المدرسي()الضغوط المدرسي  

أجريت هذه الدراسة في العراق، وكان أحد أهدافها بناء مقياس للعنف المدرسي    

( فقرة موزعة على ثالثة 51( طالب تّضمن المقياس )611على عينة مكونة من )

رة، والعنف ( فق07( فقرة، والعنف النفسي )20محاور للعنف هي العنف اللفظي )

( فقرة، أعدت بأسلوب العبارات التقريرية وببدائل إجابة متدرجة 05الجسمي )

)دائما ، أحيانا ، نادرا (، حللت الفقرات منطقيا  من خالل آراء الخبراء وإحصائيا  

لحساب القوة التمييزية لها ومعامالت صدقها واستخرجت القوة التمييزية للمقياس 

ب المجموعتين المتطرفتين باستخدام االختبار التائي من خالل أسلوبين : أسلو

لعينتين مستقلتين، وأسلوب عالقة الفقرة بالدرجة الكلية بأستخدام معامل أرتباط 

بيرسون، وتحققت الدراسة من صدق المقياس من خالل مؤشرين له هما )الصدق 

ل ألفا الظاهري، وصدق البناء( ومن ثباته بطريقتين هما إعادة االختبار ومعام

( على التوالي. وأشارت النتائج 1.14( و )1.17كرونباخ، إذ بلغ معامل االتساق )

إلى وجود عالقة دالة إحصائيا  بين متغيري الضغوط المدرسية والعنف المدرسي 

: 2117وهذا يعني أن الطلبة يعانون من عنف مدرسي موجه نحوهم  )القيسي، 

014.)                                                                                       
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(: 5002دراسة عبد الغني ) -2  

 )العدائية وعالقتها بأحداث الحياة الضاغطة لدى طلبة المرحلة األعدادية(

وكان أحد أهدافها بناء مقياس العدائية إلى جانب  أجريت هذه الدراسة في العراق،

مقياس أخر هو مقياس أحداث الحياة الضاغطة لدى طلبة الصف السادس 

( طالب وطالبة تضمن المقياس أربع 211اإلعدادي، على عينة مكونة من )

مكونات هي االستياء، والشك، والعدوان اللفظي، والعدوان الجسدي واستخرجت 

للمقياس بأسلوبين األول أسلوب العينتين المتطرفتين وأسلوب عالقة  القوة التمييزية

الفقرة بالمجموع الكلي )معامل االتساق الداخلي(. وقد تحقق على كل من صدق 

المحتوى وصدق البناء، ثم تم حساب الثبات بطريقتين هي التجزئة النصفية والذي 

بار، كما تم حساب الخطأ ( بطريقة إعادة االخت1.12( و )1.11بلغ الثبات فيها )

( بطريقة 4.40( بطريقة التجزئة النصفية و )6.292المعياري للثبات فقد بلغ )

إعادة األختبار، وكانت الوسائل اإلحصائية المستخدمة في هذا البحث هي االختبار 

التائي لعينتين مستقلتين، ومعامل ارتباط بيرسون، ومربع كاي، واالختبار التائي 

تمع، ومعادلة الخطأ المعياري، ومعادلة سبيرمان براون، وتحليل للعينة وللمج

التباين اآلحادي، ومعامل االرتباط الثنائي النقطي. وقد أشارت النتائج إلى أن 

الذكور أكثر عدائية من اإلناث وصيغت الفقرات على شكل عبارات تقريرية 

                       (.              14: 2115وببدائل أجابة رباعية )عبد الغني، 

 

(: 5002دراسة حسن ) -1   

)تقبل العنف الزوجي والعدوانية واألنوثة، الذكورة وعالقتهم بالعنف الموجه ضد 

 الزوجة(

أجريت هذه الدراسة في فلسطين في محافظة غزة، وهدفت الدراسة إلى محاولة     

ي تعرضن لدرجة اإلجابة عن األسئلة أوال  هل توجد فروق بين الزوجات الالت

مرتفعة من عنف األزواج والزوجات والالتي تعرضن لدرجة منخفضة فيما يتعلق 

األنوثة ؟ وما شكل االرتباط بين –بتقبل العنف، ومستوى العدوان، الذكورة 

األنوثة  –التعرض للعنف من قبل الزوج وبين كل من مستوى العدوانية، الذكورة 

صحة الفروض هي من أعداد سفيان أبو نجيلة ؟ واستخدمت أربعة مقاييس الختبار 

بندا ( والعنف  42المقياس األول مكون من أربعة هي العنف النفسي مكون من )

بندا (  24بندا ( والعنف المالي واالقتصادي ) 09بندا ( والعنف الجنسي ) 21البدني )

بند  على وفق مقياس متدرج )دائما ، نادرا ، أحيانا (، وقد تم حساب ارتباط كل

بالدرجة الكلية على المقياس )اتساق داخلي(، وتم حساب الثبات بمؤشرين هي 

بمعامل ألفا، والتجزئة النصفية، فكان معامل ألفا لمجموع فقرات مقياس العنف 
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( والمقياس الثاني هو 1.951( والتجزئة النصفية )1.992الموجه ضد الزوجة )

داد سفيان أبو نجيله، وتم حساب بندا ( من إع 01مقياس تقبل العنف الزواجي )

 21(، والمقياس الثالث مقياس العداونية )1.127الثبات بمعامل ألفا حيث كان )

بندا ( هو مقياس فرعي من مقاييس صالبة التفكير ومرونته من إعداد أيزنك 

وأعده الباحث بالعربية، وتم حساب االتساق الداخلي الرتباط كل عبارات  وويلسون

( أما المقياس الرابع 1.641رجة الكلية على المقياس وكان معامل ألفا )المقياس بالد

بندا ( وهو مقياس فرعي من مقياس صالبة  21األنوثة ) –فهو مقياس الذكورة 

التفكير والمرونة أليزك وويلسون وأعده الباحث بالعربية وجاء حساب االتساق 

لكلية، وبالنسبة للثبات الداخلي لكل العبارات ما عدا واحدة مرتبطة بالدرجة ا

(، واستخدمت الوسائل اإلحصائية التالية لتحليل البيانات 1.524معامل ألفا بلغ )

هي الجداول التكرارية البسيطة والمركبة واختبار )ت( ومعامل ارتباط بيرسون 

(، وتوصلت 0265ومعامل ألفا كرونباخ لحساب الثبات على عينة مكونة من )

األول لم تتأكد صحة الفرض على  كافة األبعاد كذلك  الدراسة بالنسبة للفرض

الفرض الثاني، حيث صدق التوقع بالنسبة للعنف البدني والجنسي والمالي ولم 
(.                                 06-01: 2115يصدق بالنسبة للعنف النفسي )حسن، 

         

(:5002_ دراسة الحجامي )2             
العنف النفسي الموجه نحو المرأة العراقية( )بناء مقياس     

بناء مقياس العنف  أجريت هذه الدراسة في العراق محافظة بغداد وكان الهدف منها

( مكونات 9النفسي الموجه نحو المرأة العراقية.ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد )

ات سلوكية بعد اطالع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة، وتم عرض المكون

( خبيرا  في العلوم التربوية والنفسية، وفي ضوء مالحظاتهم عدلت 06على )

صياغة بعض المكونات السلوكية وحذفت ثالثة مكونات ودمج مكونان في مكون 

واحد، وبذلك أصبح عدد المكونات السلوكية )خمسة( مكونات سلوكية. ولغرض 

سيكومترية لها، طبق التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس واستخراج الخصائص ال

( طالبة، اخترن باألسلوب المرحلي 711المقياس على عينة مكونة من )

(، وهو بداللة إحصائية عند مستوى 5.757العشوائي.أما مؤشر الحساسية فقد بلغ )

(. وقد اشتقت للمقياس معايير الرتب المئينية لكل من طالبات االختصاص 1.15)

هاتين العينتين ال تنتميان الى مجتمع إحصائي العلمي واالختصاص اإلنساني لكون 

واحد، ألن الفرق في درجاتهما كان بداللة إحصائية، في حين عدت )الصفوف 

األربعة( عينة واحدة ألن الفرق بينهما لم يكن بداللة أحصائية، وقد اشتقت المعايير 

 ( طالبة اختيرت باألسلوب411من خالل تطبيق المقياس على عينة مكونة من )
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المرحلي العشوائي من طالبات جامعة بغداد الثالثة، موزعة بحسب االختصاص 

والصف، ومن أجل استكمال الفائدة من المقياس الحالي فقد خرج البحث الحالي 

.                       بعدد من التوصيات والمقترحات للقيام ببحوث ودراسات الحقة

                                                

 إجراءات البحث 

 منهج البحث 
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي فهو أسلوب يتناسب مع الدراسة الحالية   

والذي يعتمد على دراسة الواقع كما هو ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها 

تعبيرا  كيفيا  وتعبيرا  كميا ،التعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها 

ير الكمي يعطي أرقاما  توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجات والتعب

                             (.274: 2112ارتباطها مع الظواهر األخرى)عبيدات،

 مجتمع البحث                         

يتكون مجتمع البحث الحالي من االطفال االناث المتمدرسات في المرحلة  

  2100_  2101فظة ديالى  للعام الدراسي المتوسطة في محا

 عينة البحث 

( طالبة من طالبات المرحلة المتوسطة )الصف 021شملت عينة البحث )     

الثاني المتوسط( للمدارس التي تقع في المناطق الريفية وألربع أقضية )بعقوبة 

 ، المقدادية ،الخالص، بلدروز(  والتي تم اختيارها بصورة قصديه وبواقع

(  يوضح أعداد العينة مقسما 0( طالبة من كل مدرسة   والجدول رقم )25)

                                                     على االقضية والمدارس  .      

                                             
 (3جدول )

 عينة البحث موزعه على االقضية والقرى والمدارس

 اسم المدرسة اسم القرية لقضاءا ت
عدد 

 الطالبات

 52 متوسطة الرونق للبنات قرية زهرة بعقوبة 3

 قرية نوفل المقدادية 5
متوسطة اإلفاضة 

 المختلطة
52 

 52 ثانوية القوارير للبنات قرية زنبور الخالص 1

 بلدروز 2
قريةأمام 

 عسكر
 52 متوسطة تدمر للبنات

 300  ــــــــــوعالمجمــــــــــــــــــــ 
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     أداة البحث 

على األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة بالعنف الموجه ضد  االطالعبعد      

المرأة بصورة عامة والطفلة بصورة خاصة عمد الباحث على بناء أداة تقيس العنف 

ضد الطفلة وهي عبارة عن استبانه تحتوي على خمس عشر فقرة تقيس ثالثة أنواع 

من العنف وهي )الجسدي والنفسي والجنسي( وبواقع خمس فقرات لكل نوع وتم 

وضع ثالثة  بدائل لإلجابة وهي )دائما  ، أحيانا  ، أبدا  ( وتم استخراج الصدق 

المنطقي لألداة وكذلك الصدق الظاهري من خالل عرض فقرات المقياس على 

(  0النفس الملحق رقم )مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال التربية وعلم 

%( لذلك تعد نسبة  90وقد حصلت فقرات األداة على نسبة عالية من القبول بنسبة )

مناسبة لصدق المقياس ، وتم استخراج معامل االرتباط بين درجات المبحوثات بعد 

( يوم فكانت معامل الثبات 05تطبيق المقياس مرتين وبفترة زمنية فاصلة مدتها )

                                                                         ( .1.15لألداة هي )

                                           

 نتائج البحث : 

بعد تطبيق مقياس العنف ضد الطفلة  على عينة البحث تم تصحيح اإلجابات 

فلة في المناطق على قياس العنف الموجه ضد الطوتحقيقا لهدف البحث الذي نص 

في محافظة ديالى  تم حساب الوسط الحسابي والذي بلغ الريفية  

( وعند   77.06( ألفراد العينة بشكل عام وبانحراف معياري قدره)     11.21)  

( باستخدام   21مقارنة الوسط الحسابي المحسوب بالوسط الفرضي البالغ ) 

(   2.11تائية المحسوبة تساوي )  االختبار التائي لعينة واحدة وجد أن القيمة ال

( عند مستوى داللة 0،91وعند مقارنة هذه القيمة مع القيمة الجدولية البالغة ) 

( ظهر ان القيمة التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية وهذا يعني 1، 15)

رفض فرضية البحث وهي ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

طات درجات العنف ضد الطفلة ( والواقع الذي استنتجته ( في متوس1،15)

( في متوسط 1.15اإلحصائيات هو وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

                                                      ( .  2الدرجات كما في الجدول ) 
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 (5جدول رقم )

 عينةقيم الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات أفراد ال

 العيتة
 الوسط 

 الفرضي

 الوسط 

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 التائية 

 المحسوبة

القيمة التائية 

 الجد ولية

مستوى 

 الداللة

300 

 

10 

 

22.50 22.34 1.22 3992 02 ،0 

 

 تحليل النتائج وتفسيرها :                                        

و قياس العنف ضد الطفلة في محافظة ديالى وتم أن هدف البحث الحالي  ه     

التوصل إلى نتيجة إن القيمة المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية وهذا يعني رفض 

فرضية البحث أي انه يوجد عنف ضد الطفلة في المناطق الريفية  وتفسير هذه 

الظاهرة في ضوء هذا البحث لها عدة تفسيرات لعل من أبرزها هو ما تعرض له 

لمجتمع العراقي من عمليات عسكرية متمثلتا بجيش االحتالل األمريكي وخاصة ا

المناطق الريفية و من تمركز المجاميع المسلحة في هذه المناطق مما أدى بالنهاية 

إلى القلق والخوف واضطراب مستمر لألطفال مما جعله  يتعرض لموجات من 

لحة متمثلتة  بالطائفية المقيتة العنف بسبب هذه العمليات المسلحة والنزاعات المس

التي تعرضت لها كافة المدن العراقية بصورة عامة والقرى واألرياف بصورة 

خاصة  فضال  عن الجرائم التي ترتكب بحقه وبوجه خاص جرائم العنف التي 

تعرض لها وما يزال يعاني منها . حيث صار العنف ضد الطفل العراقي مقصودا  

بنية االبتزاز أو االغتصاب أو االنتقام أو تفخيخ  وموجها  عن طريق الخطف

األطفال أو جثثهم إلثارة الرعب في المجتمع ، هذا من جانب ومن جانب أخر هو 

ضعف الجانب االقتصادي ألغلب سكان المناطق الريفية خاصة بعد أن أصبحت 

مزارعهم مسرح للعمليات العسكرية وقلة المياه وغيرها من العوامل جعلتهم 

رون هذه المزارع التي كانت تدر عليهم باالقتصاد لتصبح هذه األسر بال مورد يهج

اقتصادي مما زاد من حدة التوتر واالنفعال والقلق واالعتماد على األطفال لسد هذا 

العوز من خالل عمل الفتيات األطفال أو صب كافة االضطرابات عليها لكونها 

ية ، وثمة جانب أخر هو قلة الوازع عنصرا  ضعيفا  ومهمشتا  في المناطق الريف

الديني أو عكسه التطرف الديني الذي ال ينصف الطفلة في حياة كريمة أمنة مستقرة 

وما بين كل هذا  يبقى الطفل العراقي وحده ، يدفع وما زال يدفع الثمن  ولم يَنَل  

                                                  سوى األلم والخوف والتهديد والتشرد واليتم
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-التوصيات:                                                                       
وتوفر أماكن للمعنفات الالتي  العمل علي تكوين مؤسسات تعنى بشؤون الطفلة  .0

ال يقبل أهاليهن الرجوع إليهن ويكون بهذه المؤسسات أخصائيون اجتماعيون و 

نفسيون قادرون على العالج النفسي وقانونيين للعمل علي توضيح الحقوق القانونية 

                                                                  للمعنفات والدفاع عنهن .       

الحد تدريجيا من استخدام العقاب البدني لألطفال ومحاولة الوصول الى طرق   .2

أخر للعقاب بدل من الضرب كالحرمان من األشياء المرغوبة للطفل على إال تكون 

                                                                من األشياء األساسية.         

           العمل على منع األطفال من مشاهدة العنف المعروض في الشاشات.    .2

العمل علي اإلقالل من الضغوط التي تقع علي عاتق الفرد واألسرة والتي   .7

                                    تخلق الكثير من الخالفات داخل األسرة.             

ة والفقر واالهتمام بالمناطق الريفية ودعمها العمل على القضاء على البطال  .5

                                                                               اقتصاديا . 

نشر الوعي بين أفراد المجتمع الريفي مع العمل علي تزويد األفراد بمعلومات  .6

وسبل التعامل الفعال مع كافية وصحيحة حول مدى انتشار العنف األسري ودوافعه 

                                                                               مرتكبيه.    

 

 المصادر

التمييز والعنف ضد المرأة األحمد، رغداء. وحسن، نجوى قصاب. )ب.ت(.  .0

 االتحاد العام النسائي، المكتب التنفيذي. سورية،

أسباب استخدام العنف ضد األطفال في (. 2117ادل. )إسماعيل، غمار ع .2

 رسالة ماجستير في االجتماع، جامعة دمشق، كلية اآلداب. األسر السورية،

العنف ضد المرأة متى نتخلص من هذا  (.2115األنصاري، إسماعيل. )     .2

 / file://c:windoes، إنترنيت الموقع البيت العراقي، البيت / العراقي اإلرث

Desktop/ 

(. المرأة عبر التأريخ، تطور الوضع السنوي منذ 0949بيتر، مونيك. ) .7

، ترجمة هنريب عبودي، دار الطليعة للطباعة بداية الحضارة إلى يومنا هذا

 .0والنشر، بيروت، ط

 راية مؤتة، مجلة جامعة مؤتة،  العنف األسري،(. 0999التوايهة، عباطة. )  .5

 .7، مجلد 0العدد 

بناء مقياس العنف النفسي الموجه (. 2114مود كاظم.)الحجامي، بلقيس ح  .6
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 . ابن رشد ،جامعة بغداد -رسالة ماجستير ، كلية التربية ،  نحو المرأة العراقية

 –(. تقبل العنف الزوجي والعدوانية واألنوثة 2115حسن، بركات حمزة. )  .4

ثاني ، المؤتمر الالذكورة وعالقتهم بالعنف الموجه ضد الزوجة في محافظة غزة

لبرنامج المشاركة المجتمعية لمناهضة العنف األسري، دراسات طفولة أكتوبر، 

 جامعة مينا، كلية اآلداب.

