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 يهخص انبحج 

 

ػٕٛثْ ثٌذقظ ) صغشح ثدٕجء ثٌّطٍمجس ٚغ١ش ثٌّطٍمجس ِٓ ثٌذسثعز فٟ ثٌّشفٍز 

 ثالدضذثة١ز(

٠ٙذف ثٌذقظ ثٌقجٌٟ ٌٍضؼشف ػٍٝ ثعذجح ثٌضغشح ثٌذسثعٟ ٌذٜ ثدٕجء ثٌّطٍمجس ٚغ١ش 

ثالدضذثة١ز ٌضال١ِزٖ ثٌّطٍمجس , ِٚؼشفز ِٓ ُ٘ ثوغش صغشح دسثعٟ فٟ ثٌّشفٍز 

 ثَ ألِٙجس غ١ش ِطٍمجس , ٚلذ هذمش ثٌّم١جط ػٍٝ ػ١ٕز ِىٛٔز ألِٙجس ِطٍمجس

( ثِشأٖ ,فٟ )دثةشر سػج٠ز ثٌّشأر( فٟ ِقجفظز د٠جٌٝ ٚرٌه ٌٛؽٛد ثػذثد وذ١شر 222)

ِٓ ثٌٕغجء ٚصنُ ٘زٖ ثٌذثةشر ٌّؾّٛػز ِٓ ثٌٕغجء ثٌّطٍمجس ٚغ١ش ثٌّطٍمجس . ٚوجٔش 

%( ِٓ ثدٕجء ثٌّطٍمجس ُ٘ ثوغش ِٓ ٠ؼجْٔٛ ِٓ 45,54َ ثْ ٔغذز )ثٌٕضجةؼ دؾىً ػج

 ثٌضغشح ثٌذسثعٟ.

  Abstract 

 
Title Search (sons of divorced and non-divorced leak from the 
study at the elementary level) 
The current research aims to identify the causes of dropout among 
children of divorced and non-divorced, and find out who they are 
more leak curriculum in elementary school to his disciples to 
mothers divorced mother of mothers is divorced, has applied the 
measure on a sample (200 women), in the (Women's Welfare 
Department) in the province Diyala and that the presence of large 
numbers of women and include this circle for a group of divorced 
and non-divorced women. The results were generally that the 
percentage (85.74%) of the children of divorced women are 
suffering from more than dropout. 
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 انفصم االول

  -انتعرٌف بانبحج :

 اوالً: يشكهت انبحج
صٙضُ ثٌّؾضّؼجس ػٍٝ ثخضالف دسؽجس سل١ضٙج دطٍذضٙج ألٔٙج صؼضّذ ػٍٝ ث٢ِجي فٟ ثعضمشثس٘ج 

 -ٚصطٛس٘ج ٚصمذِٙج ٚصضدثد أ١ّ٘ز ٘زٖ ثٌفتز ثٌّؾضّؼجس ثٌٕج١ِز ٌغذذ١ٓ:

ثالعشثع فٟ ػ١ٍّز ثٌض١ّٕز ثٌم١ِٛز ثٌضٟ صمغ ِغؤ١ٌٚضٙج  فجؽز ٘زٖ ثٌّؾضّؼجس ثٌٝ -أونهًا:

 دجٌذسؽز ثالٌٚٝ ػٍٝ ؽذجدٙج ٚهٍذضٙج.

ثسصفجع ٔغذز ٘زٖ ثٌفتز دجٌفتجس ثٌؼّش٠ز ثالخشٜ ٚثػضّجد٘ج ػٍٝ ثالً٘ ٚخجفز ثالِٙجس  -حانٍها:

 (.9111فٟ ؽ١ّغ ِٙجُِٙ ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثالؽضّجػ١ز .) ثٌض١ّّٟ , 

ز ِالةّز ٌٍّٕٛ ثر ص١ٙب ثٌّذسعز ثٌفشؿ ٌطالدٙج ال وضغجح خذشثس ِضٕٛػز صؼذ ثٌق١جر ثٌذسثع١ز د١ت

صؤدٞ ثٌٝ صغ١ش ِشغٛح فٟ عٍٛوُٙ فىشثً ٚػّالُ ٚثٌّٕٛ دطذ١ؼز ػ١ٍّز ِغضّشر ٠ّىٓ ثْ صؼغش ثر 

ٌُ ٠ضٛفش ٌٙج ػ١ٍّز ثالعضمشثس ثالعشٞ . ٚثر ٌُ صضٛفش ػ١ٍّز ثالعضمشثس ثٌٕفغٟ ٚثالؽضّجػٟ 

ذٚسر ال ٠ٕؼىظ ػٍٝ ثٌفشد فقغخ دً ثْ أعجسر صّضذ ٌضّغً فجلذثً  ٌٍّؾضّغ وىً ٚثٌضؼ١ٍّٟ . ٚ٘زث د

ٚصؼذ ظج٘شر صغشح ثدٕجء ثٌّطٍمجس ِٓ ثٌذسثعز فٟ ثٌّشثفً ثالدضذثة١ز ٚثفذر ِٓ ثُ٘ ثٌّؾىالس 

( صؼذ ظج٘شر 2222ثالؽضّجػ١ز ثٌضٟ صؤدٞ دذٚس٘ج ثٌٝ ثٔقشثف ثالدٕجء ٚم١جػُٙ .) ثٌذخجسٞ ,

ِٓ ثفؼخ ثٌّؾجوً ثٌضٟ صؼجٟٔ ِٕٙج دٚي ثٌؼجٌُ دقفز ػجِز ٚثٌذٚي ثٌؼشد١ز ثٌضغشح ثٌذسثعٟ 

دقفز خجفز ٌّج ٌٙزٖ ثٌظج٘شر ِٓ ثعجس عٍذ١ز صؤعش فٟ صمذَ ثٌّؾضّغ ٚصطٛسٖ ٚثْ فجالس ثٌطالق 

صؤعش دؾىً ِذجؽش ٚخط١ش ػٍٝ ثٌذ١تز ثالعش٠ز ٟٚ٘ صؾضش ثالدٕجء ٚصؾشدُ٘ د١ٓ ثالد٠ٛٓ 

 ثٌضؾشد صؤدٞ ثٌٝ مؼف ثٌضقق١ً ثٌذسثعٟ عُ ثٌضغشح .  ٚثٌّٕؼىغجس  ثٌخط١شر ٌٙزث

 اهًٍت انبحج  -حانٍاً:
ثٌضشد١ز ػ١ٍّز دٕجء ٚثػذثد ٌٍفشد فٟ ِؾضّغ ٚثٌٛع١ٍز ثٌٛف١ذر ثٌضٟ صٕمً ثالٔغجْ ِٓ ِؾشد فشد ثٌٝ 

( ٠ٕٚقخ ثال٘ضّجَ ػٍٝ ثٌضشد١ز 9142ثٔغجْ ٠ؾؼش دجالٔضّجء ثٌٝ ثٌّؾضّغ , ٌٚٗ ل١ّز )ػشفجْ,

ضٚد ثٌفشد دأّٔجه عٍٛو١ز صّىٕٗ ِٓ ثٌضى١ف ِغ ثٌّق١و ثالؽضّجػٟ ثٌزٞ ٠ؼ١ؼ ف١ٗ. ,ألٔٙج ص

ٚثٌشغذز فٟ ثٌٛلٛف ػٍٝ ثعذجح ثٌضغشح ثٌذسثعٟ ِٓ ف١ظ ثٔٗ ِٛمٛع صشدٛٞ ٠ذخً فٟ فٍخ 

ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز ثر ٠غجُ٘ فٟ ث٠مجف ٔضف ثٌضذ٘ٛس ثٌّؼشفٟ ٌذٜ ثٌٕجؽتز , ِٚٓ ثٌٕجف١ز ثالؽضّجػ١ز 

ثٌذسثعٟ ثٌٝ ثسصذجه د١ٕز ثٌّؾضّغ ف١ظ ٠غجُ٘ فٟ صفجلُ ظج٘شر ثٌذطجٌز فٟ  ٠ؤدٞ ثٌضغشح

ثٌّؾضّغ. ٚوّج ٠مشس ػٍّجء ثٌضشد١ز , ثٌؼجًِ ثالعجط فٟ دٕجء ِغضمذً ٌٍطفً ٚصقم١ك عؼجدصٗ ٟ٘ 

ثٌذ١تز ثالعش٠ز دىً ظشٚفٙج ثٌّغضمذ١ٍز عٍذجً ثٚ ث٠ؾجد١جً ف١ظ أْ صّجعه ثالعشر ٚثعضمشثس٘ج ِجد٠جً 

ٚثسصذجه ثفشثد٘ج دؼنُٙ ثٌذؼل ِٓ ؽأٔٗ ٠غجػذ فٟ ٔؾأر ثٌطفً  ٔؾأر ٘جدةز فجٌطفً ثٚ  ِٚؼ٠ٕٛجً 

ثٌّشث٘ك ٠ضأعش دىً ثٌز٠ٓ ٠ق١طْٛ دٗ ٠ٚؼضذشُ٘ ِغالً ٠قجو١ُٙ ٠ٚضأعش دطذ١ؼز ثٌؼاللجس د١ٓ أفشثد 