مصائرنا بأيدينا، فلتضع حداً للعنف ضد المرأة، (. 2117خان، ايرين. ) .1

 .London wci XODW united King dom.07منظمة العفو الدولية، ط

http:/www-amnrsty- ovg 

، الدار الدولية للنشر 7ط مدخل إلى علم النفس،(. 0992ليندال. )دافيدوف،   .9

   والتوزيع.

العنف االجتماعي في دراسة لبعض (. 0999رشيد، أسماء جميل. )  .01

 ، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية اآلداب.في العراق مظاهره

، ترجمة فالح الخالصي، العدوانية في اإلنسان(. 0996ستور، أنثوتي . ) .00

 ويد، نمو نتبرغ، مركز الحرف العربي.الس

، ) التقرير الثاني (  العنف في االسرة المصرية( .2111شوقي ، طريف .) .02

قسم بحوث –دراسة نفسية استكشافية ، القاهرة ، المركز القومي للبحوث الجنائية 

     المعاملة الجنائية  .

 اء على(. بيان بمناسبة اليوم العالمي للقض2117الشيرازي، مرتضى. ) .02

 ..info@shrsc-comواشنطن  –، الواليات المتحدة العنف ضد المرأة

، العنف ضد المرأة األسباب والنتائج(. 2115العادلي، حسين درويش. ) .07

 األمين العام للتيار اإلسالمي الديمقراطي، مجلة الحوار والتنمية.

 العدائية وعالقتها بأحداث الحياة(. 2115عبد الغني، هدى جميل. ) .05

، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، الجامعة ضاغطة لدى طلبة المرحلة اإلعداديةال

 المستنصرية.

جرائم العنف وأساليب مواجهتها (. 2112عبد المحمود، عباس أبو شامة. ) .06

 ، الرياض.0ط في الدول العربية،

 تعديل السلوك(. 2110عبد الهادي، جودت. والعزة، سعيد حسني. ) .04

 دار العلمية الدولية.، األردن، الاإلنساني
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 األب فاقدي األطفال رسوم في االجتماعي القلق أثر 
 

حذام خليل حميدم.                             مركز ابحاث الطفولة واالمومة  
 

 مشكلة البحث

إن القلق االجتماعي من األمراض النفسية واسعة االنتشار حيث أصبح           

حياة الصعبة والمعقدة ظاهرة ملحوظة في العصر الحاضر وذلك نتيجة لظروف ال

التي يعيشها الفرد حيث يتطلب منه القيام بأدوار اجتماعية مختلفة إلشباع حاجاته 

بالنجاح وتفوق ،فعندما ال يجد الفرد سبيالً إلشباع هذه االحتياجات وال يحقق 

رغباته بشكل صحيح وسليم ربما يكون عرضه للكثير من األمراض النفسية منها 

اإلخفاق والقلق وغيرها مما يؤثر سلبا على شخصيته )النداوي الشعور باإلحباط و
(.أن القلق ظاهرة اعتيادية يعيشها الفرد ويتميز بها دون سائر  2، 2112،

المخلوقات الحية فهو مرافق لتجربة اإلنسان واضطراره الختيار مسالك ال تتفق 

تي تواجه مع مع حاجاته ورغباته راضخا بذلك لمطالب المجتمع وتزداد معوقات ال

 (21، 0111تزايد ضغوط الحياة الحديثة التي يعيشها )الوقفي،

أن من يعتبر القلق يمثل مشكلة مرضية مخطئ وذلك الن القلق بحد ذاته حالة       

طبيعية وأحساس وشعور وتفاعل وقبول تحت ظروف معينة وأحيانا للقلق وظائف 

حد أن ينجو منه ألنه مالمم حيوية تساعد على نشاط وان القلق واقع ال يمكن أل

، 2111للحياة البشرية فالكل لديهم قلق لكن االختالف يمكن في درجته )غراب ،

 (01، 0181،الهيتي ،01

هناك نوعان من القلق االجتماعي القلق االعتيادي البسيط الذي يؤدي بالفرد      

الفرد للتوافق الى تحسين أدائه واالنجام للوصول الى أعلى مستويات األداء ويهيئ 

مع التحديات الموجودة حوله والثاني القلق المعقد الذي يحطم الفرد ويمنعه من 

التواصل في حياته وحياة المحيطين به الى التوتر ويهدد سالمته النفسية )سوين 

،0111 ،140) 

أن مشكلة القلق االجتماعي ليست جديدة حيث اهتم بها الفالسفة القدماء وتطرقوا 

تاباتهم حيث أكد علي بن حزم األندلسي على عمومية القلق بوصفه حالة أليها في ك

(    وأن هناك 21،   2111أساسية من حاالت الوجود اإلنساني )  األندلسي ،

مجموعة من العوامل الموذية منها النظرية الكيميائية أي االضطراب في مستوى 

ترى ان فشل المرء في عمل بعض الهرمونات في الدماغ و النظرية السلوكية التي 
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تجنب المؤثرات المؤلمة في أعطاء نتائج ايجابية له عندها يحدث ما يعرف بالقلق 

وهناك النظرية السيكولوجية التي فسرته على انه نتائج لصراعات من الرغبات 

 والمشاعر والسلوك في الالواعي)عبد الباسط،دراسة من االنترنيت(

حاث الحديثة عن تزايد القلق وانعكاساته على أكدت مجموعة من الدراسات واألب   

%  من االضطرابات النفسية وهناك 41% الى 11صحة الفرد النفسية حيث يشكل 

 -أنواع مختلفة من القلق حيث تم تصنيفه تبعا ألسس مختلفة :

هناك تصنيف من حيث وعي الفرد به ويكون أما قلقاً شعورياً وهو الذي يدرك -0

تحديدها والتصدي لها وأحيانا يزول هذا القلق بزوال األسباب  الفرد أسبابه ويمكنه

 وهناك قلق الشعوري ال يدرك الفرد أسبابه .

هناك أنواع من القلق من حيث شدة درجته هناك اليسير السهل الذي من الممكن -2

 تجاومه والحاد الذي من الصعب تجاومه.

ره ينقسم الى الميسر هنالك نوع اخر من القلق من حيث مستوى األداء بدو -1

 ومنشط لألداء والقلق المضعف لألداء  .

أما النوع األخير فهو في توافق الفرد وصحته النفسية وهو ينقسم  الى القلق  -4

 (021، 0118االعتيادي الواقعي و القلق الخلقي والقلق العصابي .)القريطي ،

اسية التي توثر في في دراسات أجريت أكدت ان القلق االجتماعي من العوامل األس

الصحة النفسية للفرد حيث تم اعتماد القلق االجتماعي من أكثر االنفعاالت التي 

 (011، 0111تصيب الفرد وعليه تهدد أمنه الشخصي وسالمته النفسية )الزغبي،

حيث بين باس من خالل اهتمامه بدراسة القلق االجتماعي المتمثل بعدم االرتياح 

فرد عند تواجده مع االخرين والضيق والتوتر في نظراتهم واالنزعاج الذي يهدد ال

 ( Bass,1980,204وتجنب أقامة العالقات االجتماعية )

أن القلق االجتماعي هو قلق مختص بالمواقف االجتماعية كالقلق الحديث أمام 

االخرين أو التواجد االجتماعي بين الناس ومن أعراضه ان تواجد الشخص في 

حدث له تصبب العرق واحمرار الوجه وتوتر العضالت مثل هذه المواقف ي

وامدياد دقات القلب وارتعاش الصوت ،حيث أكدوا كل من هورني ،فروم ، سيرت 

،سلفان على أهمية عالقة المرء بأفراد المجتمع ، حيث وجدوا ان الحياة االجتماعية 

ته وان أحيانا تقيد المرء حيث تفرض قيودا تعطل نموه الشخصي وتحد من إمكانا

اي خلل في العالقات االجتماعية للمرء مع أفراد مجتمعه ينعكس سلبا في 

 (012، 0181عالقاته)الهيتي ،

للقلق االجتماعي مظاهر سلوكية متعددة ومن هذه المظاهر مايتمثل في خصائص 

القلق االجتماعي وهي تختلف من شخص الى أخر تبعا لطبيعة استعداداته الفطرية 

 (0181،08االجتماعية )هربرت، وأساليب التنشئة
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 -حيث حدد نيكوالس عدداً منها:

 الحساسية الزائدة من أن يكون مالحظا من قبل االخرين.-0

 التغذية الراجعة السلبية ومالحظة رفض واستنكار االخرين له.-2

 Nicholas,1974,301االنتباه الزائد من قبل الفرد لنفسه.-1

ديدة منها عوامل بيئة واجتماعية ووراثية وأحيانا أن ظاهرة القلق تتأثر بعوامل ع   

بالمواقف والظروف التي يمر بها الفرد في حياته العامة حيث أن القلق يتواجد في 

حياة األفراد لكن بدرجات متفاوتة مابين القلق البسيط والشديد والنوعين من القلق 

 تشعر صاحبها بعدم الراحة واالطمئنان .

علماء النفس أن أساس بدور الصحة النفسية تنمو من البيئة  اجمع عدد من         

األسرية باعتبارها أول محطة في حياة الطفل ويكون لها الدور الكبير في توفير 

جو نفسي واجتماعي سليم للفرد يساعده على التوافق االيجابي واالندماج في 

عدم توفر مواقف التفاعل االجتماعي مع المحيطين به وعكس من ذلك في حالة 

أساليب التنشئة السليمة والصحيحة واعتماد أساليب التسلط والتقيد واإلهمال يدفع 

بهم الى أحد أشكال السلوك غير المقبول اجتماعيا ويظهر ذلك من خالل تعاملهم 

مع المحيطين بهم بشكل غير سليم ،حيث أجريت مجموعة من الدراسات  أكدت أن 

غير سعيدة عانوا من الحرمان النفسي والمادي  األطفال الذين تكون لديهم طفولة

تتولد لديهم مشاعر اإلحباط والتوتر وعدم الرضا وبالتالي يكونون عرضه 

 لالصابه بمختلف االضطرابات النفسية )الكشر،دراسة من االنترنيت(

تتعرض األسرة أحيانا للتفكك والتصدع نتيجة الكوارث االجتماعية كموت       

انفصالهما وغيرها من األسباب لكن النتيجة واحدة هو التأثير على احد األبوين أو 

األسرة وجوها العام الذي من المفروض انه جو اجتماعي مبني على أسس سليمة  

حيث تنعكس الصورة فيشعر الطفل فيه بالقلق وعدم االستقرار حيث يفقد ثقته 

الطفل مواقف يدرك بنفسه ،واكد علماء النفس أن الخبرات المؤلمة هي التي تكسب 

عدم تقبله وبالتالي تشعره بعدم الطمانينة التي تودي الى االستعداد للقلق ويوثر على 

 توافقه في مراحل حياته التالية) حسين،دراسة من االنترنيت(  

حيث يعد فرويد من أوائل الباحثين الذين اهتموا بتناول المعاملة األسرية في         

ض النفسية حيث أن ما يتم مراعته في نفوس أبنائهم من أصابه األطفال باإلمرا

مرحلة الطفولة بالسنوات األولى تكون أساسا لشخصيتهم في المستقبل 

 (.11، 0121)هول،

يقوم الوالدان بدور كبير في تشكيل شخصية أبنائهم عن طريق توفير بيئة        

وسلوكيات  غنية ترفدهم بالخبرات عن طريق تدريبهم على إصدار استجابات

ايجابية ألنهم في مرحلة الطفولة يكونون غير قادرين على إصدار اإلحكام السليمة 
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(  فهم 211، 0111وذلك نتيجة لخبراتهم المتواضعة أو البسيطة )صادق،

 0184يستفيدون مما يعطى لهم في مراحل عمرهم المقبلة)السمالوطي ،

مرحلة المراهقة التي تعتبر  (حيث تنتقل هذه الخبرات من مرحلة الطفولة الى011،

مرحلة انتقالية بالنسبة للفرد حيث يتحول من االعتماد على الغير الى مرحلة 

 (811، 0181المسؤولية )منصور ،

تعتبر مرحلة المراهقة من أهم الفترات في حياة الفرد حيث أنها تمثل النمو         

لى أساس هو أن الجسمي والعقلي والنفسي حيث أجمعت الدراسات الحديثة ع

المراهقين فئة حساسة يجب األهتمام بهم في مختلف النواحي العقلية والجسمية 

والنفسية ،فمرحلة المراهقة تمر بمشكالت وأممات النفسية عديدة ويتحول المراهق 

في نهايتها الى االنطواء و الخجل والمخاوف التي تشكل جميعها عائق أمام تكيفه  

 0181اجه باطار االسرة والمجتمع ) راجح،االجتماعي وتحد من اندم

 (024، 0118()ماسترم وأخرون 041،

أن للبشر عامة  وسائل للتعبير عن مشاعرهم وانفعاالتهم وحاجاتهم          

فالرسوم احدى هذه الوسائل فهي أداة جيدة لفهم نفسية المقابل ومشاعره واتجاهاته 

به فهو شكل من أشكال التواصل  ودوافعه وتصورته عن نفسه واالخرين المحيطين

غير اللفظي فهو وسيلة للتنفيس االنفعالي واثبتت الدراسات النفسية التحليلية انه 

يمكن التوصل الى أمور الشعورية غير ظاهرة والمشكالت وما يعانيه والتعرف 

 على ميوله واتجاهاته 

بية الفنية الصلة تناول الكثير من علماء النفس والباحثين في ميادين التر        

القوية بين رسوم اإلنسان وشخصيته وأكدوا أن الكثير من الرسوم تحمل مالمح 

شخصيته وسماتها األصلية ومن جهة يكون الرسم مفتاحا لدراسة شخصيته ،فعن 

طريق الرسم يكون التعرف على أنماط سلوكه المختلفة التي يتميز بها هذا اإلنسان 

عر واالنفعاالت والرغبات أليتم الكشف عنها أال ، ومن هناك مجموعة من المشا

من خالل الرسم،ان الرسم يعني المرآة الصادقة لعكس العديد من المشكالت النفسية 

التي يعاني منها الفرد وتكون الرسوم بمثابة تعبيرات مباشرة لذات الفرد )الجغري 

،0112 ،84) 

رسم لموقف آثار انتباهه أو اثر فالمراهق إذا ما أتيح له التعبير عن طريق ال       

به ، أخرج صورة صادقة من أحاسيسه ومشاعره ، لذا نستنتج إن العمل الفني ليس 

، ص  0121تسجيالً للحقائق الواقعية بقدر ما هو نوع من التعبير عنها ) قشالن ، 

04 – 01  . ) 

سة حيث يتم من أن للفن دوراً كبيراً في حياة الفرد حيث يكون بمثابة لغة رئي        

خالله نقل األفكار وإالحساس الى المحيط الخارجي حيث يرى كثير من التربويين 
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اهتمت بالرسوم باعتبارها لغة غير ناطقة وال يوجد بالمقومات الجمالية )الضويحي 

،2111 

قام العالم النفس فرويد بعدة دراسات عن ماهية الفن وقدرته على أحتضان        

ت صلة مباشرة بالالشعورية تكشف عن الشخصية النفسية وجاء مشاعره نفسية ذا

االهتمام وجاء االهتمام بهذه الدراسات من أجل وجود حلول للمشكالت النفسية 

واالجتماعية باستخدام الفنون كطريقة للعالج سواء كانت نفسيا أو اجتماعيا )اليامي 

،2111 ،01) 

وم األطفال فاقدي األب ضرورة تعد دراسة أثر القلق االجتماعي في رس       

ملحة من أجل التعرف على خصائص رسومهم وعليه تكون هذه الخصائص بمثابة 

خصائص ثابتة لهذه الفئة حتى يتسنى للتربويين توفير بيئة تربوية و نفسية سليمة 

لمن يعاني من القلق االجتماعي ونتيجة الفتقار القائمين على العملية التربوية من 

الت النفسية التي يتعرض لها الطلبة ،وعدم معرفتهم أسس تعامل معها تميز المشك

،وتبرم مشكلة البحث في محاوالتها الكشف على تأثير القلق االجتماعي على 

 رسوم األطفال فاقدي األب .

 

 أهمية البحث والحاجة الية

ة أن أهمية البحث تأتي انه على حد علم الباحثة انه ال توجد دراسات عراقي      

تتناول هذا الموضوع حيث أن معظم الدراسات تناولت متغيرات أخرى غير 

المستخدمة في هذه الدراسة التي تتناول القلق االجتماعي في رسوم األطفال فاقدي 

األب وان أهمية  هذه الدراسة تنبع من كونها تختص بأهم مرحلة يمر بها الفرد في 

احل التي يمر بها اإلنسان ضمن حياته وهي المراهقة التي تعد من أخطر المر

بالتجدد المستمر، والترقي في الصعود نحو الكمال  أطواره المختلفة التي تتسم

في هذه المرحلة التي تنتقل باإلنسان من الطفولة  اإلنساني الرشيد، ومكمن الخطر

النمو المختلفة )الجسمية والفسيولوجية  إلى الرشد، هي التغيرات في مظاهر

الجتماعية واالنفعالية والخلقية(، ولما يتعرض اإلنسان فيها إلى والعقلية وا

 ......صراعات متعددة، داخلية وخارجية

 -تبرز أهمية البحث بماياتي :

أنها كما تم ذكر أول دراسة على حد علم الباحثة تتناول القلق االجتماعي في -0

 رسوم األطفال فاقدي األب وغير فاقدي األب .

قلق االجتماعي الذي يعد مرض العصر  الذي يلعب دورا في تكيف أنها تتناول ال-2

 الفرد مع بيئته الخارجية مما يؤثر في عملياته التفاعلية .
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 أهداف البحث 

يهدف البحثث الحثالي إلثى معرفثة  الفثرق بثين رسثوم األطفثال فاقثدي االب 

 وغير الفاقدين ذوي القلق االجتماعي.

 

 تحديد المصطلحات

 االجتماعي القلق  -أوال :

 0181عرفه ليري -

استجابة الفرد اآلنية في مواقف التفاعل غير المتوقعة وتكون نتيجة لردود فعل 

 (leary,1983,44االخرين المشاركين في تلك العملية ) 

 0118عرفه عبد الرحمن -

حالة توتر تنتج عن التوقع أو الحدوث الفعلي للتقييم في مواقف التفاعل 

 (212-0118،041،الشخصي)عبد الرحمن

 

 رسوم األطفال  -ثانيا:

 0118عرفها البسيوني 

هي التخطيطات الحرة التي يعبرون بها على أي سطح كان من البداية عهدهم  

بمسك القلم أو مشابه أي السن الذي يبلغون عنده عشرة أشهر تقريبا الى أن يصلوا 

 (1، 0118الى مرحلة البلوغ)البسيوني،

 0118عرفها الحيلة  -

هي انعكاسات النفعاالتهم واحتياجاتهم فقد تستخدم كأسلوب إسقاطي وهي وسيلة 

الستكشاف ما بداخل الطفل من صراعات نفسية كما أنها تعكس تكوين الداخلي لهم 

 (1، 0118)الحيلة ،

 

 الطفل  -ثالثا:

"هو كل إنسان لم يتجاوم الثامنة عشرة من عمره " . ) 0111تعريف اليونسيف 

 ( .21، ص0111 اليونسيف ،

 الطفل فاقد أحد األبوين حسب تعريف اليونيسيف*-

هم األطفال المحرومين من رعاية أهلهم وهم الذين ال يعيشون مع أحد األبوين  

 على األقل ألي سبب من األسباب ........ 
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 اإلطار النظري

 النظريات التي تناولت القلق االجتماعي

ي دراساتهم وأبحاثهم منذ ثالثينات من عني علماء النفس والباحثون بالقلق ف 

القرن الماضي، وخصوصاً بعد أن تناوله فرويد في كتاباته، حيث أستخدمه 

نسانية اإلأصحاب نظرية التحليل النفسي ، وأصحاب النظريات السلوكية و

والوجودية من بعده. وعّرف القلق تعاريف متعددة تعكس منطلقات أصحاب تلك 

 ما يلي  اهم تلك النظريات التي فّسرت القلق:النظريات النفسية. وفي

 

 نظرية التحليل النفسي -0

عناصر يعتبر فرويد من أوائل الذين تناولوا القلق، وعّده نتاج الصراع بين  

القلق هو شعور فرويد إن ورأى  .الشخصية الثالثة "الهو، واألنا، واألنا األعلى"

ببعض األعراض الجسمية، غامض غير سار بالخوف والتحفز والتوتر مصحوب 

 .Crow, 1968, P). القلق يظهر في األصل كرد فعل لحالة خطر وعلى إن

 ويميز فرويد بين ثالثة أنواع من القلق وهي: (316

القلق الموضوعي:  وهو الشعور الموضوعي والحقيقي اقرب مايكون للخوف  - أ

وربما االعتيادي إذ يدرك الشخص مصدر الخطر الخارجي في محيطه الخارجي 

 (0118،021يكون هذا الخطر حقيقي وواقعي ومتوقع ومحتمل )القريطي ،

هذا النوع من القلق دور بالغ في حياة الفرد والجماعة لما له من وظائف دافعية 

وتوجيهية مثل هذا القلق أن هناك مجموعة من العقبات التي تواجهه في مسيرته 

 (21، 2111القادمة )راغب ،

أن هذا النوع من القلق يعد من أكثر واشد أنواع القلق شدة وانه القلق العصابي:  -ب

عرض مرضي ويعوق التوافق السوي والسلوك االعتيادي للشخص ويكون 

مصدره من داخل نفسه وليس من الخارج فهو قلق الشعوري أي الشخص اليعي 

 (22، 2111أسبابه ومن ثم ال يجد مسوغا له)راغب ، 

يجة حكم "األنا األعلى"، عندما يخشى الفرد من تأنيب القلق المعنوي: يأتي نت -ج

جتماعية أو اإلعند القيام بأي فعل ينافي القيم أو األعراف الدينية أو  الضمير

األسرية، ومن شأنه خلق الصراع داخل النفس وليس صراعاً بين الشخص والعالم 

 (.2111)األمارة،  الخارجي
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لتفاعل الديناميكي بين الفرد والمجتمع  أما أدلر فيرى أن القلق ينشأ نتيجة ا  

ويؤكد بأنه يمكن للفرد التغلب على القلق بتحقيق االنتماء الى المجتمع )موكيالي، 

 (.82، ص 0112

فترى أن فرويد ال يولي أهمية للعوامل االجتماعية التي برأيها  كارين هورني   أما

اعية التي يعيشها توثر في أدراك طبيعة القلق من خالل فهم الظروف االجتم

 (02، 2111الشخص )ال اطميش ، 

باط والهُوية رتوأما فروم فربط بين القلق والحاجات األساسية الى االنتماء واال

نسان وضرورة اإلوالحاجة الى أطار توجيهي، التي يُعّدها فروم جزءاً من طبيعة 

ة والصراع لتطوره وارتقائه، وإن إعاقة إشباع هذه الحاجات نتيجة الظروف السيئ

(. وعليه فهو أيضا خالف 21، ص 2112جتماعي، سيقود الى القلق )تونسي، اال

فرويد في نوع الرغبات المكبوتة داخل النفس البشرية وذهب الى أن الطفل 

حريص على استمرار عالقته بوالديه فيكبت رغباته التي ال تلقى االستحسان منهما 

يفقد حب والديه وعدم تقبلهما له )مرسي وكلما حاول إظهارها يشعر بالقلق من أن 

،0118 ،21) 

 

 النظرية السلوكية  -2

يرى السلوكيون أن القلق سلوك متعلم أو هو استجابة خوف اشتراطية مكتسبة      

يرى السلوكيون إن القلق له دور مزدوج، فهو يمثل من حيث تكوينها ونشأتها 

. فمثالً، يؤدي العقاب الى كف حافزاً، ويُعدُّ مصدر تعزيز عن طريق خفض القلق

السلوك غير المرغوب فيه وبالتالي يتولد القلق صفة تعزيزيه سلبية تؤدي الى 

ويرى سكينر إن السلوك إجماال ينتج عن . (21، ص2110)عثمان، تعديل السلوك 

مرور الفرد بخبرات مثيرة للقلق عزمت بدرجة جعلت منها مثيراً قوياً ومستمراً. 

وصف القلق بأنه أمر مؤلم وغير سار يودي سوء سلوك الذي  وأما ولبي فقد

 ( 411، 0181يكتسب عن طريق التعلم )باترسون،
 

 النظرية االجتماعية -3

هو حالة مترقبة من التخوف جتماعي اإلباندورا رائد نظرية التعلّم عند  القلق     

غير ات متغيّرويعزو ظهور القلق الى حدوث  ،من احتمال وقوع حادث مؤلم

مرغوبة مع وجود استعداد نفسي لظهوره لدى الفرد نتيجة المفهوم السلبي لقدراته. 

لذا فإن القلق ورغم كونه يعبر عن استجابات لمثيرات خارجية، لكنه  يرتبط 

 (21، ص 2112)تونسي، بالسمات الشخصية )العقلية والوجدانية( 
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 النظرية اإلنسانية- 4 

الفرد مكتسبة أكثر من أن تكون هناك عوامل نمو و أن يرأى ماسل

بايولوجية. ويظهر تأثير هذه العوامل على الفرد خالل عالقاته الشخصية المتبادلة 

وتفاعله مع البيئة، والتي بدورها تشكل عالم الخبرة والواقع للفرد، وإن أقوى هذه 

العوامل هو عامل ميل الفرد الى تحقيق الذات الذي يوجه سلوكه ويحدد سمات 

 (.11، ص2111ه )عسيري، شخصيت
 

 النظرية الوجودية-5

أن الفرد ال يمكن أن تتحقق له شخصيته ما لم يعش حالة  يرى كيركيَكارد  

(أن اإلنسان يعيش الماضي في الحاضر من أجل 02، 0118القلق  )مرسي ،

-414، 0111المستقبل وإذا لم يجد لنفسه مستقبال فانه يصاب بالقلق )الحنفي ،

نسان ألقي به الى الوجود على غير إرادة منه، ويمضي اإلأن  سارتريعتقد (و 411

في الحياة بوصفه كائنا مغترباً يكابد القلق، واغترابه دائم ال يمكن قهره، وإن حدة 

ضطهاد واستالب االغتراب والقلق تزداد لديه عندما يعاني من قهر الحرية واال

 (. 204، ص2111الذات )عيد، 

أخرى ال يمكن تجاهلها ولها دورها الواضح في وهناك عوامل رئيسة  

 حدوث القلق ومن أهمها:

أحد  بعض الدراسات بأن العامل الوراثي ربما يكونتؤكد العامل الوراثي:   -أ

% بين التوائم 11القلق يوجد بنسبة حيث وجدت بأن عوامل االستعداد للقلق، 

 المتشابهة.

ر في ظهور القلق، فالذي يشعر لخصائص الفرد النفسية دوالنفسي: العامل  -ب

بالخوف والتهديد أو بالذنب أو اليأس أو لديه التوتر النفسي، سيكون أكثر استعدادا 

 للقلق من غيره من األشخاص. 

جتماعية دور هام لظهور القلق، فمن المشاكل اإلالعوامل االجتماعية: للعوامل  -ج

بوين، وضعف التوافق والخالفات األسرية، وأساليب التعامل القاسية من األ

جتماعي، الى الفشل في الزواج أو في مجال الدراسة أو العمل، من شأنها ميادة اإل

 (.18- 11، ص 2112، االستعداد للظهور القلق )تونسي

 

 الدراسات السابقة

توجد عدد من الدراسات تناولت القلق االجتماعي مع متغيرات اخرى           

رسوم المراهقين لكن الباحثة لم تجد دراسة وهناك مجموعة تناول خصائص 
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تتناول نفس متغيرات دراستها سوف يتم ذكرها لغرض االستفادة منها في عملية 

 تحليل الرسوم :

 

  1191دراسة المياحي -1

 ))خصائص رسوم المراهقين وعالقتها ببعض سماتهم الشخصية((

وعالقتها ببعض هدفت الدراسة الى التعرف على خصائص رسوم المراهقين      

سماتهم الشخصية وفقا لمتغير الجنس والمستوى االقتصادي واالجتماعي وحدد 

( طالب وطالبة واستخدمت أداة لتحليل 021( سنة حيث بلغت العينة )02العمر )

( خاصية ، استعمل الباحث 022( صنفا و)18( مجاالت و)01الرسوم تكونت من )

سون ( ومعادلة )كوبر( ومعادلة )سكوت ( االختبار التائي ومعامل االرتباط )بير

( 12ومعادلة )اليت( ومعامل االرتباط )الرباعي ( وتوصلت الدراسة الى وجود )

( عالقة بين 22عالقة بين خصائص الرسوم وسمة الثبات االنفعالي ووجود )

خصائص الرسوم وسمة الثبات االجتماعية ، فيما بلغت مستوى الداللة المعنوية 

 ( بين خصائص  الرسوم )الذكور واالناث(. 1،11بمستوى )

 

 2003دراسة المياحي  -2

))الخصااائص الممياارس لرسااوم التالمياان العاادوانيين ونياار العاادوانيين  ااي مرحلااة 

 الطفولة المتاخرس "دراسة مقارنة"

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على خصائص رسوم التالميذ العدوانيين وغير 

رنة بينهما في تلك الخصائص واقتصرت حدود الدراسة العدوانيين فضال عن المقا

(سنة ومن كال الجنسين حيث استخدم الباحث في أنجام بحث 02على عينة بعمر )

أداتان االولى هي مقياس السلوك العدواني والثاني استمارة تحليل رسوم االطفال 

ختبار ( اناث ، استعمل الباحث اال11( ذكور و)11( بواقع )011بلغ عدد العينة )

للنسبة الحرجة لالرتباط ومعادلة  tالتائي ومعامل االرتباط بيرسون ومعادلة 

 االنحراف المعياري ومعادلة الصدق الذاتي وأختبار كا .

( خاصية مميزة بين التالميذ العدوانيين وغير 01توصلت الدراسة الى وجود )

( بين رسوم 1،11العدوانيين ،فضالً عن وجود فروق ذات داللة معنوية بمستوى)

( خصائص مميزة فقط وكانت ثالث 4التالميذ العدوانيين وغير العدوانيين في )

 منها لصالح غير العدوانيين .
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 دراسة الجرائري -3

 ))قلق األطفال والمناخ األسري ((

هدفت الدراسة الى معرفة دور المناخ األسري في تشكيل شخصية الطفل حيث 

طفلة حيث خرجت الدراسة بنتيجة أن المناخ  ( طفال81تكونت عينة البحث من )

األسري لألطفال الذين يعانون من القلق مقارنة باألطفال العاديين والكشف عن 

درجة التماسك األسري وتأثيره على نمو شخصية الطفل وأساليب الضبط والتنظيم 

،وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج من أهمها وجود عالقة ارتباطية بين المناخ 

 سري بأبعاده المختلفة ....األ

 

 إجراءات البحث

نعني بمجتمع البحث مفردات الظاهرة المراد دراستها )توفيق -:مجتمع البحث-0

،0181 ،20) 

( سنة مومعين 02يتألف مجتمع البحث من طلبة الصفوف الرابع ثانوي بعمر )

على أعداديات في مركز محافظة ديالى وبعض االقضية التابعة للمحافظة،للعام 

. حيث قامت الباحثة باالختيار العشوائي للمدارس  المراد  2111-2118الدراسي 

 (.0اخذ العينة منها ملحق رقم )

 

( طالب وطالبة من صفوف الرابع  11لغت عينة البحث من )  ب-:عينة البحث -2

(طالبا وطالبة لديهم قلق اجتماعي وفاقدي األب حيث  تم فرم   41ثانوي  بواقع ) 

استمارات المقياس وتم اختيار أعلى درجات القلق االجتماعي واختيارهم لتنفيذ 

عينة تم اختيار ما (ومن اجل تكافؤ ال011البحث  من مجتمع البحث البالغ عددهم )

(طالب وطالبة ليس لديهم قلق اجتماعي وليسوا فاقدي األب  من   41يقابلهم من )

 (.11(  وبالتالي أصبحت العينة )011مجتمع البحث )

 

اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي بأسلوب الدراسة المقارنة -منهج البحث:-3

منهج من أدق الدراسات الوصفية السببية وذلك لمالءمته لطبيعة البحث ويعد هذا ال

فهو يعد بديال عن المنهج التجريبي في حالة عدم إمكان من استخدام العامل 

التجريبي ويعد منهج الدراسة المقارنة السببية خطوة متقدمة في الدراسات الوصفية 

 ( 14-10، 0111)توفيق ،
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 أدوات البحث -4

 مقياس القلق االجتماعي -أ

حالي التعرف على مستوى القلق االجتماعي في رسوم تطلب البحث ال      

المراهقين الفاقدي األب وغير الفاقدين ومن أجل التعرف على مستوى القلق تم 

( الذي يحوي 2استخدام مقياس القلق االجتماعي من أعداد )العزاوي ( ملحق رقم )

على ( والدرجة العالية تدل 22-22( فقرة وتراوحت درجات المقياس مابين )22)

ارتفاع مستوى القلق االجتماعي و الدرجة أقل تدل على أنخفاض القلق االجتماعي 

لديهم ،تم عرض المقياس على مجموعة من الخبراء لمعرفة مدى مالئمته لهدف 

 (.1البحث ملحق رقم )

 تطبيق المقياس

 قامت الباحثة بتوميع المقياس على طلبة بمساعدة مدرسة التربية الفنية ومرشدة     

التربوية في المدارس، ووضحت لهم أسلوب اإلجابة عليه أن تكون إجاباتهم دقيقة 

وصادقة ،بعد اإلجابة طلب منهم الرسم موضوع حر باستخدام األلوان فور االنتهاء 

 من اإلجابة على المقياس والرسم .

  تصحيح المقياس -ج

ياس هي ثالثة بعد جمع االستمارات تم فرم ها حيث أن بدائل اإلجابة على المق

، 2، 1تنطبق تماما ،تنطبق بدرجة متوسطة ،ال تنطبق أطالقا وأعطيت الدرجات )

(على التوالي أذا كانت الفقرات ايجابية تدل على القلق االجتماعي وتغير 0

 ( أذا كانت الفقرة سلبية ال تدل على القلق االجتماعي . 1، 2، 0الدرجات الى )

 

 أداس تحليل الرسوم-د

( والتي تم بناءها 0181حقيق هدف البحث تم استعانة بأداة )المياحي من أجل ت

لقياس خصائص رسوم المراهقين وعالقاتها ببعض سماتهم الشخصية ،حيث قام 

)المياحي( بالتحقق من صدق األداة بصورتها األولية من خالل عرضه على عدد 

ي وقد بلغت من الخبراء المتخصصين في مجال الفنون وعلم النفس إلبداء الرأ

%( وهي نسبة تحقق الصدق 14،10نسبة االتفاق الخبراء على فقرات األداة )

الظاهري  لألداة في حين قامت الباحثة للتأكد من صدق األداة بعرضها على 

( إلبداء رأيهم فيها وتم استخدام النسبة المئوية 4مجموعة من الخبراء  ملحق رقم )
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%( وهي نسبة توكد 81ة وكانت النسبة )لحساب اتفاق الخبراء على هذه األدا

 استخدام األداة لهدف البحث.

 -( مجاالت أساسية وهي :01احتوت األداة على )

 وحدات الموضوع -0

 اإلنسان في الرسم-2

 وصف الوحدات-1

 التفاصيل-4

 المنظور-1

 الحجم-2

 الخطوط -1

 النسب-8

 الفراغ-1

 األلوان -01

اصية للرسوم وقم تم استخدام أسلوب ( خ021( فقرة تضم )18وتتفرع منها )

 حساب التكرارات وذلك بإعطاء نقطة واحدة لكل خاصية .