 (.2222ثالعشر . ) ثٌذخجس , 

خق١جس ثٌطٍذز ٚصط٠ٛش٘ج فٟ ٚثٌّذسعز دجخضالف ِغض٠ٛجصٙج ٟ٘ ثٌّؤعغز ثٌضشد٠ٛز صؼٕٟ دذٕجء ؽ

ٔٛثف١ٙج ؽ١ّؼجً دّج ٠ؾؼٍُٙ لجدس٠ٓ ػٍٝ ثٌضٛثفك ثالؽضّجػٟ ٚثالٔفؼجٌٟ فنالً ػٓ ثوغجدُٙ ٌّؼشفز 

, ٚصضأوذ ث١ّ٘ز ثٌذقظ ِٓ خالي صٕجٌٚٗ ثٌّؤٍ٘ز ثالدضذثة١ز ثٌضٟ صؤدٞ دٚسثً ِّٙجً فٟ صى٠ٛٓ 

 (.9154ؽخق١ز ثٌفشد ,)ثعّجػ١ً , 

  -اهذاف انبحج: -حانخاً:
ٌهدف البحث الحالً الى معرفة الفرق بٌن التسرب الدراسً ألبناء المطلقات وابناء 

 غٌر المطلقات , ولتحقٌق هذا الهدف

 ٌتطلب التحقٌق من صحة الفرضٌات االتٌة :

( بٌن متوسط درجات 0.5.ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى ) -1

 المطلقات من الدراسة 0تسرب ابناء المطلقات من الدراسة وابناء غٌر 
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( من متوسط درجات 0.5.ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى ) -2

 التسرب الدراسً للذكور ألمهات مطلقات وذكور ألمهات غٌر مطلقات0 

( بٌن متوسط درجات 0.5.ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة عند مستوى ) -3

 مهات غٌر مطلقات0 التسرب الدراسً لإلناث ألمهات مطلقات ولإلناث أل

  -تحذٌذ انًصطهحاث: -رابعاً:
هو االنقطاع عن المدرسة قبل أتمامها  ألي سبب ) باستثناء الوفاة ( وعدم  -التسرب : -1

 (2..2االلتحاق بأي مدرسة أخرى0)اوزري ,

هو االنقطاع المبكر عن الدراسة , وبمفهومها اللغوي االمتناع  -التسرب الدراسً: -2

 الدراسة فً وقت ما زال فٌه التلمٌذ له الحق فً متابعة تعلٌمه0 والرفض والعزوف عن

تعنً انقطاع التلمٌذ عن مواصلة الدراسة فً سنة او مرحلة من  -التسرب الدراسً: -3

سنوات ومراحل التعلم نهائٌاً لسبب من االسباب الموضوعٌة والغٌر موضوعٌة وذلك 

 ولة 0قبل انقضاء المرحلة االجبارٌة المحددة من طرف الد

,  هو عدم التحاق االطفال الذٌن هم بعمر  1222عرفت الٌونٌسٌف التسرب عام  -4

المدرسة  او تركها دون اكمال المرحلة التعلٌمٌة التً ٌدرس بها بنجاح سواء كان ذلك 

 (1222برغبتهم او نتٌجة لعوامل أخرى 0  ) الٌونٌسٌف, 

عن الدراسة بعذر او بدون  هو انقطاع التلمٌذ -التعرف االجرائً للتسرب الدراسً: -5

 عذر دون علم أهله0

 -حانٍاً انطالق :
الطالق فً اللغة : مأخوذ من االطالق وهو التخلً واالرسال و الترك0) ابن منظور  -1

,1292) 

هو حل رابطة او مٌثاق العالقة الزوجٌة , وحل عقد النكاح او  -الطالق فً الشرع : -2

 ة كل بحسب شروطه تحت مراقبة القضاء0بعضة وانهاء الزواج ٌمارسه الزوج والزوج

هو مظهر من مظاهر التفكك االسري الكلً وانهٌار الوحدة االسرٌة وكذا  -الطالق: -3

انحالل بناء االدوار االجتماعٌة المرتبطة بها الذي بموجبة تتصدع االسرة بشكل نهائً 

قم الخالفات فٌنفصل الوجٌن وٌربى الطفل من قبل احد الوالدٌن , وٌحدث هذا نتٌجة تفا

 (12260بٌن الزوجٌن الى درجة ال ٌمكن ادراكها ) الحسن , 

التعرٌف االجرائً:  هو عملٌة فسخ عقد الزواج الذي وقعه كل من الرجل والمرأة قبل  -4

دخولهما فً العالقة الزوجٌة وهذه العملٌة تساعد كل من الطرفٌن على اشغال منزلة 

 فردٌة تعطٌه حق الزواج ثانٌة 0

 نخانًانفصم ا

 وانذراصاث انضابمت االطار اننظري

 يفهىو انتضرب انذراصً -اوالً :
أْ ثٌضغشح ثٌذسثعٟ وجْ ٚال ٠ضثي ؽىالً ِٓ ثؽىجي ثٌّؼشلٍز ٌىً ثٌضخط١طجس ٚثٌّٕٙؾ١جس 

ثٌّغ١طشر ٌضؼٍُ ٚصى٠ٛٓ ثالؽ١جي ثٌٙجدف ثٌٝ ثػذثدُ٘ ٌّٛثوذز ثٌضطٛسثس ٚفًّ ثٌّغؤ١ٌٚز دىً ِج 

٠ّىٓ ِٓ ثٌٕنؼ ثٌفىشٞ ثٌٛػٟ , ٚ٘ٛ فنالً ػٓ ثْ ظج٘شر صشد٠ٛز صّغً هّٛؿ ثٌذٌٚز ٚصق١و 
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فٙٛ فٟ ٔفظ ثٌٛلش  ِؾىً ع١جعٟ ٚثلضقجدٞ ٚثؽضّجػٟ ٌٗ أعشر ثٌغٍذٟ ػٍٝ ص١ّٕز  أ٘ذثفٙج

 ثٌؾجٍِز ٚثٌضى٠ٛٓ ثٌّٕضظُ.

ِّٚج ٠الفع أْ ثٌّؾىً أفذـ ٠ضدثد فؾّز ٔض١ؾز ثٌّٕٛ ثٌّضضث٠ذ فٟ ػذد ثٌضال١ِز خجفز فٟ ثٌذٚي 

فذر ٚصفجلّجً ال  ثٌضٟ صضذٕٝ صؼ١ُّ ٌضؼ١ٍُ ٚصغؼٝ ثٌٝ خٍك فشفز فٟ ٔطجق ٚثعغ ٚثٌظج٘شر أوغش

 ع١ّج فٟ ثٌذ١تجس ثٌش٠ف١ز ٚخجفز ػٕذِج ٠ضؼٍك ثالِش دجإلٔجط.

ِٚٓ ٕ٘ج فجٌضغشح ثٌذسثعٟ ٠ؤدٞ ثٌٝ صأخ١ش صقم١ك ثٌضث١ِز ثٌضؼٍُ ٚثٌٝ م١جع ثٌىغ١ش ِٓ ثٌؾٙٛد 

ٚثالِٛثي ٚصؼط١ً ِغجس ثالسصمجء دجٌّغضٜٛ ثٌضؼ١ٍّٟ ثٌّٕؾٛد صأع١شثس عٍذ١ز ػٍٝ ثٌٛثٌذ٠ٓ 

ضذش ثٌطالق عذذجً ٌٍنغٛه ثٌٕفغ١ز ػٍٝ ثٌطفً أوغش ِٓ ِٛس فذ٠مز , فمذ أؽش٠ش هفجي ٠ٚؼالٚث

دسثعز ػٍٝ هٍذز ِذسعز عج٠ٛٔز , صنّٕش ثٌذسثعز ) ثال٠زثء ثٌؾغذٞ( ِٓ لذً ثالدجء ٚثٌؾؼٛس 

دؼذَ ٚؽٛد ِٓ ٠قذٗ دجإلمجفز  ثٌٝ سدٚد فؼً ثٌطفً ٌّٛس أفذ ثٌٛثٌذ٠ٓ ال ٠خضٍف وغ١شثً ػٓ فؼً 

 (.2224الق ٚثٌذ٠ٗ, فضٝ ٚثْ وجْ ثٌطفً ػً ثصقجي دٛثٌذ٠ٗ ) ثٌٙجؽّٟ ,ثالهفجي ِٓ ه

( عٕٛثس , عٛف ٠ٕضجدُٙ فضْ ػ١ك ٚثٌخٛف ِٓ 1-6ؼّش )ج ثالهفجي فٟ ِشفٍز ثالدضذثة١ز دأِ

أِىج١ٔز ثالعضغٕجء ػٓ ثفذ ثٌٛثٌذ٠ٓ ٚسفل) ثٌطؼجَ ٚثٌؾشثح ......ثٌخ( ٚثٔخفجك ِغضٜٛ 

ثالِش دضغشدُٙ ِٓ ثٌّذسعز ٚثصد٠جد فجٌز ثٌؼٕف ٚثٌضّغ١ً  ثٌضقق١ً ثٌذسثعٟ ٚأف١جٔجً ٠ٕضٟٙ