 

 ثبات األداس 

تم استخدام طريقتين لحساب الثبات األولى )عبر الزمن (حيث تم تحليل عينة        

( رسوم أخذت عشوائيا حيث تم تحليلها من قبل الباحثة 01من الرسوم بلغت )

( أيام وتم استخدام معادلة ارتباط بيرسون لحساب حيث بلغت 01)نفسها بعد مرور 

 %( .1،84نسبة الثبات )

والثاني حساب الثبات بأسلوب التحليل مع محلل خارجي *تم تدريبه على       

( رسوم بطريقة عشوائية من عينة البحث وبعد 01أسلوب التحليل حيث تم اختيار )

 %(.81لة ارتباط بيرسون ظهر انه يساوي )استخراج معامل الثبات نسبة الى معاد

 

 الوسائل اإلحصائية 

 معادلة ارتباط بيرسون لحساب الثبات في األداة . -0

 النسبة المئوية لحساب نسبة اتفاق الخبراء . -2

 التكرارات لحساب تكرار ظهور الخاصية في الرسوم. -1
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 عرض النتائج

 (  1جدول )  

 والغير  اقدي وتكراراتهم ونسبهم المئوية يبين خصائص رسوم المراهقين الفاقدين األب

 الخاصية الثانوية الخاصية الرئيسية
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وحدات 

 الموضوع

 11،11 14 11،11 42 أشخاص كائنات حية 0

 11،11 11 82،22 11 حيوانات

 48،88 22 11،11 11 اتأشجار ونبات

 84،44 18 22،22 11 ارض منبسطة تضاريس 2

 11،11 22 11،11 11 مرتفعات

 22،22 11 10،00 12 مساحات مائية

سماء  1

 ووحداتها

 22،22 28 82،22 11 سماء

 88،88 41 22،22 01 شمس

 41 08 22،22 02 غيوم

 11،11 22 84،44 18 مساكن مباني 4

 1 1 1 1 منشأت

 22،22 11 11،11 14 سيارات وسائط نقل 1

 22،22 02 22،22 01 موارق

مستلزمات  2

 راحة

 1 1 1 1 كراسي

 1 1 1 1 مناضد

 1 1 1 1 فراش

 اإلنسان  ي الرسم ثانيا

 22،22 28 11،11 24 غير مميزة الهيئة العامة 0
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 10،00 12 88،88 41 مميزة

 الجنس 2

 

 1 1 1 1 الجنس نفسه أكثر

 48،88 22 11،11 21 الجنس األخر أكثر

 1 1 1 1 متساوون

 1 1 1 1 غير مميز

مظاهر  1

تغليب الجنس 

 نفسه

 82،22 11 10،00 40 العدد

 48،88 22 84،44 18 التفاصيل

 48،88 12 22،22 11 المبالغة

مظاهر  4

تغليب الجنس 

 األخر

 1 1 1 1 العدد

 1 1 1 1 التفاصيل

 42،22 20 44،44 21 المبالغة بالحجم

 11،11 11 11،11 01 متحرك الحركة 

 22،22 28 11،11 22 ساكن

 22،22 28 22،22 28 غير مميز

الوضعية  2

التي رسم 

فيها 

 األشخاص

 11،11 21 22،22 11 أمامي

 81 12 11،11 18 جانبي

 1 1 1 1 خلفي

 22،22 28 11،11 22 مختلط

 22،22 11 11،11 21 ر مميزغي

 وصف الوحدات ثالثا

 28،88 10 44،44 21 واقعية واقعيتها 0

 22،22 28 24،44 21 قريبة من الواقع

 11،11 21 22،22 11 غير واقعية
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احتوائها على  2

 كتابة

 44،44 21 11،11 14 تحتوي

 22،22 28 42،22 01 ال تحتوي

أنصاف  1

وأجزاء 

 الوحدات

 22،22 11 81 12 تظهر

 10،00 12 10،00 12 ال تظهر

 التفاصيل 

 28،88 10 84،44 18 كثيرة األشخاص 0

 %81 12 44،44 21 قليلة

 48،88 22 10،00 12 من دون تفاصيل

 11،11 21 11،11 11 كثيرة الحيوانات 2

 11،11 24 11،11 14 قليلة

 11،11 11 11،11 22 من دون تفاصيل

ار األشج 1

 والنباتات

 44،44 21 11،11 11 كثيرة

 44،44 21 11،11 14 قليلة

 22،22 11 22،22 28 من دون تفاصيل

 1 1 1 1 كثيرة المساكن 4

 10،00 14 11،11 21 قليلة

 22،22 28 11،11 11 من دون تفاصيل

 1 1 1 1 ةكثير السيارات 1

 22،22 28 11،11 01 قليلة

 10،00 41 22،22 11 من دون تفاصيل

 المنظور خامسا

 22،22 28 11،11 11 معبر عنهالقريب  0
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 44،44 21 88،88 41 غير معبر عنه والبعيد

مظاهر  2

التعبير عن 

القريب 

 والبعيد

 88،88 41 22،22 11 التدرج بالحجم

 1 1 1 1 التراكيب

 22،22 11 48،88 22 موقع الوحدات

 1 1 1 1 اللون

اد أبع 1

 الوحدات

 11،11 42 42،22 20 بعدان فقط

 22،22 28 82،22 11 ثالث أبعاد

 الحجم سادسا

الوحدات مع  

 الورقة

 1 1 1 1 متوافقة

 11،11 22 11،11 22 صغيرة

 28،88 22 28،88 22 كبيرة

الموضوع  

 مع الورقة

 22،22 12 44،44 41 متوافق

 %21 14 10،00 24 صغير

مساحة يشغل أغلب 

 الورقة

44 48،88 12 81 

 الخطوط سابعا

 1 1 1 1 مستمرة حركتها 0

 11،11 14 11،11 14 تقطعةم

صفتها  2

 الهندسية

 22،22 11 82،22 12 مستقيمة

 10،11 22 81 41 منحنية

 22،22 01 10،00 22 متعرجة

استخدام  1

ادوات 

هندسية في 

 11،11 21 11،11 21 مستخدمة

 22،22 28 11،11 21 ر مستخدمةغي
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 الرسم

 82،22 11 11،11 42 موضوعية النسب ثامنا

 11،11 14 82،22 11 بتصرف ذاتي

 الفراغ تاسعا

مساحة  0

الفراغ مع 

مساحة 

 الورقة

 11،11 14 11،11 11 متوافقة

 22،22 11 10 12 صغيرة

 88،88 41 22،22 11 كبيرة

 11،11 01 21 21 اليوجد

توميع  2

الوحدات 

 على الورقة

 48،88 22 81 12 جميع اجزاء الورقة

 11،11 14 48،44 22 الوسط

 22،22 11 22،22 11 الجانبين

 11،11 24 11،11 24 جانب واحد

 22،22 28 10،00 21 النصف االسفل

 11،11 24 88،88 41 النصف االعلى

الدقة في  1

 التلوين

 42،22 12 44،44 21 متحققة

 11،11 24 11،11 01 غير متحققة

الظل  4

 والضوء

 22،22 11 22،22 01 يظهران

 22،22 11 81 12 اليظهران

 11،11 11 21 21 يستخدم مزج االلوان 1

 11،11 22 22،22 11 اليستخدم

 االلوان 2

 84،44 18 88،88 41 مستخدم البني 0

 11،11 14 82،22 11 غير مستخدم
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 1 1 1 1 خدممست البرتقالي 2

 88،88 41 82،22 11 غير مستخدم

 84،44 18 11،11 41 مستخدم االخضر 1

 10،00 21 10،00 40 غير مستخدم

 11،11 11 11،11 42 مستخدم الرصاصي 4

 11،11 42 82،22 11 غير مستخدم

 22،22 02 81 12 مستخدم األسود 1

 11،11 01 21 21 غير مستخدم

 44،44 21 %11 24 مستخدم األحمر 2

 24،44 00 11،11 11 غير مستخدم

األمرق  1

 الفاتح

 22،22 11 10 12 مستخدم

 48،44 22 84،44 18 غير مستخدم

األمرق  8

 الغامق

 11،11 01 11،11 11 مستخدم

 22،22 11 48،88 22 غير مستخدم

 48،88 22 21 21 خدممست القرمزي 1

 1 1 1 1 غير مستخدم

 22،22 11 11،11 11 مستخدم صفراأل 01

 44،44 21 11،11 42 غير مستخدم

 11،11 11،11 44،44 21 مستخدم البنفسجي 00

 10،00 12 11،11 21 غير مستخدم

 11،11 22 22،22 11 مستخدم الوردي 02

 11،11 11 12،22 11 غير مستخدم
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 تفسير النتائج 

خاصية من الخصائص التثي احتوتهثا ( 11يتضح من الجدول االعاله أن هناك ) .0

%( 11رسوم األطفال فاقثدي األب قثد حصثلت علثى نسثبة قثد حصثلت علثى نسثبة )

فأكثر وبذلك تشكل الخصائص األكثر تميزا لرسوم األطفال الفاقدي األب وحصثلت 

%( وهثثي بثثذلك أيضثثا تعثثد مثثن 11-11( خاصثثية علثثى نسثثب تراوحثثت مثثابين )40)

لقلقين وفاقدي األب وتم إهمثال بقيثة الخصثائص خصائص المميزة لرسوم األطفال ا

%، أمثا فيمثا يخثص رسثوم األطفثال الغيثر 11مميزة لحصولها على نسثب أقثل مثن 

( خاصثثية مثثن الخصثثائص التثثي 21قلقثثين وغيثثر فاقثثدي األب فقثثد حصثثلت علثثى )

%( فأكثر وبذلك تشكل لهم هذه الخصثائص 11احتوتها األداة وحصلت على نسبة )

-11( خاصثثثية نسثثثبة تتثثثراوح مثثثابين)48فثثثي حثثثين حصثثثلت ) مميثثثزة لهثثثذه العينثثثة

%(وهي بذلك تعد خصثائص مميثزة لرسثوم األطفثال فثي هثذه المرحلثة العمريثة 11

 %( .. 11وتم إهمال النتائج بقية الخصائص لحصولها على نسبة اقل من )

 

 خصائص رسوم األطفال ذوي القلق االجتماعي/// -1

أن خصائص رسوم األطفال الذين يعانون  من خالل مالحظة النتائج السابقة نستنتج

 -من القلق االجتماعي بسبب فقدان األب هي:

أن غالبية الرسوم تتضمن وجود كائنات حية ) أشخاص و حيوانات وأشجار -0

 ونباتات (بنسب متقاربة.

أن الرسوم تتضمن تضاريس )مسطحات مائية ومرتفعات وارض منبسطة ( -2

 بنسب متقاربة.

 وي على السماء فقط .أن الرسوم تحت-1

 أن الرسوم تحتوي على مباني )مساكن(.-4

أن الرسوم في خاصية اإلنسان في الرسم الهيئة العامة )مميزة ،وغير -1

 مميزة(بشكل متقارب تقريبا.

 أن الرسوم في الجنس األخر أكثر. -2

أن غالبية الرسوم تتضمن )مبالغة والعدد والتفاصيل( في مظاهر تغليب الجنس  -1

 ألخر  بنسب متفاوتة.ا

 أن الرسوم رسمت بالوضعية األمامية .-8

أن الرسوم وصفت الوحدات بأنها )قريبة من الواقع وغير واقعية (بنسب -1

 متقاربة.

 أن الرسوم مجموعة من احتوت على الكتابة .-01
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أن مجموعة من الرسوم) تظهر وال تظهر(  فيها أنصاف وأجزاء الوحدات  -00

 ريبا.بشكل متساوي تق

 ظهرت في رسوم العينة أنها كثرة من حيث األشخاص .  -02

 أن الرسوم برمت فيها كثرة وجود الحيوانات .-01

 أن القريب والبعيد  غير معبر عنه في رسومهم.-04

 أن الرسوم احتوت على ثالثة ابعاد في أبعاد الوحدات.-01

 تقاربة.أن حجم الوحات على الورقة كانت )صغيرة ،كبيرة( بنسب م-02

 أن رسم الموضوع على الورقة كان صغير.-01

 أن خطوط الرسم كانت متقطعة .-08

 أن رسوم قد وصفت بالمستقيمة  والمنحية .-01

 تستخدم في الرسم أدوات هندسية .– 21

 أن النسب كانت موضوعية من قبل المرسم.-20

كبيرة (بنسب أن غالبية الرسوم كانت مساحة الفراغ فيها مع الورقة )صغيرة ،-22

 متقاربة.

 أن التوميع الوحدات على الورقة كانت في الجانبين.-21

 ال توجد دقة في التلوين.-24

 ان الظل والضوء اليظهران في الرسم.-21

ان الرسوم احتثوت مثزج األلثوان مثن حيثث اسثتخدامها وعثدم اسثتخدامها    -22

 بنسب متقاربة . 

 كانت الرسوم ذات حركة ساكنة -21

 ى وسائط نقل )سيارات(.تحتوى الرسوم عل -28

 

 ما خصائص رسوم األطفال العادي؟-2

أما بالنسبة لخصائص األكثر تمييزا لرسوم األطفال الذين ال يعانون من القلق 

 -االجتماعي وغير فاقدي األب كانت خصائصهم كاالتي :

 أن غالبية الرسوم تتضمن وجود كائنات حية )حيوانات وأشجار (. -0

 ضاريس )ارض منبسطة  ومساحات مائية(.أن الرسوم تتضمن ت-2

 أن الرسوم تحتوي على وحدات السماء )الشمس والغيوم (-1

 أن الرسوم تحتوي على وسائط نقل )سيارات(.-4

 أن الرسوم في خاصية اإلنسان في الرسم الهيئة العامة )مميزة(.-1

 أن الرسوم تتضمن)  العدد(في مظاهر تغليب الجنس نفسه .-2

 رسمت بالوضعية غير مميزة.أن الرسوم -1
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 أن الرسوم كانت في حركة متحركة.-8

 أن غالبية الرسوم كانت مظاهر تغليب الجنس األخر مبالغة في الحجم.-1

أن الرسوم كانت في وصف الوحدات تتناوب بين )الواقعية ،قريبة من -01

 الواقع،غير واقعية(.

 من حيث احتوائها على كتابة امتامت الرسوم.-00

 الرسوم كانت أنصاف وأجزاء الوحدات )تظهروالتظهر (بنسب متقاربه. أن-02

 أن الرسوم كانت من حيث تفاصيل األشخاص  و األشجار والنباتات لتتناولها.-01

 أن الحيوانات كانت قليلة في رسوم.-04

 تميزت الرسوم بقلة وجود األشجار والنباتات .-01

 أن المساكن قليلة في رسومهم.-02

 الرسوم بعدم وجود سيارات وحيوانات واألشجار. تميزت -01

 أن القريب والبعيد معبر عنه في رسومهم.-08

 أبعاد الوحدات كانت بعدان.-01

 مظاهر التعبير عن القريب والبعيد كانا متدرج بالحجم.-21

أن توميع الوحدات على الورقة كانت)صغيرة( وان اكثر الرسوم كانت في -20

 الوسط.

 األلوان غير متحققة أن الدقة في-22

 أن الظل والضوء يظهران.-21

 يستخدم مزج األلوان. -24

 الموضوع على الورقة كان يشغل أغلب مساحة الورقة في رسوماتهم.-21

 أن الرسوم كانت حركتها متقطعة.-22

 أن الصفة الهندسية للرسوم كانت متقطعة وغير مستخدم لألدوات الهندسية.-21

 

 التوصيات :

داة تحليل الرسوم المعتمدة في هذا البحث ، لتحليل رسوم فئة عمريثة استخدام أ .0

 أخرى .

اعتمثثاد الخصثثائص التثثي تميثثزت بهثثا رسثثوم األطفثثال ذوي القلثثق االجتمثثاعي   .2

 فاقدي األب مع أطفال عاديين ومقارنتها.

اسثتخدام نتثائج تحليثل الرسثوم األطفثثال القلقثين وأطفثال يعثانون مثن مشثثكالت   .1

 سلوكية أخري.

 



 حذام خليل حميد م.                                                 2102-المجلد السابع -لسنويالكتاب ا

 

- 211 - 

 

 مقترحات  ال

 -تقترح الباحثة ماياتي:

 أثر القلق االجتماعي  في خصائص رسوم أطفال الرياض . .0

 أثر فقدان االب وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى المراهقين  . .2

 عالقة القلق االجتماعي بالمشاركة بدروس التربية الفنية لدى المراهقين. .1

 

  

 المصادر  

المستقبل وعالقته بمستوى الطموح لدى  القلق من،2111ال أطميش،سناء نعيم ،-

 ،رسالة ماجستير ،الجامعة المستنصرية. طلبة المرحلة االعدادية

والسير ،ترجمة عبد الحق  كتاب االخالق،2111االندلسي،علي احمد أبن حزم،-

 التركماني،دار أبن حزم ،بيروت

ن /منتدى الحوار المتمد القلق وقرحة المعدس،2111االمارة،سعد شريف ، -

 www.rezgar.comااللكتروني 

،ترجمة حامد عبد العزة  نظريات االرشاد والعالج النفسي،0181باترسون، -

 ،القاهرة

  ،دار المعارف مصر. سيكلوجية رسوم االطفال،0118البسيوني،محمود،-

التربوية ،دار جون ،التحليل االحصائي في البحوث 0181توفيق ،عبد الجبار ،-

 وايلي للطباعة والنشر ،االردن.

،معاهد أعداد 01،ط مبادى البحث التربوي،0111توفيق ،عبد الجبار واخرون،-

 المعلمين والمعلمات ،ومارة التربية

القلق واالكتئاب لدى عينة من المطلقات ،2112تونسي،عديلة حسن طاهر، -

ماجستير /مقدمة الى كلية التربية رسالة  ونير المطلقات  ي مدينة مكة المكرمة

 ،جامعة  أم القرى مكة المكرمة. 

دار الميسرة  0،ط التربية الفنية واساليب تدريسها، 0118الحيلة ،محمد محمود ،-

 للنشر والتوميع والطباعة ،عمان،االردن.