 (2224ٌذ٠ُٙ.) ثٌٙجؽّٟ , 

ثْ ثٌضشو١ض ػٍٝ ثٌضغشح فٟ ثٌضؼ١ٍُ ثالدضذثةٟ ال ٠ؼٕٟ دىً ثالفٛثي ثّ٘جي ِج ٠ضُ صغشدٗ فٟ 

ؽجِؼز ( دً ٟ٘ ثوغش دىغ١ش عٛثء ِٓ ف١ظ ثالػذثد  –عجٔٛٞ  –)ِضٛعو  2ِشثفً ثٌضؼ١ٍُ ثالخشٜ 

ثٌخجفز دجٌضغشح أِٚٓ ف١ظ ٔغخ ثالعض١ؼجح ثٌضٟ صمجدً ثٌفتز ثٌؼّش٠ز فٟ ٘زٖ ثٌّشثفً ) ثٌّطٍمز 

ٚخجفز فٟ ظشٚف ثٌؼشثق ثٌخجفز ؽذثً(  ثال ثْ ٕ٘جن ِج ٠ذشس ثٌضشو١ض ػٍٝ ثٌضغشح فٟ ثٌضؼ١ٍُ 

ثالدضذثةٟ الػضذجسثس ٔفغ١ز ٚصشد٠ٛز ٚثٔغج١ٔز فجٌطفٌٛز ثالٌٚٝ صؤعظ ٌؾخق١ز ثالٔغجْ ٚصذمٝ 

دمٛر فٟ ِشثفً صطٛس٘ج ال فمج ِّٙج ثخضٍف ٚصٕٛػش ثٌّضغ١شثس ثٌضٟ صق١و دٙج ثٌظشٚف فجمشر 

ثٌضٟ صّش دٙج , ٟٚ٘ ِشثٖ ثٌفشد فٟ ثٌققز ٚثٌّشك . ٚأْ ِطٍخ ) ثٌطفٌٛز ثٌغؼ١ذر ( دجإلمجفز 

ثٌٝ وٛٔٗ ِطٍذجً ٌزثصٗ , ثال ثٔٗ ٠غُٙ فؼالً ثِىج١ٔجس ثٌفشد ثٌزثص١ز , ال ٠غُٙ فٟ ثسعجء ِالِـ 

خٛخز صضّضغ دمذس ِٓ ثٌٙذٚء ثٌّطٍٛح ٚثٌّٛثصٔز ِغ ِج صذمٝ ِٓ د٠ٕج١ِجس ٚلذسثس ٚلجد١ٍجس , ؽ١

دً ٠ٚغجػذٔج ػٍٝ ثالؽجدز ػٍٝ أعتٍز ثٌذمجء ٚثٌؼٕجد أٚ صمذً ١ِىجٔضَ ثٌّٛس دغالعز ٚثالَ ِٓ رٌه 

ٔٝ ِٓ ) ثالِٓ صشد٠ٛجً فأْ صأ١ِٓ ثٌضؼٍُ ثالعجعٟ ٌٙزٖ ثٌّشفٍز ثٌؼّش٠ز ثٌّّٙز ٠ؼضذش ؽٙذ ثٌقذ ثالد

ثٌضشدٛٞ( ٌضض٠ٚذ ثٌطفً دجٌّٙجسثس ثالعجع١ز ثٌالصِز فٟ ثٌمشثءر ٚثٌىضجدز ٚثٌؼجدثس ثالعجع١ز 

ثٌالصِز ٌضى١فٗ مّٓ  ٘زٖ ثٌّشفٍز ِٓ ثٌضؼٍُ ِٕٚغ صغشدٗ ٚسدصٗ ٚثٔنّجِٗ ثٌٝ ؽ١ؼ ثال١١ِٓ , 

ضؾف١ف ِٕجدغ ثال١ِز. ٚدجٌضجٌٟ ٠ؾىً صؼ١ُّ ٚثٌضث١ِز ٌٚمنجء ػٍٝ ثٌضغشح ثفذ ثٌؼٛثًِ ثالعجع١ز ٌ

 (2222) ثٌقٍٛ ,

ٚػٍٝ ٘زث ثالعجط ٚثٔطاللجً ِٓ صٍه ثال١ّ٘ز ؽجء ثالػالْ ثٌؼجٌّٟ ٌقمٛق ثالٔغجْ ١ٌؤوذ فٟ ثٌّجدر 

( ) ٌىً ؽخـ ثٌقك فٟ ثٌضؼ١ٍُ , ٠ٚؾخ أْ ٠ٛفش ثٌضؼ١ٍُ ِؾجٔجً ػٍٝ ثاللً فٟ ِشفٍضٗ 26)

ضث١ِجً . ٠ٚىْٛ ثٌضؼ١ٍُ ثٌفٕٟ ٚثٌّٕٟٙ ِضجفجً ٌٍؼَّٛ ثالدضذثة١ز ٚثالعجع١ز , ٠ٚىْٛ ثٌضؼ١ٍُ ثالدضذثةٟ ثٌ

(  ِٓ ثصفجل١ز فمٛق 21, ٠ٚىْٛ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجٌٟ ِضجفجً ٌٍؾ١ّغ صذؼج ٌىفجءصُٙ ( وّج أوذس ثٌّجدر )

ثٌطفً ثٌقجدسر ػٓ ثالُِ ثٌّضقذر ػٍٝ فك ثٌطفً فٟ ثٌضؼ١ٍُ , ف١ظ أوذس ثٌّجدر ثٌّزوٛسر أْ 

١ّز ؽخق١ز ثٌطفً ِٚٛث٘ذز ٚلذسثصٗ ثٌؼم١ٍز ٚثٌذذثة١ز ثٌٝ ثلقٝ ثٌضؼ١ٍُ ٘ٛ ) ثٌزٞ ٠ؼًّ ػٍٝ صٕ

ثِىج١ٔجصٙج ٚص١ّٕز ٚثفضشثَ فمٛق ثالٔغجْ ٚثٌقش٠جس ثالعجع١ز ٚثٌّذجدا ثٌّىشعز فٟ ١ِغجق ثالُِ 

 (.2224ٚوزٌه ِج روش فٟ ِٛثد أخشٜ رثس ثٌقٍز ) ثالػالْ ثٌؼجٌّٟ , ثٌّضقذر...... ثٌخ(

ؽجٔخ ِؾىالس أخشٜ فٟ لطجع ثٌضشد١ز ٚثٌضؼ١ٍُ ِٕٙج ِج  ٠ضؼٍك  ِٚؾىٍز ثٌضغشح فٟ ثٌؼشثق ثٌٝ

فٟ ِؾىالس ثٌّٕج٘ؼ ٚثالدثسر ثٌضشد٠ٛز ٚهشق ثٌضذس٠ظ ٚأػذثد ثٌىجدس ثٌضذس٠غٟ ِٚؾىالس 

ثٌضخط١و ثٌضشدٛٞ ٌٙزث ثٌمطجع ِٚغض٠ٛجس ثعضؾجدز ٌقجؽجس ثٌض١ّٕز ثاللضقجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ٌٙزث 

ثٌض١ّٕز ثاللضقجد٠ز ٚثالؽضّجػ١ز ِٚؾىالس صٛص٠غ ٌخذِجس  ثٌمطجع ِٚغض٠ٛجس ثعضؾجدز ٌقجؽجس

ثٌضشد٠ٛز ؽغشثف١جً ٚػٍٝ مٛء ثٌقجؽز ثٌّجعز ٌّخضٍف ِٕجهك ٚألج١ٌُ ثٌذالد , ٚؽ١ّغ ٘زٖ 
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ثٌّؾىالس رثس هذ١ؼز ِضؾجدٙز فٟ ثٌذالد ثٌؼشد١ز ٠طٍك ػ١ٍٙج ثفطالفجً) أصِز ثٌضشد١ز ثٌؼشد١ز ( 

دغذخ صؼشمٗ ٌؼٛثًِ ثٌقشٚح ٚثٌققجس ٚثال١ٙٔجس ثال ثْ ثٌؼشثق فٟ ثٌؼمٛد ثالخ١شر ٚ

ثاللضقجدٞ ٚثالفضالي ٚصذ١ِش ِؤعغجس ثٌذٌٚز ٚد١ٕضٙج ثٌضقض١ز ٚثٌغ١جعجس ثٌطجةف١ز , ٚثٔفشثد 

دأصِز خجٔمز ٚفجدر صٕفشد دخقٛف١ز ػج١ٌز ػٓ ٔظش٠ضٙج فٟ ثٌذٚي ثٌؼشد١ز ٚٔغضط١غ أْ ٔطٍك 

قٛف١ز ثالعذجح أٚ ثالدؼجد ثٌّذِشر ٌٙج ) خٍف ػ١ٍٙج ) أصِز ثٌضشد١ز ثٌؼشثل١ز ( عٛثء ِٓ ف١ظ خ

 ,9115) 

ثْ ثٌضغشح ٠ّغً ِظٙشثً ِٓ ِظج٘ش ثٌٙذس ثٌضؼ١ٍّٟ أٚ ثٌفجلذ فٟ ثٌضؼ١ٍُ ثٌٝ ؽجٔخ ِؾىٍز ثٌشعٛح 