،بيروت  2،ج موسوعة علم النفس والتحليل النفسي،0111الحنفي ،عبد المنعم ،-

 .،دار العودة

،الحرمان االبوي وعالقته بكل من التوا ق النفسي ومفهوم حسين،رواية محمود -

 www.elssfa.comمقالة من موقع الصفاء النات واالكتئاب لدى طلبة الجامعة

http://www.rezgar.com/


 أثر القلق االجتماعي في رسوم األطفال                        2102-المجلد السابع -الكتاب السنوي

 

- 212 - 

 

،دراسة سعودية ،من قلق االطفال والمناخ االسريالجزائري،خلود حسين،--

 www.arabvolunteering االنترنيت،عالم التطوع العربي،

،مجلة الرسم ومفتاح الدراسة النفسية للطفل وتحليلها،0112الجغري،فاروق، -

  السنة الثانية. 1/2البحوث والدراسات التربوية ،العدد 

،دار غريب للطباعة والنشر،القاهرة.  أخطر مشكالت الشباب،2111راغب،نبيل،-

 فالمعار دار :القاهرة .النفس علم أصول .( ١٥٨٩ ) عزت أحمد راجح،--

 ،مكتبة االنجلوالمصرية،القاهرة.أصول علم النفس،0114راجح،احمد عزت، -

مستوى القلق كحالة وكسمة لدى طلبة جامعة ،0111الزغبي،احمد محمد ، -

 2،2110،السنة  2،مجلة مركز البحوث التربوية بجامعة قطر ،العددصنعاء 

، ترجمة أحمد سالمة  علم االمراض النفسية والقعلية،0111،م، سوين ،ريتشارد  -

 ،دار النهضة العربية ،القاهرة

،جدة ،الحديث النفس علم وقضايا االسالم0184السمالوطي ،توفيق محمد نبيل ، -

 ،دار الشروق

دراسة مقارنة للقلق االجتماعي الطفال المهجرين ،2111العزاوي،سامي مهدي،--

،الكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة قرين  ي محا ظة ديالىوأقرانهم من المست

 واالمومة /المجلد الثاني.

 ،القاهرة،مكتبة مهراء الشرق. علم النفس االجتماعي، 2111عيد ،ابراهيم ،-

،القلق وأدارة الضغوط النفسية ،القاهرة ،دار الفكر 2110عثمان ،فاروق السيد،-

 العربي. 

 النفسي، منتدى مجلة العلوم االجتماعية  عبد الباسط ،محمود، القلق-

 www.swmsa.com 

المهارات االجتماعية (: 0118عبد الرحمن ،السيد، وهانم عبد المقصود ) -

والسلوك التو كيدي والقلق االجتماعي وعالقتها بالتوجه نحو مساعدس اآلخرين 

ب " دراسات في الصحة النفسية ، محمد السيد عبد في كتا لدي طالبات الجامعة ،

 الرحمن ، الجزء الثاني ، دار قباء للطباعة والنشر والتوميع ، القاهرة 

عالقة تشكل ُهوية األنا بكل من (. 2111عسيري، عبير بنت محمد حسن )-

مفهوم النات والتوا ق "النفسي واالجتماعي والعام" لدى عينة من طالبات 

. رسالة ماجستير مقدمة الى كلية التربية، جامعة نوية بمدينة الطائفالمرحلة الثا

 أم القرى، مكة المكرمة.

القلق وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة الثانوية ، 2111غراب،هشام أحمد ، -

  ،رسالة ماجستير في الصحة النفسيةالعامة بمدارس محا ظات نرس 

http://www.arabvolunteering/
http://www.swmsa.com/
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 السعودية الدار :جدة .يفسن مريض بيتنا  ي ١٥٥١ ، عادل ،منصور صادق

  -١ ط والتوميع، للنشر

،بحث  نظريات رسوم االطفال النشأس والتطور، 2111الضويحي،محمد حسين،-

 -منشور بجامعة الملك سعود الرياض

الطرق الخاصة  ي التربية الفنية للصفوف الثاني ،0121قشالن،ممدوح، -

 فن العرب  ت ،مطابعوالثالث والرابع من دور المعلمين والمعلما

،دار الفكر العربي 0،ط  ي الصحة النفسية، 0181القريطي،عبد المطلب أمين ، -

 ،القاهرة.

 القلق وعالقته بالشخصية  ي مرحلة المراهقة،0118مرسي،كمال أبراهيم ،-

 ،دار النهضة العربية.

الخصائص المميرس لرسوم التالمين العدوانيين ،2112المياحي،عاد محمود، - 

،دراسة مقارنة ،مجلة البحوث وانيين  ي مرحلة الطفولة المتاخرسونير العد

 ،السنة الثانية،4التربوية والنفسية /جامعة بغداد،العدد

 وعالقتها ببعض  خصائص رسوم المراهقين،0181المياحي ،عاد محمود،-

 ،رسالة ماجستير ،كلية الفنون الجميلة ،بغداد.سماتهم الشخصية 

بيروت،دار المناهل للطباعة اهق والبلوغ،المر،0118ماسترم وأخرون،-

 0والنشر،ط

دار  :جدة .الطفولة مشكالت  ي قراءات ١٥81  يوسف جميل محمد منصور،-

 ،علم النفس الجديد ترجمة حيدر ،بيروت0112موكيالي،اليكس،  األمة

الشخصية المتقلبة وعالقتها بالتوا ق  (.2112)النداوی، عدنان علی حمزه -

مقدمة )غير منشورة( . رسالة ماجستير املين  ي مؤسسات الدولةالمهني لدى الع

 الى كلية اآلداب، جامعة بغداد

الحرمان االبوي وعالقته بالمخاوف الشائعة بين التالمين الصف الكشر،محمد،-

 www.elssfa.com/مقالة من موقع الصفاء االول والثاني

االمراض النفسية القلق دراسات  ي ( 0181الهيتي ،مصطفى عبد السالم ) -

 ،بغداد ،مطبعة منير.2،ط الشائعة

 ،مركز البحوث  مفهوم العالج بالفن التشكيلي، 2110اليامي ،عوض مبارك ، -

 التربوية /كلية التربية /جامعة الملك سعود
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 والتوميع.
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 واقع المرأة الريفية في محافظة ديالى
 

.وقائع الحلقة النقاشية أوال :     

برعاية األستاذ الدكتور)) محمود شاكر رشيد (( رئيس جامعة ديالى عقد       

" واقع  -مركز أبحاث الطفولة واألمومة/جامعة ديالى الحلقة النقاشية الموسومة ب:

في مركز اإلرشاد   0/2/2102المرأة الريفية في محافظة ديالى " األربعاء 

 ى .الزراعي /فرع ديال

في بداية الجلسة رحب األستاذ الدكتور)) سامي مهدي العزاوي(( مدير المركز    

 -بالسادة :

األستاذ جاسم سعيد حسين ممثل وكيل وزارة التخطيط الدكتور مهدي  -0

 العالق .

 أ.د. عباس عبود الدليمي عميد كلية التربية للعلوم الصرفة . -2

 أ.د. عادل نوري عميد كلية الزراعة. -3

 ب جواد عميد كلية الطب .أ.د. طال -4

 السيد حسن علوان مدير ناحية بهرز . -5

وبالسادة تدريسي جامعة ديالى ومدراء الدوائر ذات العالقة في محافظة ديالى      

أو من يمثلهم )الزراعة ، والبيطرة ، والصحة  ، والتربية ، والعمل والشؤون 

المدني (  مبيننا إن من االجتماعية ، ورجال اإلعالم ، وممثلي منظمات المجتمع 

أهداف المركز الرئيسة دراسة قضايا المرأة العراقية المعاصرة لذلك جاءت هذه 

الحلقة النقاشية استجابة للتحديات التي تواجه المرأة الريفية في محافظة ديالى 

بسبب الظروف غير االعتيادية التي واجهة المحافظة ) قبل االحتالل وبعده ( 

لحصار، والجفاف، والهجرة والتهجير، والعمليات العسكرية ، جراء الحروب ، وا

التي جرت على أرضها ، والتي غالبا ما يكون األطفال والنساء ضحاياها غير 

 المباشرين .

لقد أدرك العالم المعاصر مكانة ودور المرأة الريفية في التنمية المستدامة مما       

شرين األول من كل عام يوما للمرأة ت 05دفع منظمة األمم المتحدة الى عد يوم 

الريفية عرفانا بدورها المتميز في إدارة شؤون األسرة وتربية األطفال فضال عن 

 رعاية الحيوانات وزراعة األرض ... 

 ثم بدا المشاركون في الحلقة بتقديم أوراقهم .    

تحدة األستاذ )) عاصف عبد اإلله حسين(( من مفوضية األمم المأوال : قدم     

لشؤون ألالجئين / فرع ديالى ، ورقة تناول من خاللها )) واقع المرأة الريفية 
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المهجرة في محافظة ديالى (( مبيننا المشاكل التي عانت منها المرأة الريفية في 

محافظة ديالى والتي يمكن إجمالها في اعتماد المرأة الريفية في حياتها المعيشية 

ات والتي  فقدتهما بسبب قلة الموارد المائية على الزراعة، وتربية الحيوان

واإلمطار، وتجريف اغلب المزارع والبساتين بسبب العمليات العسكرية والمظاهر 

المسلحة وعمليات التهجير ، وعدم وجود الدعم الكافي للمزارعين ، وتحمل 

األعباء ومسؤوليات الحياة بحيث أصبحت الكثير منهن معيالت لعوائلهن نتيجة 

ن أزواجهن أو أبنائهن جراء اإلعمال اإلرهاب في المحافظة ، وعدم وجود فقدا

بديل لمهنة الزراعة كعمل أساسي للمرأة الريفية كون اغلب النساء الريفيات غير 

متعلمات وال توجد فرص عمل في القرى عدا الزراعة وتربية الحيوانات ، فضال 

تهدفت القرى بشكل أساسي عن عمليات التهجير الواسعة في المحافظة والتي اس

مما أفقد المرأة الريفية استقرارها النفسي واألسري والمادي ومصادر العيش التي 

 تعتمد عليها .

ثم بين اآلثار المترتبة على المشاكل التي واجهت المرأة الريفية المهجرة      

ة لعدم والمتمثلة في عدم إمكانية المرأة الريفية تشجيع أطفالها على إكمال الدراس

قدرتها المالية من جهة ، فضال عن صعوبة التواصل ومواكبة الحياة العصرية 

بسبب العوز المادي وانعزال المجتمع القروي الذي تهيمن عليه العادات والتقاليد 

 المؤثرة سلبا في هذا الموضوع.

ثانيا : قدمت الدكتورة ) سلوى شلش الكناني ( من كلية الطب جامعة ديالى ورقة  

اذ بينت أسباب انتشار هذه اولت ) اإلمراض الشائعة لدى النساء الريفيات ( تن

  -األمراض بين النساء الريفيات :

تعد من أخطر مشكالت العصر، إذ األمراض الناتجة عن تلوث الهواء والتي  -0 

تؤثر علي صحة اإلنسان وبقائه علي قيد الحياة وقدراته اإلنتاجية. وقد ثبت أن 

داخل المسكن يسبب العديد من األمراض التي تصيب اإلنسان وأهمها  تلوث الهواء

أمراض الجهاز التنفسي، واألمراض الرئوية المزمنة، وسرطان الرئة، وأمراض 

  القلب، والصداع، والتهابات العين .

 اإلمراض المنقولة من المياه الملوثة.  -2

 اإلمراض المنقولة عن طريق تلوث الدم. -3

ومن المهم إن  لورقة إلى أهمية الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرةوأشارت ا    

إذا بينت نعرف مدى إلمام المرأة الريفية ووعيها بالصحة اإلنجابية وتنظم األسرة، 

 -الورقة جملة حقائق:

  % 0.3             .حجم النساء الالتي تتم والدتهن في مركز صحيإن 
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  % 04.4           .المستشفى إن حجم النساء الالتي تتم والدتهن في

  % 33              .إن حجم النساء الالتي تتم والدتهن في المنزل

 %  2.2                                 والدة على يد طبيب / طبيبة  

 % 03                                       –ممرضة والدة على يد 

  % 51.4                               قابلة               والدة على يد 

 %  3..0                                . والدة على يد أقاربها وأسرته

 

ثالثا: قدمت التدريسية الباحثة )) وفاء قيس كريم (( من مركز أبحاث الطفولة     

((  واألمومة ورقة تناولت من خاللها )) تسرب الفتيات الريفيات في محافظة ديالى

إذ أكدت الورقة على إن التعليم  يعد  من أهم الحقوق التي يتوجب إن يتمتع بها 

اإلنسان، فبه يتشكل عقله، ووعيه االجتماعي والسياسي وبالتعليم يكتسب المهارات 

والقدرات لمزاولة نشاطه االقتصادي بل وأكثر من ذلك تتشكل بالتعليم ابرز مالمح 

لم الحضاري، وموقعه بين النظم المعاصرة ، وان المجتمع وتتحدد مكانته في الس

الدولية  الحق التعليمي من الحقوق األساسية التي كفلتها جميع المواثيق والمعاهدات

واإلقليمية، ولعل أهمية الحق في التعليم تكمن في دوره من تمكين وتقوية الحقوق 

األخرى، فبغير التعليم الكافي والمناسب ال يستطيع اإلنسان إن يتعرف على حقوقه 

  األخرى ، وال يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق.

 -تمثلة ب:وأشارت الورقة إلى إشكاليات تعليم الفتيات الريفيات الم

   تدني معدالت التحاق اإلناث واستمرارهن وانجازاتهن في النظام التعليمي

 بالمقارنة مع الذكور.

  اختالف النسبة المئوية للطالب الذين يبدؤون وينهون مستوى معيناً من

 التعليم أي النسبة المئوية للطالب الذين  يتسربون من التعليم. 

 تيات الريفيات.واستعرضت الورقة فوائد تعليم الف

يسهم تعليم الفتيات الريفيات بصورة ايجابية  في الرفاه االقتصادي، إذ إن  .0

المتعلمات أكثر قابلية للمشاركة االقتصادية في داخل أسرهن وقراهن 

 ومجتمعاتهن المحلية.
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تتزوج الفتيات المتعلمات في سن أكبر من الفتيات غير المتعلمات ، كما إنهن   .2

 أسرة صغيرة إلى حد ما .يتجهن إلى تكوين 

 يؤثر التعليم في الصحة اإلنجابية للمرأة الريفية وفي تطور نمو األطفال .  .3

يزداد تقدير النساء المتعلمات للتعليم، كما إنهن يصبحن أكثر قدرة على تعليم  .4

 أطفالهن.

 -وتطرقت الورقة إلى تطور تعليم الفتيات الريفيات في محافظة ديالى:

عليم الفتيات الريفيات في عقد السبعينات في القرن ازدياد مطرد في ت (0

 الماضي بسبب قانون التعليم اإللزامي ، ومحو األمية.

تراجع هذه الزيادة بسبب الحرب العراقية اإليرانية في عقد الثمانينات جراء    (2

 هجرة السكان من المناطق الحدودية .

ات بشكل خاص تراجع تعليم الفتيات في عقد التسعينات عموماً والريفي (3

بسبب الحصار االقتصادي الذي تسبب في تدني مستوى الدخل والمعيشة لألسرة 

 العراقية. 

-2113تراجع حاد في تعليم الفتيات الريفيات بعد االحتالل ما بين األعوام  (4

بسبب فقدان األمن ، وما رافقه من اقتتال طائفي وتهجير قسري انعكس  2112

ن ازدياد نفوذ الجماعات الدينية المتطرفة التي على النساء بشكل مباشر فضال ع

 تحد من حرية المرأة وفرص تعليمها. 

وخلصت الورقة إلى إن نسبة المتسربات فاقدات األب إلى العاديات في محافظة 

% 31.5% من فتيات الريف و 2.5.ديالى تختلف بين الريف والمدينة إذ بلغت  

  من فتيات المدينة .

سة الزراعية ))علياء عبد هللا جواد(( من مركز اإلرشاد رابعا: قدمت المهند

والتدريب الزراعي / ديالى ورقة بحثية تناولت من خاللها ))دور المرأة الريفية في 

الحد من التلوث البيئي(( أكدت الورقة على أن االهتمام بتعليم المرأة الريفية وحثها 

بيئية سيكون له مردود ايجابي على المشاركة الفاعلة في أنشطة وبرامج التوعية ال

 -في الحد من التلوث البيئي من خالل :

 تنظيم عدد أفراد االسرة. -0

 توفير البيئة البايلوجية السليمة لنمو الجنين أثناء فترة الحمل . -2
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 تغيير السلوكيات غير المنضبطة بيئياً من قبيل رمي النفايات في مياه األنهار. -3

 لخضراء للحد من التصحر وتلوث الهواء توعية أطفالها بأهمية المساحات ا -4

 ترشيد استهالك المياه في المنازل . -5

 زراعة النباتات التي تتحمل الجفاف في حديقة المنزل .  -.

 

 -ثانيا : التوصيات التي خرجت بها الحلقة النقاشية :

 ضرورة عودة المرأة الريفية المهجرة إلى مناطق سكناها األصلية .   -0

قطاع الزراعي والذي يسهم بدوره في رفع المستوى ضرورة دعم الدولة لل  -2

 ألمعاشي للمرأة الريفية وعائلتها.

شمول المرأة الريفية بقروض المبادرة الزراعية للنهوض بواقعها االجتماعي   -3

 والمعاشي .

التهابات الكبد الفيروسي ، بأخطار اإلمراض ) المرأة الريفية تعزيز وعي  -4

  الريفية (.المنتشرة في المناطق مرض  وأال

االهتمام بتوعية النساء في المناطق الريفية والنائية بضرورة الكشف المبكر  -5

  عن أمراض السرطانات وبالذات سرطان الثدي عن طريق الفحص الذاتي.

 رفع مستوى الوعي الصحي للمرأة الريفية، وخلق ظروف وعادات صحية . -.

 ضرورة بناء المدارس قرب التجمعات السكانية. -2

يصال الماء الصالح للشرب وبناء المرافق الصحية في المدارس ضرورة إ -3

 الواقعة في المناطق الريفية .