ثٌّضىشس ٠ٚؼضذش ٔض١ؾز ٌنؼف ٔضجةؼ ثٌؼ١ٍّز ثٌضشد٠ٛز ٠ٕٚؾأ ػٓ ِؾىالس صشد٠ٛز ٚ ثؽضّجػ١ز 

الفضفجظ دجٌٍّضقم١ٓ دٗ وجفز ال صّجَ دسثعضُٙ فٟ ِشفٍز صؤدٞ ثٌٝ ػؾض ثٌٕظجَ ثٌضؼ١ٍّٟ فٟ ث

دسثع١ز ِج ) ٚخجفز فٟ ثٌضؼٍُ ثالدضذثةٟ( ٚثْ ثٌضغشح دجػضذجسٖ ثٔمطجع ثٌض١ٍّز ػٓ ثٌّذسعز 

ثٔمطجػجً ٔٙجة١جً لذً أْ ٠ضُ ثٌّشفٍز ثالٌضث١ِز , فأْ عمف ثٌضؼ١ٍُ ثالٌضثِٟ ٠خضٍف ِٓ دٌٚز ثٌٝ 

عٕٛثس دسثع١ز , ٚدؼل أخش ٠ىضفٟ دئٌضث١ِز صؼ١ٍُ أِذ٘ج  1َ ٌّذر خشٜ , فّٕٙج ِٓ ٠ذ٠ٓ دجإلٌضثث

 994عٕٛثس ) ِذسعز ثدضذثة١ز (وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ ثٌؼشثق ٚفمجً ٌمجْٔٛ ثٌضؼ١ٍُ ثالٌضثِٟ سلُ  6

( عٕز ٚثٌزٞ ال ٠ضثي عجسٞ ثٌّفؼٛي ثٌٝ 99-6, ٚثٌزٞ ٠ؾًّ ثٌفتز ثٌؼّش٠ز ِٓ ) 9156ٌغٕز 

ؼشثق ثٌّجد٠ز ٚثٌّج١ٌز صىفٟ ٌّذر عمف ثالٌضثَ فضٝ ثٌٝ ِشفٍز ثٌضؼ١ٍُ ث١ٌَٛ , ػٍّج أْ ثِىج١ٔجس ثٌ

 (.2223ثٌغجٔٛٞ وّج ٘ٛ ثٌقجي فٟ دؼل ثٌذٚي ثٌّضمذِز .) ثٌؼّش , 

٠ٚؾخ ثٌقزس ِٓ دؼل ثالفقجة١جس ثٌضٟ صؾ١ش ثٌٝ ثسصفجع ٔغذز ثعض١ؼجح ثالهفجي فٟ ػّش 

٠ققذ ٘زٖ ثٌٕغخ ٠ٚنؼف ٔضجةؼ  ثٌّذسعز ثالدضذثة١ز , ف١ظ ثْ ثٌضغشح ِٓ ثٌّذسعز الفمج

ؼ١ٍُ ثالدضذثةٟ . فمذ ظٙش ضثالعض١ؼجح . دً ٠قً دٙج ثٌٝ فجفز ثال١ٙٔجس ؽذز ثٌىجًِ ٌّؤعغز ثٌ

دذػُ ِٓ ث١ٔٛ١ٌغ١ف ثْ ثٌٍّضقم١ٓ  2224ثٌّغـ ثٌّذسعٟ ثٌزٞ ٔفزصٗ ٚصثسر ثٌضشد١ز ػجَ 

ثالٌضثِٟ , أٞ وجْ ٕ٘جن  % ِٓ ثالهفجي دؼّش ثٌضؼ46ُ١ٍدجٌّذثسط ثالدضذثة١ز فٟ ثٌؼشثق دٍغش 

% ِٓ ثالهفجي ٠ضغشح ِٓ 24ثٌف هفً غ١ش ٍِضقم١ٓ , ٚلذ ثظٙش ثٌّغـ أْ فٛثٌٟ 622

ثٌّذثسط لذً أصّجَ ثٌّذسعز ثالدضذثة١ز ثالٌضث١ِز . وّج أْ ٕ٘جن ثفقجة١جس فذ٠غز ٔغذ١جً صؾ١ش ثٌٝ 

ٌخجِظ لذ ثسصفؼش ػجَ ثْ ٔغذز ػذد ثٌضال١ِز ثٌز٠ٓ ٠ٍضقمْٛ دجٌّشفٍز ثالٌٚٝ ٠ٚقٍْٛ ٌٝ ثٌقف ث

% ثال أْ ٘زٖ ثٌّؤؽشثس غ١ش ِطّتٕٗ ٚال صؼىظ فم١مز ٘زث ثالٔؾجص ػٕذ 12ٌضقً  2226

ِضٛعو ثٌٕغذز ثٌّت٠ٛز فٟ ػَّٛ ثٌؼشثق ٚال صؼىظ فم١ك ثالٚمجع ثٌؾجس٠ز فٟ ِخضٍف 

ز ثٌّقجفظجس , ٔج١٘ه ػٓ أْ ثالعضمشثس ثٌٕغذٟ إلل١ٍُ وشدعضجْ لذ ٠ؼىظ ؽضء وذ١ش ِٓ ٘زٖ ثٌٕغذ

 (2224.  )١ٔٛ٠غ١ف , 

  -أصباب انتضرب انذراصً: -حانٍاً:
ثْ ثٌؼٛثًِ ثٌضٟ صؤدٞ ثٌٝ ثٌضغشح ِٓ ثٌضؼ١ٍُ ثالدضذثةٟ فٟ ثٌؼشثق ٟ٘ رثس خقٛف١ز ػج١ٌز 

 ثسصذجهج دظشٚف ثٌؼشثق ثٌؾجرر ٚثالعضغٕجة١ز ٕٚ٘ج ٠ّىٓ فشص٘ج دّٕظِٛز ثالعج١ٌخ ٢ص١ز :

 :االسالٌب االجتماعٌة والثقافٌة وتشمل  -1

صقذع ٚث١ٙٔجس ثٌضشو١ذز ثالؽضّجػ١ز ٚثٌم١ّز ٚصؼشك ثألعش ثٌؼشثل١ز ثٌٝ ث١ٙٔجسثس وذشٜ صؾغذس 

فٟ :ثصد٠جد ٔغخ ثالهفجي ث١ٌضجِٝ ٚفمذثْ ثٌشػج٠ز ثألد٠ٛز , ٚثٔضؾجس ظج٘شر ثٌضغٛي ٚثٌضؾشد فٟ 

أل ثٌؾٛثسع ٚثٌطشلجس , ٚثصد٠جد ٔغخ ثالهفجي ثٌز٠ٓ ٠ضؼجهْٛ ثٌّخذسثس ٚثٌّغىشثس , ِقٕٗ ث

هفجي غ١ش ثٌؾشػ١١ٓ أٚ ثٌّؾ١ٌٛٙٓ ثٌٕغخ , ثالهفجي ثٌّٙؾش٠ٓ لغشث ِٓ د٠جسُ٘ ِٕٚجهك 

هفٌٛضُٙ ثٌٝ ِٕجهك ثخشٜ دثخً ثٌؼشثق ٚثؽىج١ٌز ثٌضى١ف ٌٍذ١تز ثٌؾذ٠ذر , صؼشك ثألهفجي ثٌٝ 

ػ١ٍّز ثٌخطف ٚثالدضضثص ٚثعضخذثُِٙ وش٘جةٓ ِمجدً ِذجٌغ ِج١ٌز أٚ ففمجس أخشٜ ٌضقف١ز 

ز ٚع١جع١ز , ػ١ٍّز ثٌضقشػ ثٌؾٕغٟ ٚثالغضقجح ٚثٌّضجؽشر دجألهفجي , ثألهفجي فغجدجس ؽخق١

ِشصىذٟ ثٌؾٕـ ٚثٌؾشثةُ ثٌّخضٍفز , ثصد٠جد ٔغخ ثالهفجي رٚٞ ثالػجلجس ثٌّخضٍفز ثٌؼم١ٍز ٚثٌؾغ١ّز 

ٚثٔؼذثَ ثٌشػج٠ز ثٌضشد٠ٛز ٌخجفز دُٙ , ٚؽ١ّغ ٘زٖ ثٌظٛث٘ش ٟ٘ ِٓ ثالؽىج١ٌجس ثٌّغضفقٍز ٚصؾىً 
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هشد ١ٌٚغش ؽزح ٌٍّذسعز ِٚج ٠ضشصخ ػٍٝ رٌه ِٓ ثٔمطجع ٚػذَ ِٛثظذز أٚ صغشح ػٛثًِ 

 (.9151ٔٙجةٟ ِٓ ثٌّذسعز ) ثٌخٌٟٛ, 

* صذ٘ٛس ثٌّىجٔز ثالؽضّجػ١ز ٌٍضؼٍُ ٌذٜ ثالعش أٚ ثٌٛثٌذ٠ٓ دؾىً خجؿ ٚثػضذجسٖ ١ٌغش دضٍه 

ثٌذسؽز ِٓ ثال١ّ٘ز , ٚ٘زث أ٠نج ٔجصؼ ِٓ مغٛهجس ثٌٛثلغ , ٚأػجدٖ  صشص١خ عٍُ ثال١ٌٚجس , وجْ 

ٕز ٠ؼضذش ثٌقفجظ ػٍٝ ثالسٚثؿ ثٚ ثٌؾشف أُ٘ دىغ١ش ِٓ ثٌضؼٍُ , ٚدجٌضجٌٟ ثفذ ػٛثًِ ثالٔمطجع ػ

ٚػذَ ثالعضّشثس ف١ٗ ٚثٌضغشح ِٕٗ , ثٌٝ ؽجٔخ هذؼج ػذَ صٛفش ثٌٛػٟ ثٌغمجفٟ ثٌالصَ ٌذٜ ثٌىغ١ش 

ؽضثء ثٔمطجع أهفجٌُٙ ػٓ ثٌّذسعز .  ) ثٌخط١خ ِٓ ِٓ ثالعش دؼذ ثدسثوُٙ ٌّذٜ ثٌنشس الفمج 

,2221.) 

شثك * صذ٘ٛس ثالٚمجع ثٌقق١ز ٚثٔضؾجس ثالِشثك ثٌّخضٍفز وأِشثك ثٌؾٙجص ثٌضٕفغٟ ٚأِ

ثٌىٍٝ ثٌّضِٕز ٚثٌىذذ ٚثٌغشهجْ ٚثال٠ذص ٚفجالس مؼف ثٌغّغ ٚثٌذقش ٚثٌضؾٛ٘جس ثٌخٍم١ز , 

 ٚؽ١ّؼٙج ػٛثًِ صذفغ ٔقٛ ثالٔمطجع ثٌّذسعٟ وخطٛر ٔقٛ ثٌضغشح ِٕٗ ٔٙجة١جً.

  -االسباب االقتصادٌة: -2

  -ٚصضٍخـ أدشص ِالِـ صأع١شثس ثٌٛمغ ثاللضقجدٞ فٟ ظج٘شر ثٌضغشح ف١ّج ٠أصٟ:

  االسر بتغطٌة متطلبات الحٌاة االقتصادٌة والمعٌشٌة االساسٌة , ٌدفع الكثٌر منها انشغال

الى االستعانة بأطفالها وزجها فً سوق العمالة واستخدامها كدخل اضافً , ونحن 

% من .4نعرف جٌدا ضٌق فسحة العٌش فً العراق , حٌث تشٌر االحصائٌات الى أن 

0 حسب إحصائٌات وزارة حقوق االنسان الشعب العراقً ٌعٌش تحت مستوى الفقر 

العراقٌة ( وملٌون أسرة تعٌش على معونات شبة الحماٌة االجتماعٌة التً تتراوح بٌن 

( دٌنار شهرٌاً ) حسب وزارة العمل والشؤون االجتماعٌة العراقٌة (0 وهذا .13-.9)

 (00..2بدوره ٌشكل عوامل ضغط على االطفال لترك الدراسة0    )حقوق االنسان , 

  ضعف الغطاء االقتصادي المتمثل بالمدعومات المالٌة المناسبة والتسهٌالت كأجور نقل

أو تقدٌم وجبات طعام أساسٌة للطلبة الفقراء أو تقدٌم القرطاسٌة المدرسٌة مجاناً أو 

المالبس وتجهٌزات مختلفة 0 مما ٌسبب أثقال كاهل اسر التالمٌذ وخاصة الفقٌرة مما 

 والدها من المدرسة0ٌضطرها الى سحب أ

 -االسباب التربوٌة : -3

وٌمكن بلورة أبرز االتجاهات التربوٌة التً تدفع باتجاه تسرب التالمٌذ وتركهم المدرسة 

 -على النحو التالً:

  عدم ارتباط المناهج بحاجات المجتمع وعدم تلبٌة لمٌول االطفال وهواٌاتهم وكذلك

وضعف كفاءة االدارة التعلٌمٌة , ضعف كفاءة المعلم من حٌث االعداد والتدرٌب 

وقصور االشراف والتوجٌه0 واالعتماد على أسالٌب التقوٌم القائمة على االمتحانات 

التقلٌدٌة وقصور االمكانٌات التربوٌة من مبان وتجهٌزات وفرص النشاط المختلفة 0    

 (20..2) النجار , 

  وضعف التوجٌه لدراسة عدم احترام شخصٌة التلمٌذ ومٌوله واهتماماته المختلفة

الفروق الفردٌة بٌن التالمٌذ و تكٌٌف المنهج وطرق التدرٌس لها وعدم استغالل أوجه 

 النشاط المدرسً الصفً والالصفً فً جذب التالمٌذ الى المدرسة0

  الرسوب المتكرر وعدم متابعة من فبل أدارة المدرسة أو ذوي التالمٌذ مما ٌضعف ثقة

 من وجودة فً المدرسة وٌهبط حافزة على متابعة الدراسة0التلمٌذ وٌفقده المتعة 
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  انعدام أو ضعف العمل المشترك بٌن المدرسة وأهل التلمٌذ مما ٌضٌع الفرصة للوقوف

عل المشكالت التً ٌعانً منها التالمٌذ ٌومٌا وبالتالً ال ٌترك مجال لحلها فً الوقت 

مرار التلمٌذ فً المدرسة 0  ) المناسب وان تراكمها الحقا ٌشكل حجر عثرة أمام است

 (1202رؤوف , 

  عدم اعتماد الخرائط التربوٌة فً توزٌع لخدمات التعلٌمٌة جغرافٌاً ونشر المدارس

االبتدائٌة على مقربة من السكن االصلً االمر الذي ٌعتبر من المعوقات االساسٌة فً 

طالب النفسٌة وتشدٌد سهولة انتقال التالمٌذ من والى المدرسة , مما ٌزٌد من أعباء ال

مخاوفه من االرهاب واعمال القتل واالختطاف وٌشكل عبئا أخر ٌزٌد من هموم وتفكٌر 

االسرة وقلقهم على سالمة أطفالهم , مما ٌسهم فً أحجام الوالدٌن عن ارسال أوالدهم 

 (60..2الى المدرسة 0 ) الحلو ,

  الثالثً مما ٌضعف االرتباط قصر الٌوم المدرسً واعتماد الدوام الثنائً المزدوج أو

بٌن الطالب والمدرسة وٌقلل من فرص ممارسة التلمٌذ لألنشطة الصفٌة  ولالصفٌه 

لتلبٌة رغباته واحتٌاجاته للنمو المتعدد الجوانب , وبالتالً تصبح المدرسة مكانا لإلقامة 

وائمة , الجبرٌة أو ثكنة عسكرٌة ٌشعر فٌها لطفل فٌها بالجزع أكثر من االنشراح و الم

 (00..2وٌتحٌن الفرص للهرب منها0)حقوق االنسان ,

  وهناك من االسالٌب التربوٌة ذات الصلة بالنواحً الوجدانٌة بالتكٌف النفسً للتلمٌذ كما

تتصل باتجاهاته وسلوكٌاته , هناك عوامل تتعلق بجوانب شخصٌة التلمٌذ , واستعداداته 

أثبتت الكثٌر من الدراسات وجود ارتباط  ومهاراته ,وقدراته النفسٌة والعقلٌة , وقد

 (5..2واضح بٌن بعض السمات الشخصٌة للتلمٌذ وتسربه من التعلٌم0 )قدوري ,

 -االسباب السٌاسٌة : -4

ان مصٌر العملٌة التربوٌة كم هو معروف ٌرتبط وثٌقا باالستقرار السٌاسً الذي ٌبعث 

عٌة وحٌادٌة , ومنا قطاع االمل فً مؤسسات الدولة وقٌامها بأنشطتها عل أسس موضو

التربٌة والتعلٌم, فالنظام السٌاسً ٌلعب دوراً مهما فً أعادة تولٌد القٌم االخالقٌة 

واالتجاهات االجتماعٌة العامة , والنظام التربوي هو أحد أدواته لتكرٌس هذ القٌم 

ونشرها على نطاق واسع عبر الممارسات الٌومٌة , من خالل المناهج واالنشطة 

رسٌة وتشكل فً هذا السٌاق ظاهرة التعصب الدٌنً والطائفً والقومً احد القٌم المد

االخالقٌة والتربوٌة الضاغطة على وحدة نظام التعلم ونسٌجة االجتماعً و ٌشكل هنا 

التسرب من التعلٌم واالبتعاد عنة احد وسائل احتماء االقلٌات فً حاالت االحتقان الشدٌد 

ن أبناء االقلٌات والطوائف عن التعلٌم والعزوف عنه0) حقوق وسببا فً انقطاع الكثٌر م

 (0..2االنسان , 

 -مفهوم الطالق: -ثالثاً :

الطالق لٌس حدث مفاجئ وانما هو نتٌجة تراكمات نفسٌة واجتماعٌة طوٌلة قد ترجع 

الى ما قبل الزواج , وٌقصد بذلك طرٌقة االختٌار والرؤٌة الشرعٌة واستقاللٌة الزواج 

ارة, ثم بعد ذلك احداث الحٌاة الزوجٌة وتراكماتها وفشل الزوجٌن او احدهما فً فً قر

تحمل مسؤولٌة الزواج , فتموت المودة والرحمة تحت وطأة هذا الفشل وال ٌبقى سوى 

انفصال تلك العروة وتحقٌق الترك واالطالق لكل منهما واجتهد العلماء فً كافة 
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ب الفشل والمتغٌرات وثٌقة العالقة بذلك لعلهم التخصصات بدراسة عالقة الزواج واسبا