بناء مدارس غير مختلطة قدر المستطاع في المناطق الريفية لتشجيع السكان  -2

 إلرسال فتياتهم اليافعات إليها . 

توعية األسرة بأهمية تعليم الفتيات كونه حق وفريضة أكد عليها ديننا  -01

 ف  .الحني

توعية األهل بمخاطر الزواج المبكر للفتيات الصغيرات ألنة يؤثر سلبيا  -00

 على صحتهن ، ومستقبلهن التعليمي .
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ضرورة إعادة نظام التغذية المدرسية في المناطق الريفية من اجل تشجيع  -02

 الفتيات على االلتحاق واالستمرار في الدراسة .

لفتيات الريفيات في المناطق تفعيل نظام التعليم اإللزامي لضمان تمدرس ا -03

  النائية .

تفعيل مشاريع تدريب المرأة الريفية علي مهارات الحياة األساسية ، و  -04

مشروع تطوير دور المرأة في إنتاج الغذاء ، ومشروع مبادرات المرأة في 

 الريف.

ضرورة االهتمام بدور المرأة كأداة فاعلة في المنظومة البيئية ، لما لها   -05

ثمر في التعامل مع المشاكل البيئية فضالً عن تبني إبداعات المرأة من مردود م

 الريفية في مجال العمل الريفي.

ضرورة مشاركة األرامل واألمهات الثكالة في المناطق الريفية في  -.0

الدورات المجتمعية التي تقيمها منضمات المجتمع المدني ورجال الدين للحث 

 ر.على ثقافة التسامح وعدم األخذ بالثأ

ضرورة فتح دراسة الدبلوم  طب األسرة في كلية الطب / جامعة ديالى يمكن  -02

 .  العاملين فيه تقديم خدماتهم في المراكز الصحية المجتمعية في المناطق الريفية
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 الرياضة النسوية في مواجهة التشوهات القوامية
 

 أوال// وقائع الحلقة النقاشية
برعاية األستاذ الدكتور محمود شاكر رشيد رئيس جامعة ديالى عقد مركز      

))  -أبحاث الطفولة واألمومة / جامعة ديالى الحلقة النقاشية الموسومة ب :

على  22/4/2102ة (( األربعاء الرياضة النسوية في مواجهة التشوهات القوامي

 قاعة المركز .

 ترأس الجلسة األستاذ الدكتور عبد الستار جاسم ألنعيمي / كلية التربية الرياضية     

في بداية الجلسة رحب األستاذ الدكتور سامي مهدي العزاوي مدير مركز         

الحلقات  أبحاث الطفولة واألمومة بالحضور الكرام مبينا أهمية عقد مثل هذه

النقاشية , إذ إن التشوهات القوامية التي تواجه النساء أخذة  في االزدياد بسبب عدم 

االنتظام في ممارسة األلعاب الرياضية فضال عن تقلص مساحة مشاركة النساء 

 في النشاطات الرياضية.

 -األوراق التي قدمت في الحلقة النقاشية :

 حمد صالح / كلية التربية األساسية ورقة األستاذ المساعد الدكتورة  مها م -

أشارت الورقة إلى أهمية القوام السليم للمرأة كونه مطلبا أساسيا للتمتع بحياة     

صحية ولممارسة األعباء الحياتية اليومية من دون صعوبات بد نية أو صحية أو 

سم فسيولوجية . ثم بينت الورقة عوامل زيادة أو نقصان االنحناءات الطبيعية في ج

المرأة وهي عوامل وراثية , وخلقية تولد مع المرأة , وعادات حياتية خاطئة , 

واتخاذ أوضاع خاطئة عند ممارسة بعض المهن واإلعمال , وعوامل نفسية متعددة 

 , فضال عن أسباب ناتجة عن حوادث تصيب العضالت والعظام . 

ة العامة مبينة العوامل وأشارت الورقة إلى تأثيرات القوام السليم للمرأة على الصح

 التي تؤدي إلى احتفاظ المرأة بقوام جميل وسليم .

ورقة المدرس المساعد هيام سعدون عبود / مركز أبحاث الطفولة  -

 واألمومة.

واستدارة ’ ناقشت الورقة التشوهات القوامية المختلفة مثل انحناء الرأس إلى اإلمام

, وتفلطح القدمين , والتقعر القطني الكتفين وتقوس الساقين , واصطكاك الركبتين 

فضال عن تحدب الظهر, وبينت الورقة أهم أسباب التشوهات القوامية و المتمثلة 

في العوامل الوراثة , وسوء التغذية , والمرض واإلصابة , والعادات الحركية 

 الخاطئة , وطبيعة العمل الذي تمارسه المرأة , فضال عن الحالة النفسية للمرأة .
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نت المحاضرة الوسائل واألساليب العالجية المستخدمة في معالجة التشوهات وبي

 القوامية مع تركيزها على العالج الطبيعي , والتدليك , والتمارين العالجية.

وعلى هامش الحلقة قدم السيد إياد محمد صالح /مديرية الشباب ورياضة  -

محافظة ديالى , نبذة تاريخية عن واقع الرياضة النسوية في محافظة ديالى من 

 حيث بدايتها , وابرز نجومها , واالنجازات التي حققتها على المستوى الوطني .

ش للسادة الحضور والذي تضمن وفي نهاية الجلسة فتح السيد رئيس الجلسة النقا    

طرح العديد من وجهات النظر الطبية والرياضية التي أثرت الحلقة النقاشية فضال 

عن , مداخالت السيد رئيس الجلسة مع المحاضرين والمتداخلين في أهمية ممارسة 

 األلعاب الرياضية كأسلوب عالجي و تنموي للقوام السليم للمرأة.

 -ت بها الحلقة النقاشية:ثانيا// توصيات التي خرج

تأسيس مراكز عالجية خاصة من قبل كليات التربية الرياضية وبإشراف  -0

 طبي تخصصي  لمعالجة التشوهات القوامية للمرأة .

ضرورة التوعية والتثقيف من قبل وسائل اإلعالم  لالهتمام بممارسة المرأة  - 2

 للتمرينات  الرياضية لمدة نصف ساعة يوميا.

لتثقيف الرياضي للمعلمين للحفاظ على صحة وسالمة القوام لطلبة ضرورة ا -3

 المدارس .

تفعيل عمل أندية الفتاة الرياضية من خالل وضع برامج رياضية وقائية  -4

 وعالجية  للحد من التشوهات القوامية للمرأة .

 ضرورة دعم مؤسسات المجتمع المدني لبرامج الرياضة النسوية للجميع . -2

أساتذة كليات التربية الرياضية لتصميم كراس تدريبي ) كتاب الجيب ( توجيه  -6

 يحتوي على تمارين رياضية عالجية لمواجهة التشوهات القوامية للمرأة.

 االهتمام بالتغذية المدرسية لألطفال لتجنب التشوهات القوامية . -2

النسوية   مطالبة وزارة الشباب والرياضة بفتح المزيد من األندية الرياضية -2

 لممارسة  الفتيات حقهن في النشاط الرياضي .

مطالبة إعالم وزارة الصحة بإعداد كراس تثقيفي للغذاء من اجل جسم سليم بال  -9

 تشوهات.

ضرورة توجيه النساء لممارسة المساج من اجل االسترخاء والتخلص من  -01

 .مالتوتر  العضلي العصبي لغرض استعادة الحيوية والنشاط  للجس
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 من إخبار المركز 
مدير مركز أبحاث الطفولة  سامي مهدي العزاويانضم األستاذ الدكتور  -

 .في وزارة التعليم العالي والبحث العلميى عضوية هيئة البحث العلمي واألمومة إل

  " واقع المرأة الريفية في محافظة ديالى "أقام المركز حلقة نقاشية  حول  -

بالتعاون مع مركز اإلرشاد والتدريب الزراعي /محافظة  0/2/2102األربعاء 

 ديالى.

الذي إقامته دار الدولة  لمياحتفالية يوم اليتيم العا شارك منتسبو المركز في -

 للبراعم في محافظة ديالى وقدموا خالله الهدايا لألطفال المستفيدين من الدار .

على كتاب شكر وتقدير من  سامي مهدي العزاويحصل األستاذ الدكتور  -

 األستاذ علي محمد الحسين األديبمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

 في لجنة تطبيق سياسات البحث العلمي .  تثمينا لجهوده المبذولة

" الرياضة النسوية في مواجهة التشوهات أقام المركز حلقة نقاشية  حول  -

 . 22/4/2102األربعاء    القوامية "

على شهادة  يسرى عبد الوهابحصلت التدريسية الباحثة في المركز  -

 الدكتوراه من جامعة بغداد/ كلية الفنون الجميلة .

ورشة العمل التي إقامتها دائرة البحث والتطوير مع لمركز في شارك مدير ا -

 . 2102نيسان وحدة بحوث سرطاني الثدي وعنق الرحم/ كلية الطب جامعة بغداد 

من كلية الطب / جامعة بغداد  ندى عبد الصاحب العلوانأنظم األستاذ الدكتور  -

ة المستنصرية  من كلية التربية / الجامع صالح مهدي صالح، واألستاذ الدكتور 

 إلى الهيئة االستشارية للكتاب السنوي لمركز أبحاث الطفولة واألمومة.

مدير مركز أبحاث الطفولة  سامي مهدي العزاويشارك األستاذ الدكتور  -

واألمومة في الندوة العلمية األولى للبحث العلمي في جامعة ديالى / والتي أقامها قسم 

بتقديم الورقة  الموسومة  2102/ 2/   8لى في البحث والتطوير / رئاسة جامعة ديا

 "معوقات تطبيق معايير الجودة واالعتمادية في الوحدات والمراكز البحثية"  -ب:
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مرجعيات نظريات التعلم الموجهة ألداء التدريسيين في أقسام 
 التربية الفنية

 

 من قبل التدريسية الباحثة طروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية الفنون الجميلة / بغدادأ

 إشراف : أ.د. محمد سعدي لفته  يسرى عبد الوهاب محمودد.

 

 فولة واالمومةمركز ابحاث الط

 

 ملخص األطروحة

لكل فرد إطاره المرجعي الخاص به،والذي يتضممن مجموعمة ممن المعتقمدات        

واألفكار والعادات التي تيسر لإلنسان القيام بأعماله ، ويكون ذلم  اططمار مسم و  

عن أسلوب الفرد ، والذي يهمنا هنا هو أسلوب التدريسي الذي يتأثر بشكل او بأخر 

اططار المرجعي الذي يكون محكوماً بمجموعة العواممل الثقافيمة فمي مجتمعمه بذل  

مع ما يمتل  من معرفة وخبرة وتجربمة فمي ميمدان اختهاممه ممما يشمكل مما يشمبه 

 التيارات الفكرية التي توجه أداءه وتسير سلوكه .

ان الدراسممة الحاليممة محاولممة للكشممع عممن مرجعيممات نظريممات الممتعلم الموجهممة       

داء التدريسيين في أقسام التربية الفنية في الجامعمات العراقيمة ممن خملت التعمرف أل

على تل  المرجعيات الفكرية الموجودة فعلً عند شريحة مهمة من شرائح المجتممع 

 وهم أعضاء الهيأة التدريسية .

( 21ومن اجمل التثبمم ممن أهمداف البحما اختمارت الباحثمة عينمة مكونمة ممن        

تممدريف فممي أقسممام التربيممة الفنيممة ف        مم ي الجامعممات العراقيممة ممممن عضممو هيممأة 

  أسمتاذ ، أسمتاذ  -يحملون اختهاص التربية الفنية ضمن المدرجات العلميمة ايتيمة :

 مساعد ، مدرس ، مدرس مساعد ( .

( فقممرة تمثممل المحممددات األساسممية 021واعممدت الباحثممة اسممتبياناً مكونمماً مممن        

سفية التي تتكون منها نظريات التعلم حسب اططار العام الذي تنضموي العلمية والفل

تحته ، إذ قسمم النظريات إلى أربعمة اتجاهمات وهمي   ا تجماه السملوكي ، ا تجماه 

 المعرفي ، ا تجاه اطنساني ، ا تجاه ا جتماعي ( .

العينمة وبعد أن تأكدت الباحثة من مدق أداتها وموضوعيتها تمم تببيقهما علمى       

المختارة من أعضاء هيمأة التمدريف فمي أقسمام التربيمة الفنيمة وتومملم إلمى النتمائ  

 -ايتية :
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إن النظريممممات   السمممملوكية واطنسممممانية وا جتماعيممممة ( لممممم يممممتم قبولهمممما  -0

 كمرجعيات سائدة لنظريات التعلم لدى التدريسيين في أقسام التربية الفنية .

مرجمممع سمممائد لنظريمممات المممتعلم لمممدى إن النظريمممات المعرفيمممة تمممم قبولهممما ك -2

 التدريسيين .

 وفي ضوء تل  النتائ  توملم الباحثة إلى مجموعة من ا ستنتاجات هي       

لمميف هنمماج مرجعيممة فكريممة واضممحة ومحممددة يسممير عليهمما أعضمماء هيممأة  -0

التممدريف وذلمم  أمممر طبيعممي لعممدم امممتلج تدريسممي التربيممة الفنيممة فلسممفة 

 تربوية واضحة ومحددة .

ظهور ا تجاه المعرفي لنظريمات المتعلم فمي المرتبمة األولمى راجمع إلمى  إن -2

خهممائه هممذا ا تجمماه المتوافقممة مممع التوجهممات العامممة للتربيممة مممما جعلهمما 

 المرشح األقوى الذي يختاره التدريسي كمرجع فكري يوجه أداءه .

إن تقارب المتوسبات الحسمابية لمدى أعضماء هيمأة التمدريف لمدليل واضمح  -2

نعيشممه اليمموم مممن حالممة مممراا بممين التيممارات الفكريممة السممائدة فممي علممى ما

األوسمماط التربويممة وعممدم تبنممي فلسممفة واضممحة ومحممددة يمكممن ان تمم طر 

 المجتمع داخل إطارها .

إن الجانب الفلسفي في التربية الفنية ضروري لما له من أهميمة فمي تكموين  -2

ومحمدداً يسماعده  مرجعية فكرية للمعلم وجعله يتبنمى أسملوبا فكريما واضمحاً 

 على تحقيق أهداف التربية الفنية .

 

 التوصيات         
أن ي خذ بالحسبان عند بنماء منماه  التربيمة الفنيمة أن يمتم تمدريف نظريمات  -0

 التعلم إلى البلبة في أقسام التربية الفنية .

أن يقدم لكل من يلتحق بمهنة التدريف فمي الجامعمة سمواء كمان معيمد اوممن  -2

و هيمأة تمدريف ممادة   مسماق( فمي نظريمات المتعلم وذلم  يعين بهمفة عضم

ليتعمممرف علمممى ماتحملمممه تلممم  النظريمممات والممممدارس التربويمممة ممممن أفكمممار 

 .  ومبادءى مختلفة

عقد م تمر أو ندوة تشارج فيها كل الم سسات التعليمية والتربوية المعنيمة  -3

بالتربيممة الفنيممة لغممرت وضممع تهممور لفلسممفة تربويممة واضممحة قائمممة علممى 

 واقع تساعدنا في تحقيق مانبمح إلى تحقيقه من تدريف هذا ا ختهاص ال
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 -كما قدمت مجموعة من المقترحات منها:          

إجراء دراسة مماثلة على أعضماء هيمأة التمدريف ممع تغييمر األداة ويفضمل  -0

 استخدام الملحظة والمقابلة في جمع المعلومات .

ة الموجهة ألداء التدريسميين فمي أقسمام إجراء دراسة تتناوت الفلسفة التربوي -2

التربيمة الفنيمة ومقارنتهما ممع دوت أخممرى قبعمم شموطاً متقمدماً ضممن هممذا 

 ا ختهاص .

إجممراء دراسممة تتنمماوت مرجعيممات نظريممات الممتعلم عنممد معلمممي ومدرسممي  -2

التربيممة الفنيممة فممي المممدارس ا بتدائيممة والثانويممة لمعرفممة مممدى تممأثر همم  ء 

 ألساتذة الذين قاموا بتدريسهم أثناء مدة إعدادهم .المدرسين بشخهيات ا
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 Demographic Profile of Patients Diagnosed with Breast 

Cancer at a Referral Center for Early Detection of Cancer 

in Iraq 

 
 

Prof. Dr. Nada Al-Alwan (Ph.D. Path)*        
1
 &  Dr. Saba Abdul Kareim 

 

ABSTRACT 

 

Breast cancer is the commonest type of malignancy among 

women worldwide. In our country, the breast is the leading 

cancer site among the Iraqi population in general.                 

The study comprised 130 patients who were diagnosed as 

having mammary carcinoma at the Main Referral Center for 

Early Detection of Breast Tumours / Medical City Teaching 

Hospital in Baghdad.  The highest frequency was displayed in 

the fifth decade of life; 13.8% of patients had a positive family 

history of the breast cancer, 42% had history of contraceptive 

pills consumption and a positive history of lactation was 

recorded in 80%. There was a significant association between 

the educational status and contacting the disease; about 70% of 

patients did not achieve education higher than the primary 

school level. Seventy percent of patients had their menarche 

before the age of 12 years, 83% had more than one child while 

28.5% had abortion more than once. More than half of the 

study sample (53%) were diagnosed at stages II B and over at 

the time of presentation. BRCA 1 protein expression had 

strong association with family history of breast cancer and was 

demonstrated in 61.6% of the studied sample.                         

                                                 
1
 * Director,  Breast & Cervical Cancer Research Unit, Baghdad Medical College 

   Head,  Main Referral Training Center for Early Detection of Breast Tumours.     

   Executive Director,  Iraqi National Cancer Research Program 
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The findings of this study justify increasing efforts for 

initiating public awareness campaigns and establishing 

comprehensive cancer control programs in Iraq focusing on 

screening and early detection of breast cancer                            

. 

Breast Cancer, Demographic Profile, Iraqi   Key Words:

Patients.                                                                                 

 

INTRODUCTION: 

 

Breast carcinoma is the most frequent cancer among 

women in developing and developed regions of the world (1).  

In Iraq, it remains the commonest type of malignancy among 

the Iraqi population; accounting for approximately one third of 

the registered female cancers (2).  Retrospective demographic 

native studies have shown that most patients with breast 

cancer still present with advanced stages with a likely 

prevalence of more aggressive tumour behavioural forms 

(3,4). There is an obvious increase in the incidence of breast 

cancer among younger age groups in Iraq; the peak frequency 

is usually reported in the age group 40-49 years (2-4).          

As proposed by the World Health Organization, early 

detection and screening, especially when combined with 

adequate therapy, offer the most immediate hope for a 

reduction in breast cancer mortality (5). That was the basis for 

establishing of the “Iraqi National Program for Research and 

Early Detection of Breast Cancer” in an attempt to downstage 

this disease at the time of presentation. This report reviews the 

main demographic characteristics in 130 female Iraqi patients 

who were diagnosed as having breast cancer in the year 2010 

at the Main Referral Training Centre for Early Detection of 

Breast Tumours in Baghdad.                                                 
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PATIENTS & METHODS: 

 

The study included a total of 130 women who visited the Main 

Referral Training Center for Early Detection of Breast 

Tumours, Medical City Teaching Hospital in Baghdad, 

complaining of apparent breast lumps and in whom 

pathological examination revealed malignant changes. Those 

cases were randomly selected from the total population       

referred to the Center during 2010. The age of the women 

ranged between (28-79 years).                                              

All patients were subjected to the triple assessment technique 

(physical breast examination) (PBE), mammography and / or 

ultrasonagraphy and (FNAC). The main parameters included 

in the comparative study included family history of breast 

cancer, history of previous abortion, , age at the onset of 

menarche, educational status, obstetrical history including 

number of live births, abortions and history of breast feeding.  

Histopathological tissue examination of breast specimens 

belonging to patients cytologically diagnosed as having breast 

carcinoma was carried out using formalin fixed paraffin-

embedded blocks, on which immunocytochemical analysis for 

BRCA 1 gene expression was performed. Staging of 

mammary carcinoma was classified according to the TNM 

staging system.                                                                      

Statistical Analysis was completed using Statistical Package 

for Social Sciences version 17 (SPSSv17)  Chi square test for 

goodness of fit was used to test for the significance of 

observed distribution and chi square test for independence was 

used to test the significance of association between discrete 

variables. Findings with P value less than 0.05 were 

considered significant.                                                            
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                                                      :                   RESULTS
    Demographic and Clinical Characteristics of Breast Cancer Patients       

 

Variable 
 

Classifications 

 

N   (%) 

 

X2 

 

P 

 

 0 19  (14.6) 

147.708 0.000 

Number of 

Parity  
1 3 (2.3) 

 
>1 

108 

(83.1) 

  

Illiterate 
30 (23.1) 

33.138 0.000 

 Primary 60 (46.2) 

Educational 

Level 
Secondary 21 (16.2) 

 Higher than 

Secondary 
19 (14.6) 

Age at 

Menarche 

(year) 

10-12 91 (70.0) 
20.800 0.0003 

13 & over 39 (30.0) 

Family 

History of 

Breast Cancer 

Positive 18 (13.8) 

67.969 0.0005 
Negative 

112 

(86.2) 

 None 70 (53.8) 

26.877 0.000 
Previous  

Abortion 
Once 23 (17.7) 

 > than once 37 (28.5) 

History of 

Contraception 

Positive 55 (42.3) 
3.077 0.079 

Negative 75 (57.7) 

History of 

Breast 

Feeding 

Positive 
104 

(80.0) 46.800 0.000 

Negative 26 (20.0) 

Total                      

                         
130   
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this table shows that 13.8% of patients had a family history of  

the breast cancer. Approximately 70% of patients did no 

achieve education higher than the primary school level (the 

relationship being statistically significant). Gynecological 

history displayed  that 70% of the patients had their menarche 

before the age of 12 years, 83%  gave birth to more than one 

child, while 28.5% had abortion more than once.  

Interestingly, a positive history of lactation was recorded in 

80%. However, there was insignificant relationship with 

contraceptive pills consumption among breast cancer patients  

  (p-value > 0.05)                                                                     

 

 

Age distribution of the Study Population.                             

The peak age frequency at the time of diagnosis of breast 

cancer  in the total group studied was in the age category of  

40-49 years ( 32.3% ) i.e. in the fifth decade of life. That was 

followed by the sixth decade (29.2%)                                   

 

DISCUSSION: 

In Iraq, breast cancer is the commonest type of malignancy 

among the Iraqi population  in general.  It accounts for 
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approximately one third of the registered female cancers 

according to the latest Iraqi Cancer Registry (2) which shows  

a trend for the disease to affect younger age groups. Within the 

last two decades, there has been an obvious increase in the 

incidence rates of breast cancer, which became one of the 

major threats   to Iraqi female health. Regrettably, many cases 

in Iraq tend to be diagnosed at advanced stages (3,4) with a 

likely prevalence of  poorly differentiated pathological grades; 

 and thus yielding low mortality incidence ratios (1-5).          

 

In an attempt to control breast cancer in Iraq, following the 

Regional Cancer Control Programs proposed by WHO (5), and 

emphasizing the role of research as one of the basic pillars in 

the adoption of the regional cancer control strategy, a 

“National Breast Cancer Research and Early Detection 

Program” was established, under the authority of the 

Secretariat for the Council of Ministers. That program is 

chaired by the Ministry of Higher Education and Scientific 

Research which coordinates research initiatives in 

collaboration with the concerned Ministries; including the 

Ministry of Health.                                                                

 

In this study the peak age frequency of breast cancer occurred 

in the age group   (40_49 years). That continuing trend for this 

disease to affect younger generations has been illustrated in 

documented reports  the Iraqi Cancer Registry (2) and other

from our country (3,4) and others in the neighboring Arab 

world (6,7).  WHO records revealed that approximately half of 

the cancers in the Eastern Mediterranean Region (EMR) occur 

before  the age of 55 and that the age standardized incidence 

rates of all cancers in this region is expected to double as risk 

factor exposure increases. On the other hand the peak age 
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frequency of breast cancer in western countries is usually 

observed in the sixth decade and over (8).                               
 

In the current study positive family history was demonstrated 

in 13.8% of patients diagnosed as having breast cancer (the 

relationship being statistically significant). Close findings 

were recorded in an earlier study from Iraq (3).  A positive 

family history of breast cancer reaching to 21% was observed 

in patients from Bahrain (9). That
        

could be attributed to the 

consanguineous marriages commonly promoted throughout     

  the EMR.                                                                               
 

Measures of socioeconomic status such as education and 

income have long been recognized as risk factors for breast 

cancer . It is proposed that education could be regarded as 

surrogate of other unmeasured or poorly measured socially 

determined characteristics or exposures in cancer etiology (10) 

Our study clearly showed that there was a significant 

association between the educational status and contacting the 

disease; about 70% of patients did not achieve education 

higher than the primary school level. The same observation 

was reported in another local survey (11). Low level of 

education among breast cancer patients was illustrated as well 

in a study from Pakistan (12).  That finding together with the 

late stage at presentation of the disease in developing countries 

of the world obviously reflect the poor health education of the 

general population and their ignorance regarding the 

significance of clinical breast examination and breast self 

examination and the importance of early medical consultation. 

History of recurrent abortion was observed among 28.5%% of 

our breast cancer patients     in the present study. Retrospective 

studies suggested that induced abortion could lead to an 

increased risk of breast cancer attributing that to possible 
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association of  hormonal imbalance (13). On other hand, other 

investigators showed that neither induced nor spontaneous 

abortion was associated with an increased incidence of breast 

cancer and that multiple abortions do not increase  breast 

cancer risk (14).  In fact one of the documented risk factors for 

breast cancer is early menarche. Evidence suggests that 

lifelong exposure to estrogens plays an important role in 

determining breast cancer    risk through their influence on cell 

proliferation and DNA damage (15). In the current study 70% 

of patients recalled that they had started menstruation at the 

age period from (10-12) years. That significant finding was 

consistent with the results reported in an earlier study from 

Iraq (11).                                                                              
.

 

Nulliparity has been identified as a risk factor for breast cancer 

and increasing parity has been inversely associated with the 

risk of breast cancer (16).. The protective effect of high parity 

corresponds to a decreasing number of undifferentiated 

mammary cells with each parity and could be observed later in 

life (17). However, in the present study, that effect was not 

clearly elicited; since 83 % of patients gave birth to two and 

more children. Our results were in accordance with another 

study from Bahrain (9).                                                                     

                                                                                                    

   Interestingly, a positive history of lactation was 

demonstrated in 80% of breast cancer patients in our study. 

Several studies found weak evidence of a protective effect of 

lactation on subsequent risk of breast cancer and concluded 

that the effect on breast cancer was limited to patients with 

premenopausal breast cancer (18). Previous studies from Iraq 

(11,19) showed that 69.8% and  63.4% respectively of breast 

cancer patients experienced  lactation during their life. Many 

other risk factors for breast cancer are related to natural 
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hormones. Contraceptive pills could work by manipulating 

these hormones through inhibiting the pituitary gland and thus 

follicular stimulating hormone and luteinizing hormone. In the 

present thesis, history of consuming oral contraceptive pills  

 

was displayed in 42.3% of patients; however, the relationship 

was not found to be statistically significant. Comparable 

frequency was observed in an earlier study from    the Main 

Training Centre for Early Detection of Breast Tumors (20). 

The issue of familial breast cancer has raised much attention in 

recent years due to its numerous medical and social 

implications following the identification of the tumor 

suppressor genes BRCA1 and BRCA2 and the increase in 

breast cancer risk associated with mutation of these genes. The 

mutations of BRCA1 have long been documented as an 

important tool in selecting patients for genetic screening (21). 

The high expressions of that marker displayed in the current 

study (61.6%) and in another recent report from Iraq (22) were 

close to those recorded by other investigators from 
 
Kuwait 

(23) and the developed world (24). While that could probably 

reflect the disparity in the selection criteria including the 

number of the studied populations and the variations in the 

detection methods used, nevertheless, the increased relative 

risk of developing the disease among the studied sample 

should be highly considered.                                                 

In the current study the relationship between positive BRCA1 

expression and family history of breast cancer and/or  other 

malignancies was statistically significant. That was 

demonstrated in 77.7% and 87.5% respectively. Similar 

findings were reported in another study from Portugal (25). 

However, a significant relationship between BRCA1 

expression and age of patients diagnosed with breast 
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carcinoma was neither elicited in  the current work, nor in 

earlier studies from our country (22) and  Japan (21).                

In accordance with other investigators (27),  norelationship as 

well was observed with the stage of disease at presentation.  

Nevertheless, as displayed by others (26, 27)
) 
a significant     

 

 correlation was clearly noted between BRCA1 expression and 

histological grade of ductal carcinoma.  It has been suggested 

that BRCA1 might be a valuable marker for identifying 

women with sporadic breast carcinoma at high risk of 

developing recurrence and who might be candidates for trials 

investigating new therapies in combination with standard 

adjuvant therapy (24).
.
                                                           

In conclusion, the expanding burden of cancer in the EMR in 

general, and Iraq in particular, justifies the demand for 

establishing comprehensive national cancer control programs. 

Early detection of breast cancer, as a major approach to 

controlling the   disease, could be achieved by raising the 

awareness of the general population about its symptoms and 

signs, educating health personnel, promoting relevant research, 

and ensuring the provision of readily accessible diagnostic 

services.                                                                                 
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 مركزال ات الديموغرافية  للمريضات المشخصات بسرطان الثدي فيالسم

 العراق في األورام عن المبكر للكشف مرجعيالالتدريبي 

 

 د . صبا عبد الكريمندى عبد صاحب العلوان                                أ.د

 البحث ملخص

لت الدراسي  يعد سرطان الثدي من أكثر السرطانات شييعاا ييا العيراشم شيم        
مريضيي   ييخ  شايبييضا رمييرا سييرطان الثييدي يييا المركييع ال ييدريرا المر عييا  031

للكشييا المركيير ايين أعراخ الثييدي يييا داايير  مدينيي  الطيين إر ييداد م ع  رييين  ن أاليي  
% مين المريضيات 1م03نسر  لإلبار  حدثت يا العقيد الايامم مين الحييا  ع  ن 

% مييينضن  ن  لقيييين  24سيييرش   كانيييت ليييديضن سيييعارش اي اريييي  ييييا ا سييير   ع  يييد 
%  ن أرضييعنم كمييا ع ييد ار ريياط ريياخ رمسيي ع  ال عليييخ 11معال يي  رعرمعنييي  ع   

حيث  رين أن النسر  الماعي  ا ال  لإلبار  س لت اند اللعا ا لخ يحبيلن الي  
% م كمييا أعضييب الرحييث ان نسيير  االييي  01شييضاد  مدرسييي  أاليي  ميين ا ر دااييي  إ 

سييين   ع أن  04%  يييد ريييدأن الحييييا  رييي  سييين  01مييين المريضيييات عبيييلت  لييي  
% من المريضات  2م41% منضن  د أن رن أكثر من طف  عاحد رينما سرش   13

% ميييين  23مييييا أ ضييييرت الدراسيييي   ن ك أن  عرضيييين لإل ضيييياا أكثيييير ميييين ميييير 
المريضييييات  ييييخ  شايبييييضن يييييا مراحيييي  م ييييلار  ميييين المييييرا إأي يييييا مرحليييي  اع 

للعينيييي  النسيييي ي  للثييييدي المبيييار  رمييييرا ع كشيييفت الدراسيييي  المناايييي   . أالييي 
% مين النميا    6م60كيان مع ريا ييا  BRCA 1 السرطان أن معلخ العرخ ال ينا

المفحعبيي  ع اليي ي كييان ليي   رارطييا  عيييا مييئ ال يياري  العيياالا للمييرام ع الييي  يييلن 
 ريييرام  ل لسيييم الحثيثيي  ال ضيييعد ريي    رييرر الرحثييي  الدراسييي  أ ضر ضييا الريانييات ال ييا

  يييرعي  أرميييي  الييي   ؤكيييد كميييا العيييراش ييييا السيييرطان الييي  للسييييطر  امل شييي عطنيييي 
 الثديم  سرطان ان المركر للكشا ال ماريري  ال عاي 
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Back ground : Armed  Conflict any where affect presentation 

of health services in general and lead to deterioration of public 

health. 

 

Amis : To identify the distribution of paramedics in Hospitals 

and Primary Health Care (PHC ) districts &  to study their 

socio-demographic characteristics. And to identify the impact 

of armed conflicts on paramedics and nursing work in Diyala 

Governorate 

. 

Subjects & methods : A cross sectional study was conducted 

for the period from the 1
st
 of October/ 2006  to the 1

st
 of May 

/2007, in Baquba City, (center of Diyala Governorate), for the 

paramedics & nurses working in Diyala hospitals & PHC 

centers ( total number 2457).  A special questionnaire was 

designed to collect data from paramedics in Al-batol teaching 

hospital/ Diyala Directorate of Health (DoH). This 

questionnaire included personal data in addition to  social, 

economic, educational  and environmental data for those 

paramedics . 
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Results :The results revealed that the leading proportions of 

paramedics in Diyala hospitals to be skilled nurses (40.3%), 

and the least was University nurse (2.0%). While the leading 

proportion in the health centers were nurses (34.5%) and the 

least was for the University nurse (0.08%).  Medical assistant 

were found in 29.3% & 16.8% in the hospitals & PHC centers 

respectively. Technical nurse (9.3%, 3.8%),  assistant nurses 

(7.2% , 27.2%), in the hospitals & PHC centers respectively. 

Nurse/Doctor ratio was 4/1, nurse/dentist was 18/1 , nurse 

/pharmacist was 20/1. Shortage of female paramedics who 

were found to constituted ( 24.7%). in the hospitals & (11.0%) 

in the health centers,  of all paramedics. Male : Female ratio 

was 4.4:1. Those paramedics who were trained during last four 

years found in  was 21% of all paramedics .Murdered 

paramedics due to conflicts was found in 2% and nearly same 

percentage who were kidnapped . 

 

Conclusions : The study concluded that nurses & paramedics 

complain of armed conflict in addition to nursing occupation 

problems. 

 

Recommendations: To highlight  nurse & paramedics 

complain, suffering and manage their  main problems. 

Key wards : Nursing ; Paramedical personnel ; Effect of 

conflict ; Nursing training course; Nursing College; Nursing 

Job description. Nurse/Doctor ratio. 

 

 Introduction                 

Conflicts are common in all workplaces, including nursing 

departments in medical facilities. The conflicts can be stressful 

and escalate, so it's important for nurses and their supervisors 

to learn how to manage them (1).  A significant part of the 
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economic and political life of any nation relates to the health 

care available to its people(2) . The percentage of a country 

gross national product devoted to health care is a frequently 

quoted figure . It helps to reflect much of what is best about 

life but also serves to point out those areas in which a serious 

problem exists (3). 

        Armed conflict any where affect presentation of health 

services in general and lead to deterioration of public health . 

In accessibility to health facility in case of emergency lead to 

death of ill patient . Increased demand , insufficient resources 

will complicate the work of health professionals who are 

already struggling for its achievement (3&4). The nursing 

profession is one that is based on collaborative relationships 

with both colleagues and patients. It requires individuals to 

work closely with others with varying backgrounds or 

cultures. Individuals can hold diverse values, potentially 

affecting these relationships, which may result in conflict. 

Good communication or conflict resolution skills can decrease 

the risk of conflict.   Diyala is one of Iraqi Governorates , 

situated in the north eastern region of the country  60 Km 

North to the capital  Baghdad. Population  1,900,000. The 

Governorate contain large agricultural areas, in addition to 

many industries & projects. It is one of the most important 

governorates in Iraq due to its position and many other 

features . The habitants in Diyala were of different ethnic 

groups and religions , lived in a peaceful environment for long 

past history. This governorate was one of the most safe and 

quite area in Iraq , but after the last war in Iraq, at 2003, the 

situation was deteriorated very much, particularly during the 

years 2005 & 2006, and reach a critical level that no one can 

go out of his home for any issue ,other wise he will be 
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kidnapped or killed. This  critical  situation  affected all issues 

of  population's life, socially , economically ,educationally  

and lead  to paralysis  of ordinary  governmental activities  

deterioration in all types of communication ,( closed roads ,no 

phone  or mobile or internet  contact) , and unemployment. 