 (12690ٌساعدوا على التقلٌل والحد من هذه الظاهرة0 ) النهاوي , 

حٌث تعد ظاهرة الطالق مشكلة قدٌمة عرفت منذ قٌام المجتمع االنسانً الذي عرف 

       الزواج بداٌة لتكوٌن العائلة حٌث عرف نهاٌة للحٌاة الزوجٌة غٌر الناضجة          

 (0    1203) الجنابً ,

ولقد دلت دراسات وابحاث اجرٌت لبعض الفئات ان االفراد الذٌن ٌتعرضون 

الضطرابات نفسٌة كالجنوح واالحداث والعوان سببه طالق الوالدٌن0                     

 (12690) الجنابً , 

لمجتمعات فان وبغض النظر عن المشكالت المادٌة المعقدة المرتبطة بالطالق عند ا

الطالق ال ٌختلف وراءه مشكالت عاطفٌة واجتماعٌة واقتصادٌة ففً الغالب ٌذهب 

االبناء مع االم وٌصبح الزوج الجدٌد اباً لألوالد السابقٌن, وهذا ٌؤكد مدة اخرى قوة 

 (12940االبوة االجتماعٌة 0 )رٌاض ,

  -اسباب الطالق: -رابعاً:

اخر , وتتعدد تلك االسباب فمن الصعب ان ٌكون  تختلف اسباب الطالق من مجتمع الى

 -لها سبب واحد بل مجموعة اسباب:

 هذه االسباب تكون متعلقة اما بالزوج أو الزوجة  -االسباب الخاصة : -1

ترجع أسباب الطالق من جانب الرجال الى أمور  -االسباب المتعلقة بالزوج: - أ

الزوجة أو عدم تحمل  الكراهٌة وتعدد الزوجات وسوء معاملة -كثٌرة أهمها :

الزوج لنفقات االسرة وكذلك الفرق بٌنة وبٌن الزوجة فً السن باإلضافة الى 

المرض الذي ٌقعده عن العمل وعن واجباته االسرٌة وانحطاطه االخالقً 

 وسوء سٌرته0

ترجع أسباب الطالق من جانب المرأة اي  -االسباب المتعلقة بالزوجة :  - ب

الزوجة ال عدة امور أهمها كراهٌتها للرجل خاصة اذا كان أهلها قد قاموا 

بتزوٌجها بشخص ال ترغب به وهذا ما قد ٌؤدي بها الى التوتر منة وكذلك 

ٌث تتعذر العقم أو سوء اخالقها ورعونة تصرفاته باإلضافة الى المرض بح

العالقات الجنسٌة بٌنهما وبٌن  الرجل , زد على ذلك خٌانة االمانة الزوجٌة 

وارتكابها الفاحشة واهمالها لشؤون المنزل وكبر سنها وعدم دخولها فً طاعة 

 (12040زوجها وخاصة االستمتاع الى أهلها0 )الخولً , 

دة فً معدالت الطالق ترجع االسباب العامة والتً تؤدي الى زٌا -االسباب العامة : -2

  -الى ما ٌلً:

الوضع االقتصادي والمادي المزرى لألسرة وأثر ذلك على االسرة اذ بعد العامل  - أ

االقتصادي من االسباب الهامة التً ٌستند علٌها الطالق فً المجتمعات العربٌة اذ 

ٌرى مصطفى عبد الواحد  انه حٌن تضٌق سبل المعٌشة وٌفشل الزوجان فً تحقٌق 

سعٌدة مؤدٌة ألغراضها فٌخفف الزوج من العبء وال ٌبالً بعد ذلك بما ٌكون  حٌاة

خاصة وما تعرفة الحٌاة العصرٌة من ارتفاع فً التكالٌف وانتشار لبطالة  23

والفقر فأصبحت العدٌد من االسر الجزائرٌة تعٌش فً ظروف اجتماعٌة واقتصادٌة 
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ٌن وقد تنتهً فً كثٌر من صعبة وقد تزٌد هذه الظروف من الشجار بٌن الزوج

 االحٌان الى الطالق كحل بدٌل لهذه المشاكل0

تطور مركز المرأة من الناحٌة االجتماعٌة وخروجها الى العمل , اذ ٌرى الكثٌر  - ب

من الباحثٌن أن عمل المرأة خارج البٌت من أهم العوامل المساعدة على حدوث 

انٌة خاصة بها تجعلها اقل الطالق ذلك ان العمل سٌساعدها على الحصول على مٌز

اعتماداً على زوجها من الناحٌة المادٌة كما ان تطور مركزها االجتماعً هو االمر 

الذي ٌشعرها بحرٌتها وقٌمتها وشخصٌتها فً الحٌاة اكثر من عدم عملها وٌجعلها 

اكثر استعدادا للمناقشة حول الحقوق الزوجٌة وشؤون االسرة سواء مع زوجها او 

فً مكاتب العمل والمدارس والشركات والجامعة والى تأسٌس سلوكها مع الرجال 

متأثرة بتلك المناقشات الحادة  الناتجة عن عملها وٌكون عمل المرأة سببا فً حدوث 

الطالق خاصة بعد اجاب االطفال وعدم قدرة المرأة على التوفٌق بٌن البٌت والعمل 

 (012920) الخولً, 

وأسس واضحة فقد ٌقوم الزواج مثال على المنفعة او عدم قٌام الزواج على قاعدة  - ت

المصلحة وهذه االمور تتعارض مع الدعائم التً ٌنبغً ان تقوم علٌها الحٌاة 

 االسرٌة0

االختالف بٌن الزوج والزوجة فً نظرتها الى الحٌاة وفً مستوى الثقافة والوضع  - ث

االولى من الزواج االجتماعً والسنً وهذه االمور قد ال تبدو مهمة فً المرحلة 

ولكنها تظهر بطول المعاشرة فتثٌر كثرا من حاالت التوتر العائلً التً تنتهً عادة 

 بالطالق0

ضعف الوازع الدٌنً واالخالقً خاصة فً المجتمعات المدنٌة وهذا ما ٌؤدي الى  - ج

 زٌادة حاالت الطالق0

 جهة المرأة0 االخالل بالشروط المتفق علٌها قبل الزواج سواء من جهة الرجل اومن - ح

عدم االستقرار العائلً وتعذر الوصول الى حلول للمشاكل ولعوامل التً تؤدي الى  - خ

التوتر والتفكك فً المحٌط االسري , فٌكون الطالق هو الحل الحاسم و كما ٌمكن 

تأسٌس وبناء فعل الطالق والدفاع علٌه اذا توفرت أسباب تحصى من طرف القانون 

لزوجة وكذلك عند ارتكاب جرٌمة أو عادات سٌئة كالجنون وهجر الزواج أو ا

ترتكبها المرأة او عادات سٌئة ٌرتكبها الرجل , وذلك فً فترة اقصاها عامٌن  , 

فالزواج فً المجتمع الجزائري الٌوم أصبح ٌقوم فً غالب االحٌان على عدم 

 إعطاء فرصة للرجل والمرأة معرفة بعضهما خاصة فً المناطق الرٌفٌة الن   ذلك

ٌعتبر مناِف لألخالق والدٌن والعادات والتقالٌد ومثل هذه الحاالت فأنها تؤدي فً 

كثٌر من االحٌان الى عدم وجود االنسجام لتدعٌم حٌاة االسرة مستقبال0ً ) الخولً, 

12020) 

 -انطالق وعاللته بتضرب االبناء ين انًذارس: -خايضاً :
ِؾضّؼٕج ثٌؼشدٟ خجفز ٚثالعالِٟ ػجِز ثٌطالق ِؾىٍز ثؽضّجػ١ز ٚٔفغ١ز خط١شر ٠ٚؼجٟٔ 

 ِٓ ٘زٖ ثٌّؾىٍز , ثر أٔٗ ٠ٕٟٙ ثٌضٚثػ ٚثٌٛفذر ثالعش٠ز ثٌضٟ ٔىْٛ ٔٛثر ٌٛفذر ثٌّؾضّغ. 

ٚفٟ ثٌٛلش ثٌزٞ أدجؿ ف١ٗ ثالعالَ ثٌطالق ٚأػطٝ ثٌقش٠ز ٌٍّغ١ٍّٓ فٟ ِّجسعضٗ ثال ثٔٗ 

ثٌٝ خطشٖ  ؽؼٍٗ ِىشٚ٘ج ِٚذغٛمج ٚؽؼً سخقضٗ ِٓ ثؽذ ثٌشخـ وشث١٘ز , ٚأؽجس
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ٚػذَ ثالعشثف ف١ٗ , ٚفظ ثٌّغ١ٍّٓ ػٍٝ ثصمجةٗ ِج ثعضطجػٛث ث١ٌٗ عذ١ال ٚ٘زث ِج ؽجء فٟ 

ثٌقذ٠ظ ثٌٕذٛٞ ثٌؾش٠ف ) ِج ثفً هللا ؽ١تج ثدغل ث١ٌٗ ِٓ ثٌطالق( ٚلجي ثٌىغ١ش ِٓ 

ثٌفمٙجء أْ ثٌطالق أفٍز ثٌقظش ٚثٌّٕغ ِٚٓ عُ ال ٠ؾٛص ثاللذثَ ػ١ٍز ثال ٌغذخ ِؾشٚع .) 

ثٌخجفز دجٌطالق ِشثفً ٌضقجؽ١ٗ لذً  آ٠جصٗ( ٚٚمغ ثٌمشثْ ثٌىش٠ُ فٟ 9163ع١ٓ , 

ٚلٛػٗ ١ٌىْٛ ثٌؼالػ ثالخ١ش ٌق١جر صٚؽ١ز أفذـ ثالصفجق د١ّٕٙج ِغضق١ال . ٚٔجي ِٛمٛع 

صٕظ١ُ ثٌؼاللز د١ٓ ثٌشؽً ٚثٌّشأر ٚصىْٛ ثالعشر ث٘ضّجَ ثٌّفىش٠ٓ ِٕز صِٓ دؼ١ذ فٕؾذ فٟ 

الق فقٛال ٚثعؼز ٌضٕظ١ُ ٘زٖ ثٌؼاللز ٚمّجْ ٚؽٛد٘ج وً ِٓ ثٌؾشثةغ ٚثٌمٛث١ٔٓ ٚثالخ

ٚثعضّشثس٘ج. ٚث٘ضُ سؽجي ثٌذ٠ٓ ٚثٌفىش ٚػٍّجء ثالؽضّجع ٚثٌٕفظ دٙزٖ ثٌؼاللز , وً 

٠قجٚي ِٓ ؽجٔذٗ ثْ ٠مذَ ِج ٠خذَ ٔؾجؿ ٘زٖ ثٌؼاللز الْ فٟ رٌه ثعضّشثس ثٌق١جر ٔفغٙج 

ر , ٚصنّٕش صؼج١ٌّٙج ؽ١ّؼج ٚعؼجدصٙج ٚصطٛس٘ج. ٚلذعش ؽ١ّغ ثالد٠جْ ثٌغّج٠ٚز ثالعش

ثٌؼًّ ػٍٝ صّجعىٙج ٚٚمؼش ثٌضؾش٠ؼجس ثٌضٟ صٛعك ػشٜ ثٌشٚثدو د١ٓ ثٌضٚؽ١ٓ , 

ٚأدؼجد ؽذـ ثٌطالق ػّٕٙج , ٚال صؤخز دأِشٖ ثال ألعذجح ؽٛ٘ش٠ز صؾؼً ثٌؼ١ؼ د١ٓ 

ثٌضٚؽ١ٓ ٚدجٌٕغذز ٌألهفجي ثِش دجٌغ ثٌقؼٛدز ِٚش ثٌّؾضّغ ثٌؼشدٟ ػِّٛجً دؾٍّز ِٓ 

 -ثالؽضّجػ١ز ٚثٌغمجف١ز وجْ ٌٙج ثالعش فٟ ثصد٠جد فجالس ثٌطالق ِٕٚٙج:ثٌضغ١شثس 

التغٌر التكنلوجً الذي مصحوباً بتغٌرات اجتماعٌة ادى الى تطور المدن واثر  -1

بشكل مباشر على االسر العصرٌة فغٌر من اتجاهاتها ودفع بالمرأة الى االختالط 

نفسها ومن المحتمل فً ضوء  وااللتحاق باألعمال لكً تكسب منها دخالً مستقالً 

ذلك ان الروابط االسرٌة ستضعف االمر وٌؤدي الى احتمال ظهور مشاكل 

 وتوترات فً جو االسرة مما ٌؤثر على تماسكها واٌصالها الى الطالق 0

التغٌر فً مكانة المرأة وعملها وتعلٌمها واعطائها الفرصة لالختالط بالرجال فً  -2

ة مواصلة التعلٌم العالً واالستقالل المادي والتغٌر المٌادٌن المختلفة واتاحة فرص

االٌدٌولوجً جعلها ال تتحمل زواجاً ال تتوفر فٌه مقومات االطمئنان فتسارع الى 

 (122.0انهاء مثل هذا الزواج بطلب الطالق0  ) الحسن, 

التغٌر الذي صاحب المجتمعات المتمدنة نتٌجة التغٌر القٌمً والمقاٌٌس التً ٌقاس  -3

ا الزواج الناجح 0 فالقٌم العائلٌة واهدافها قلت اهمٌتها بالنسبة ألفراد العائلة علٌه

وانتشار الزواج المبنً على اساس الحب الرومانسً فضالً عن هجرة العدٌد من 

االسر من الرٌف الى المدٌنة والذي ادى الى ازدٌاد عدد حاالت الطالق 0ان الطالق 

السلبٌة فً االسرة والمجتمع وتنعكس تلك تترتب علٌة بعض المشكالت واالثار 

االثار على االطفال من الناحٌة النفسٌة واالجتماعٌة والتربوٌة بدءا من 

 االضطرابات النفسٌة الى التشرد واالنحراف والجرٌمة وغٌر ذلك0

وتتعدد المتغٌرات المرتبطة بظاهرة الطالق بٌن اجتماعٌة واقتصادٌة وثقافٌة 

س مقدار التعدد فً هذه المتغٌرات والعالقات المتشابكة بٌنها ونفسٌة وتربوٌة 0وبنف

 (12020تتعدد وجهات النظر الى هذه الظاهرة وأسبابها0 ) غٌث , 

فالطالق له أثرة الكبٌر على شخصٌة ونفسٌة االطفال مستقبال الن االطفال هم أكثر 

اعً الفئات تأثٌرا وقت االزمات بسبب عدم اكتمال تطورهم النفسً واالجتم

واالدراكً والجسدي وان تلك االزمات والظروف تشكل عبئا ٌفوق مقدرة الطفل 

على التحمل فتظهر علٌه معالم المعاناة النفسٌة0 فحرمان الطفل من رعاٌة االم 

وخاصة فً مرحلة الطفولة ال ٌؤدي على سوء التكٌف االجتماعً فحسب ونما 

رٌن وصعوبة أقامه العالقات ٌسبب له القلق سلوكه بالعنف والعداء تجاه االخ
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االجتماعٌة مع االخرٌن مما ٌؤدي به الى االنسحاب من المجتمع وترك الدراسة 

وعدم التفكٌر بها و الشعور بالضٌاع والحزن واالسى مما ٌعود بالضرر على 

شخصٌة الطفل مستقبالً وأثبتت العدٌد من الدراسات الى ان الحرمان النفسً من 

الحب المتبادل بٌن الطفل ووالدٌه , وأبعاد الطفل  عن جو  االم واالب , وانعدم

االسرة الذي ٌوفر االمن والطمأنٌنة0 واالنفصال والتفكك االسري ٌؤدي الى الجنوح 

او االنحرافات السلوكٌة مستقبالً 0 وان الطفل الجانح ٌعجز عن تعلم العوامل التً 

د العدوان وٌستمر صراعة تساعده على مساٌرة قٌم المجتمع واخالقه وٌعجز عن ص

مع المجتمع كما وجد ان الحرمان من العطف والحب ٌؤدي الى التأخر فً االداء 

وتظهر على الطفل عالمات التعب واالرهاق والحزن وفقدان الشهٌة للطعام 

واضطرابات النوم والقلق وعدم االستقرار االنفعالً وضعف القدرة على االنتباه 

لتمرد وعدم االنضباط والمجازفة فً حٌاه وتعرٌضها  والتركٌز وقد ٌلجأ الى ا

للخطر فضالً عن السلوك العدوانً وما ٌتبعه من انفعال عنٌف فً القسوة التً 

ٌتعامل بها هؤالء االطفال مع اقرانهم واالتجاه نحو التخرٌب والسلبٌة وتستمر اثار 

 (12020ذلك حتى اذ تغٌرت الظروف نحو االحسن 0)خلف, 

ٌر من علماء النفس فً العالم فً موضوع الطالق وأثره على شخصٌة واهتم الكث

ونفسٌة االطفال فأشار بعض الباحثٌن الى ان معٌشة الطفل فً وسط اسرة غاب 

عنها ربها قد تكون اهون شراً من الحٌاه وسط أسرة ال ٌكف فٌها الوالدان عن 

والنزاع والصراع كثٌر الخصام وٌعلل ذلك بأن الطفل لو نشأ فً بٌئة ملٌئة بالشقاق 

ما ٌكتسب مزاج عصبٌا وعقلٌة مشتتة وعاطفة موزعة ومن االفضل لمثل هؤالء 

االطفال ان ٌعزلوا عن تلك البٌئة المتوترة او ٌفصل احد الوالدٌن عن االخر 

بالطالق وٌرى اخرون أنه مهما كان التنافر قام بٌن الوالدٌن فانه من االفضل بكثٌر 

ة الن االطفال فً حاجة الى رعاٌة ال ٌمكن ألٌة جمعٌة او أن تظل االسرة قائم

منظمة تعوض الطفل حنان االم أو عطف االب وخصوصاً فً السنوات الخمس 

االولى من حٌاته0 وأكدت الدراسات الى ان الطالق قد ٌكون سببا فً انحراف 

% من أسباب الجنوح ترجع الى سوء المحٌط وتصدع 02وجنوح االحداث تبٌن أن 

 (1252السرة وفقدان الرعاٌة االبوٌة 0) سلٌم ,ا

ووجد باحثون فً مركز الدراسات السٌاسٌة لألسرة فً برٌطانٌا من خالل مقابلتهم 

( سنة ومتابعتهم لمدة تصل 14-2( طفال ممن تراوحت أعمارهم  ما بٌن )152لـ ) 