That effect gives rise to bad outcome on the " Health System " 

in general and health care delivery system particularly in  

Diyala .  Beginning  with the parts of the health system with 

which we were  probably most familiar ,the setting that 

employ nurses ,and the characteristics of these settings , their 

roles in health care ,the roles in health care , the roles of nurses 

in these setting , the medical staff  with whom nurses worked , 

and alternative health care resources are the focus in this 

report (5&6).  

Subjects and Methods 

A cross section study was conducted for the period October 

2006 to the May 2007. Data concerning other paramedics in 

the governorate was obtained from records & registries from 

nursing department in Diyala Directorate of Health (DoH). 

Questionnaire was designed by the researchers to have more 

details about nursing affiliates in regard to socioeconomic and 

demographic data . 

This questionnaire was distributed among sample of nurses 

working in Baquba teaching hospital & Al-batol teaching 

hospital, which were the only hospitals can be reached during 

that critical period in Diyala Province .While the situation in 

other districts was very dangerous due to presence of Militias  

which & threatened people's life , work ,activities and prevent 

governmental acts and jobs to be continued or to be conducted 

there . So we prefer to collect our Data from Baquba District 

and the hospital of this some pit safe Districts . 
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The questionnaire  was distributed randomly among nurse 

staff in an equal percent for males and females ( 50% males & 

50% females ). These questionnaires  were  collected within 2 

days after be filled by each nurse .This questioner includes 

questions about the age , gender , marital status , graduation 

site , institution , years of employment , salary sum , allowance 

or other fee , number of training  courses , honoring ( materials 

or moral ) , and the cause for honoring , desire to continue 

their higher education , causes of failure to continued their 

higher education , causes of failure to continued their higher 

study . 

This important items in this questioner are the main problems 

facing those associates , the most critical situation or event 

they pass in , during the last  period of hard deterioration in the 

security condition of Diyala Province . Lastly the proposals 

they states to improve or develop their work situation or 

revitalization  of their profession . It is worth to mention that 

all nurse staff are very happy with this questionnaire and they 

fell that some problem they complain, and mentioned that this 

is the first time some one hear them . 

 

Results 

 
Table ( 1) : Distribution of nurse staff according to gender in 

Diyala Hospitals for the year 2006 . 

Hospital 

Name  

Univers-

ity. nurse  

Medical 

assistant 

Technical 

nurse 

Skilled 

Nurse  

Nurse 

 

Assistan

t nurse 

Total 

 

M* F** M F M F  M 

 

F 

 

M F M F M F 

Baquba 

T.H.*** 

0 1 20 50 15 7 63 27 39 19 25 0 16

2 

10

4 

Al-batol 

T.H. 

15 1 84 24 24 5 230 14 0 0 19 3 37

2 

4

7 

Moqdadi

a 

Hospital  

0 0 26 18 7 5 27 6 11 13 14 7 85 4

9 
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Moq. 

Zahea 

Hospital  

0 0 18 6 10 1 16 2 4 16 4 0 52 2

5 

Alkalis 

Hospital  

1 1 31 12 9 1 48 3 0 3 5 2 94 2

2 

Beldroze 

Hospital  

5 0 33 18 9 3 69 3 8 11 5 0 12

9 

3

5 

Jalwlaa 

Hospital 

1 2 20 6 8 4 12 1 8 15 7 0 56 2

8 

Kankhin 

Hospital. 

0 0 18 6 10 15 14 0 7 7 3 0 52 1

8 

Total   

No. 

% 

 

22        5 

2.0% 

250   140 

29.3% 

90      31 

9.3% 

479   57 

40.3% 

77    84 

12.1% 

84    12 

7.2% 

1002    

328 

T=1330 

*Male  ;** Female .*** Teaching hospital. 

Table (2 ) :Distribution of nurse staff according to gender in 

Diyala Primary Health Care ( PHC ) District  for the year 

2006 . 

PHC 

District  

University 

nurse 

Medical 

assistant 

Technical 

nurse 

Skilled 

nurse 

Nurse       Assistant 

nurse 

Total 

M F M F M F M   F M F M F M F 

Baquba 1 0 96 24 10 6 33 7 198 16 93 16 431 96 

Moqdadia 0 0 70 12 23 0 35 0 137 6 122 0 381 18 

Al-Khalis 0 0 0 0 3 3 169 5 10 6 56 4 238 18 

Beladroze 0 0 44 10 4 0 20 2 89 4 36 0 193 16 

Kanakhin 0 0 20 4 1 1 43 1 11 5 12 0 87 11 

Total No. 

% 

1         0 

0.08% 

156    40 

16.8% 

35        8 

3.8% 

272   13 

25.2% 

356   33 

34.5% 

284   30 

27.5% 

1003  124 

T=1127 

 

Regarding table ( 1 ) & table ( 2 ),University' nurse,  are nurse 

graduated from  "College of  Nursing ", completed 4 years of 

nursing study .The table show that there are (22) males 

University' nurse distributed all over  Diyala hospitals  mainly 

in Al-batol teaching  hospital and Beladruze hospital. On the 

other hand (5) female university' nurse , distributed in 

frequency of one in Baquba T.H., Al-batol T.H. , Al-khalis H. 

& (2) in Jalwla T.H. Male to Female ratio  (M:F ratio)  was 

(4.4:1 ) . 

Both tables (1&2) shows that "Medical Assistant who 

graduated from  Institution of Medical technology" , 
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completed  2 years of health study. Their numbers  in the all 

Diyala  hospitals were (390)males  & (190) females in PHC 

centers  . M:F ratio was (2.2:1) .  

Concerning "Technical Nurse" who graduated from secondary 

nursing school completed (3) years of nursing study  in 

secondary level, their numbers were 124, 43 in the hospitals & 

PHC centers respectively. M: F ratio was (3.2:1)."Skilled 

Nurse" was graduated from " Nurse School "completed ( 3) 

years of nursing study. Their numbers were (751) males & 

(70) females. M:F  ratio was 10.5:1, distributed in all Diyala  

hospitals and districts (PHC centers), as both table (1) & table 

(2) displayed . 

"Nurses" , graduated from "Nursing School" , after 3 years of 

nursing  study, in an intermediate level. Their numbers were 

(77 males, 84 females ) in the hospitals & (356 males , 33 

females ) in the PHC centers. M: F ratio was  4:1 among all 

above mentioned health institutions .( Table (1) & table(2). 

The same tables also revealed that "Assistant Nurse" who had 

no specific certificate but they were trained to work in nursing 

field. Their numbers were (84 males & 12 females ) in the 

hospitals & ( 284 males & 30 females ) in the PHC centers.  

M:F ratio 7 :1 .These above mentioned 2 tables (1 &2 ), 

exhibited  that there was a great shortage of female nurse in all 

Diyala health institutions. Another fact that great shortage of 

University nurse all over Diyala hospitals, who are very 

important in managing nursing issues & needs in the hospitals. 
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Table ( 3 ) : Frequency of training courses for the nurse staff 

according to year in Diyala Governorate . 
Year No. of training 

courses 

No. of nurse 

participant  

2004 5 114          8.6% 

2005 9 261          19.6% 

2006 6 118           8.8% 

2007 

Total  

3 

23 

85             6.3% 

551           22.4% 

Table (3) revealed that the training courses for the nurses & 

paramedical staff, restarted in the year 2004, due to the war on 

Iraq, and followed events. But the percentage of trainees were 

low ranging from 19.6% of the staff in the year 2005, to ,  

6.3%  of the hospital staff , in  the year 2007. 
Table (4 ) Murdered paramedics in Diyala, according to sex 

for the years 2006- 2007 . 

Title  Male  Female  Total No.         % 

Medical assistant  17 2 19                     39.5 

Skilled  nurse  2 0 2                       4.1 

Nurse  12 3 15                      31.3 

Assistant nurse 10  2 12                     25% 

Total  41 7 48                     2.0% 

Nurses & paramedics exposed to conflict and aggressive acts, 

table (4), showed that, murdered  males & females were ( 41 

& 7 ), respectively. 
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Table ( 5 ) : Distribution of nursing affiliates according to 

socio-demographic characters in Diyala Province /2006 

Socio-demographic character              % 

Age  

20-29  

30-39 

40 + > 

 

28% 

34% 

38% 

Marital status  

Married  

Single  

Others  

 

60% 

35% 

5% 

Employment years  

< 5 

>5-10 

>10 -15 

>15 

 

30% 

15% 

40% 

15% 

Salary sum  

 

Ranging between 200 ID -350ID 

Training courses 

No previous participation  

1-2 

3-4 

5+> 

 

20% 

25% 

30% 

25% 

Training courses abroad  

One time  

More than one time 

 

1% 

0% 

Acknowledgment &Honoring  

Moral honoring  

For work commitment & obligation 

Other activities  

 

60% 

70% 

30% 

Desire to continue higher education  

Yes  

No  

 

65% 

35% 

The above table (5), showed sociodemographic charecterstics 

of random sample of nurses from Al-batol hospital, 20% had 

no contribution in any training course. Those who had 

participation abroad found in 1% . 
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Discussion  

According to Iraqi Ministry of Health (MoH) information, 

there is an improvement in the nursing status, in regard to 

regular hospitals attendance, social & economic level 

following the changes occurs in Iraqi community. 

Considerable increase in salaries main factor . A national 

health survey covering 214 health care centers (HCs) showed 

the following percentage of paramedics from the total health 

care staff : 18% medical  Assisant, 16% nurses and 10% 

laboratory  Assistant,(5) . 

 Results of the present study revealed that the leading 

proportions of paramedics in PHC centers to be medical 

assistants, nurses. The present study also showed clear 

shortage  in  medical assistants and nurses for each doctor. In 

contrary, Al-Taha , estimated good availability of assistant 

staff in Basra HCs , which is explained that her study on 

staffing was in ANC units only (4). 

Surprisingly enough ,the nurse/Doctor ratio in Iraq Primary 

Health centers is higher than UAE primary health care system 

of 1.3 nurse /Dr , with 85% of them being females (Kronfol 

1999 ),reflecting probably the high efficiency of paramedics in 

UAE , and lack of paramedics job description in Iraq (7) . 

In Bahrain HCs ,the ratio is even less (0.6 nurse for each Dr ), 

although the overall ratio in the whole kingdom is reserved 

(2.4 nurse for each Dr) , reflecting shifting of nurses to work 

in higher levels of health care (8). 

According to MoH figures , the overall nurse scarcity 

especially female, is also seen in the Iraqi health system as a 

whole , where two thirds of total nurses are males. Nurse to 

population ratio is (11 / 10,000 ), nurse to physician ratio is 

1/1 against an East Mediterranean regional average of (30/1) 

(5 ). 
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Training has been severely disrupted, in the present study , as 

table (3) shows , during the last 4 years numbers of trainee 

ranging from 85 -261 per year . The role of training and 

efficiency of the auxiliary sub- staff will be important here 

.That is why several studies recommended prompt training and 

upgrading of ancillary staff ( 1 &4 ). 

The inappropriate skill- mix will overload Drs, especially 

when the paramedics are less efficient(which is the case in 

Iraq ), as they will have no enough paramedics to delegate 

medical tasks , which ultimately affect the Drs, performance 

.In addition ,when clients' perceive Drs of doing all medical 

services by themselves , their expectations will be fixed that 

only Drs are capable , and should be the sole providers of 

medical care(9) . Negative consequences of this faulty concept 

is emergence of clients ' dissatisfaction for any services 

provided by paramedics , or the paramedics will " play" the 

role of the Dr in front of clients . 

An MoH report on health in Iraq states that there is no reliable 

post  description for health personnel (5) . Job description is 

very ambiguous for paramedics. In some HCs , medical 

assistants were working as ticket clerks. Health educators were 

working in curative dental services, or in the HC pharmacy . 

Lack of job description leads to low morale , and less job 

satisfaction among health providers. In addition when training 

courses are designed , the vague job description makes 

training efforts fruitless , and as Tarimo says ,lack of job 

description leads to dilution of responsibility , and inbuilt bias 

of health workers in favor of institution-based services .Health 

personnel are often ill prepared for the changes required by 

current health training programs . this problem is viewed by 

Tarimo (1991) to be the most in district services capacity 

building (8). 



 Impact of Conflict on Paramedics Vol.7.2012                      -annual Book 

 

- 01 - 

 

Large numbers of medical staff , nurses , paramedical staff 

have been murdered , wounded , kidnappings or were forced 

to leave their work after receiving threats from insurgents and 

militia fighters since invasion of Iraq  table (4) . This is the 

situation in Iraq generally , the situation in Diyala is part of 

that or may be more . 

Forty five percentage of nurse have no or 1-2 training course 

for 2-3 days in the Province during their employments  which 

is very important to have more experience for their work 

.While training abroad is very rare 1% to one time , but they 

need such courses to give them more encouragement and 

support . 

Most honoring is for work commitment and obligation in 

addition to some effort in the immunization campaign or an 

extraordinary  effort or night call for female nurse in such 

insecure and risky situation . 65% have desire to go on their 

higher education to medical institution or to nursing College or 

to pharmacy College or to College of Medical and Health 

technology , but they fail to achieve that due to hard situation 

particularly for security and economic causes . 

Conclusions  :  

-Many challenges facing nurses, of them insecurity and 

exposure to aggressive events , assault & attack from militias  

& army elements, or from the patient family due to presence 

of family member with an injured or killed  person during the 

civil attacks . some nurse exposed to an arrest or even to 

assassinate or killing trials from army people or unknown 

army elements and some give ransoms for their freedom . 

Insufficient salary , delay in spend of risk allowance . 

-Hard circumstances in the work site and generally all health 

institutions.-Absence of facility for rest of nurses like 

restaurant, or nursery for small children. -Most of health 
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institutions complain of lack and shortage of main medical and 

nursing supplies which will lead to deterioration of health 

services quality in general . Difficulties in transportation due 

to security measures. Most affiliate insisted to go to their work 

site walking, which may affect their physical & mental health , 

particularly the past months in our country is very hot and 

temperature degree reach 49-50 degree centigrade . 

In ability to continued higher education in medical institution, 

nursing College or secondary nursing school or even courses 

for Birth attendants ( for the nurse who didn’t have any 

certificate) , due to current hard and serious security situation, 

and complexity of instruction in this regard . Nurses need 

moral support from the managers to encourage them for work 

in such state. 

 

Recommendations : 

-More support and encouragement needed for nurses in regard 

to moral and materials support particularly with the most 

active and the qualified nurses. 

-To spend of risk allowance which is necessary during current 

situation . 

-Establishment of College of nursing in Diyala to allow those 

who had desire and ability to continue their higher education.  

-Increase frequency of training courses for nurses ,particularly 

courses abroad ( outside the country ) , which will give then 

support & evident role in health services as a substitute to the 

doctors  in some health program which is particularly can be 

managed by a qualified and well trained nurses e.g." Primary 

Health Care System " , and other preventive services.                          

-Improve the work  environment by some social or welfare 

activities in addition to establishment sites  for nurse rest .                                                     

-Improve of health & medical services ,by improving health 
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institutions and facilities in regard to infra structure buildings , 

materials, supplies and staff.  All the above mentioned points  

can improve and promote health services quality and quantity 

to Diyala community who suffer a lot and a lot . 
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 تأثير العنف على مهنة التمريض في محافظة ديالى
 

 د.سلوى شلش عبد الواحد و د. غانم حسين عطية و حميد إسماعيل إبراهيم

 

 الخالصة:

في أي منطقة من العالم, تؤثر النزاعات المسلحة على تقديم الخدمات الصحية      

راسة المقطعية بشكل عام , مما يؤدي إلى تدهور في الصحة العامة. أجريت هذه الد

بهدف التعرف الخصائص الديموغرافية وعلى توزيع الكوادر التمريضية في 

المؤسسات الصحية في محافظة ديالى , وكذلك لغرض التعرف على تأثير العنف 

الذي حدث في المحافظة على مهنة التمريض . أنجزت هذه الدراسة للفترة من 

, في محافظة ديالى .  0221\ أيار  األول منلغاية  0222\تشرين األول األول من 

اُعتمد في الدراسة على استبيان تم تصميمه من قبل الباحثين يحتوي على معلومات 

التي وبيئية تخص الكوادر التمريضية واقتصادية وتعليمية شخصية واجتماعية 

مع , وتم مليء االستبيان بطريقة المقابلة المباشرة مع هذه الكوادر شملت بالدراسة

.  للمستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة ترجاع السجالت التمريضيةواس

%( 2202في المستشفيات )أظهرت النتائج إن أعلى نسبة من الكوادر التمريضية 

%( هي للممرض الجامعي. اما في المراكز 002واقل نسبة ) هي للمرض الماهر,

, بينما كانت اعلي %(2020الصحية فقد كانت اقل نسبة أيضا للممرض الجامعي ) 

.والممرض  7\ 2طبيب :  \وقد كانت نسبة الممرض  %( للممرض.22.2نسبة )

. وقد لوحظ انخفاض نسبة  7\02الصيدلي \, والممرض  7\71طبيب األسنان : \

في المستشفيات و  %0201الكوادر التمريضية من النساء حيث كانت النسبة 

. وقد كانت  7\ 202اإلناث  \. أي نسبة الذكور % في مراكز الرعاية الصحية7702

%(  فقط 0002نسبة من تدرب أثناء العمل للسنوات األربعة الماضية داخل القطر )

%( لمن تعرض للخطف من هذه 0%( للقتل وأيضا نسبة )0. وكانت نسبة )

الكوادر.نستنتج من هذه الدراسة إن الكوادر التمريضية تعاني في عملها من العديد 

ن الصعوبات والمعوقات , وتوصي الدراسة بتسليط الضوء على هذه الفئة المهمة م

 في مجال الخدمات الصحية وتدبير المعوقات والصعوبات التي تعاني منها.

 
 

 