الى عامٌن دراسٌٌن الى أن االطفال الذٌن ٌنتمون الى أباء مطلقٌن ٌكونون بحاجة 

الجسمٌة فضال  –صابة باألمراض النفسٌة الى مساعدة نفسٌة وأنهم أكثر عرضة لإل

 عن ضعف أدائهم الدراس0ً 

 -الطالق ٌعد ضرورة من ضرورات المجتمع ٌجب دراسته لألسباب االتٌة :

ان هذه الظاهرة تعد مؤشرا ٌكشف عن مختلف العوامل والظروف االجتماعٌة  -1

 التً تكمن وراء المشكلة 0

 أفراد المجتمع وجماعته0 تكون ظاهرة الطالق مؤشر لضعف الروابط بٌن -2

ٌترتب على الطالق اثار وأضرار باألسرة والطفل ومن ثم بالمجتمع وتمتد هذه  -3

الظاهرة لتساهم فً مشكالت اجتماعٌة اخرى كالتشرد والجنوح والتأخر 
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الدراسً وغٌرها كما أن لصدمت الطالق تأثٌرا كبٌرا على االطفال فً تكوٌن 

 شخصٌتهم وتوجٌه سلوكهم0 

 

 -دراصاث صابمت:        

  -انذراصاث انعربٍت : -اوالً :      
صٕٛػش ٚصؼذدس ثٌذسثعجس ثٌضٟ صٕجٌٚش ِٛمٛع ثٌضغشح ثٌذسثعٟ دجخضالف ثٌّٛمٛػجس     

ثٌضٟ صّش ثٌذسثعز ف١ٙج ِٓ ف١ظ ثٌضغشح ثٌذسثعٟ ٚػاللضٗ دّضغ١شثس ثخشٜ , ؽجءس ٔضجةؼ 

( ٚثٌٟ ثوذس ثْ ٔغذز 2225ثٌذسثعز ِضذج٠ٕز دقغخ ثٌّضغ١شثس , فٍمذ صٛفٍش دسثعز ) فجٌـ ,

( ثٌف ص١ٍّز فٟ 32( ثالٌف ِضغشح ِٓ ِؾّٛع )4ٌضؼٍُ ثالدضذثةٟ دٍغش )صغشح ثٌضال١ِز فٟ ث

( ٚثمجف ثْ ٔغذز ثٌضغشح فٟ ثٌؼجَ ثٌّجمٟ , دٍغش 2225ثٌّذثسط ثالدضذثة١ز فٟ ثٌؼجَ )

%( ٚفذدس ٘زٖ ثٌٕغذز ػٓ ِذ٠ش٠ز صشد١ز ِقجفظز رٞ لجس , ػٍٝ ثٌشغُ ِٓ ثْ ٘زٖ 61)

 (.2225ٌّقجفظجس ثالخشٜ .) فجٌـ ,ثٌّقجفظز صضّضغ دجألِٓ ثٌٕغذٟ ِمجسٔز دج

( فمذ صٛفٍش ثٌٝ ثْ ثعذجح ثٌضغشح ثٌذسثعٟ صؼٛد ٌٍطجٌخ 2299ثِج دسثعز ) ؽش٠فجس ,

ٚثالعشر ٚثٌّذسعز , ٚال ٠ٛؽذ فنً د١ّٕٙج ٚصضفجٚس لٛصٙج ٚفمجً ٌٍضأع١ش ثٌغٍذٟ ثٌزٞ صٍؼذٗ فٟ ف١جٖ 

ثٌضؼٍُ ٚػذَ ثال٘ضّجَ دجٌذسثعز ثٌطجٌخ ثٌضشد٠ٛز ِٚٓ ثّ٘ٙج صذٟٔ ثٌضقق١ً ثٌذسثعٟ ٚفؼٛدجس 

ٚثٔخفجك ل١ّز ثٌضؼٍُ ػٕذ ثٌطٍذز ثٌّضغشد١ٓ ثٌضٚثػ ثٌّذىش دجٌٕغذز ٌإلٔجط, ٚثٌخشٚػ ثٌٝ عٛف 

ثٌؼًّ دجٌٕغذز ٌٍزوٛس ٚعٛء ثٌٛمغ ثاللضقجدٞ ٌألعشر ٚخجفز ثْ وجْ ثٌٛثٌذ٠ٓ ِٕفق١ٍٓ .) 

 (.2299ؽش٠فجس , 

شصٙج فٛي ثعذجح ثٌضغشح ثٌذسثعٟ فٟ ِشفٍز ( ثٌضٟ ثؽ2292ثِج دسثعز ) ٚصثسر ثٌضشد١ز , 

ثٌضؼ١ٍُ ثالعجعٟ صؼٛد ثٌٝ ػٛثًِ ثلضقجد٠ز وجٌفمش ٚػّجٌز ثالهفجي ِٓ ؽٙز ٚػٛثًِ ثؽضّجػ١ز 

وجٌضفىه ثالعشٞ ٚثٌطالق ٚثٌضٚثػ ثٌّذىش ٌٍفض١جس ٚسفجق ثٌغٛء ِٓ ؽٙز ثخشٜ , ثمجفز ثٌٝ 

ثالِضقجٔجس ٚثٌنؼف ثٌضشثوّٟ فٟ ثٌؼٛثًِ ثٌضشدٛٞ ػٍٝ غشثس ثٌّٕج٘ؼ ٚهشثةك ثٌضذس٠غٟ ٚ

ثٌضقق١ً ٚػذَ فُٙ ثٌّجدر ثٌضؼ١ّ١ٍز ٚثٔضؾجس ظج٘شر ثٌؼمجح ٚصؾ١ش ثفقجءثس ٚصثسر ثٌضشد١ز 

%( ِٓ ػذد هالح 32( دٍغش )2292ٚثٌضؼ١ٍُ فٟ ثٌٍّّىز ثٌٝ ثْ ٔغذز ثٌضغشح خالي ثٌؼجَ )

 (  2292ثٌّضغشد١ٓ . ) ٚصثسر ثٌضشد١ز ٚثٌضؼ١ٍُ فٟ ثٌغؼٛد٠ز , 

 ) ثٌطالق ٚثعجسر ػٍٝ ثالعشر ٚثٌطفً(  -دسثعجس ثؽٕذ١ز : -جً:عج١ٔ

فٟ دسثعز لجِش دٙج ) ِجسٞ فشثٔظ دال( فٟ فشٔغج , ثٌقذط دٙج ثٌذجفغز فٟ ِؾٍظ ثالعضؾجسٞ 

%(ال دؼذ ِشٚس , ٚثْ فمذثْ ثالهفجي ٌالح ال ٠ىْٛ 33ٌٍضٚثػ , ثٌٝ ثْ ٔغذز ثٌطالق فٟ فشٔغج )

ثالدٛر ثٚ ٌؼذَ ثٌّذجالر ٌٚىٕز غجٌذجً دغذخ ثٌفمش ٚثٌذطجٌز ػٍٝ ثٌشغُ  ػجدر دغذخ ثفضمجد ثالح ثٌؼض٠ض

%( ِٓ فجالس ثٌطالق , ٚثٚمقش ثٌذسثعز ثْ ثالهفجي ٠قجدْٛ دجألِشثك ثٌٕفغ١ز 55ِٓ ثْ )

وجٌمٍك ٚػذَ ثالعضمشثس ٌٚٗ صأع١ش عٍذٟ ػٍٝ صقق١ٍُٙ ثٌذسثعٟ , ٚثْ ثٌفض١جس ثوغش ِؼجٔجر ِٓ 

ٌُٙ ِمذسر فٟ صقًّ ث١ٙٔجس ف١جُ٘ ثالعش٠ز , ٚثْ ثٌفض١جس ثوغش فغجع١ز ثالٚالد ف١ظ ثْ ثٌزوٛس 

 (2226صؾجٖ ثالؽٛثء ثٌؼجة١ٍز غ١ش ثٌّغضّشر  ) ِجسٞ ,

 ( ٌألدٕجء() ثٌطالق ٚثٌضقق١ً ثٌذسثعٟ Abiggilstewartدسثعز عضذٛثسس ) -2

خ ثٌطالق ػٍٝ دسثعز فذ٠غز لجِش دٙج ػجٌّز ثٌٕفظ ) ثد١غج٠ً عض١ٛثسس( فٟ دش٠طج١ٔج فٛي ػٛثل

( ثعشر ِطٍمز خالي فضشص١ٓ ص١ِٕض١ٓ, ثالٌٚٝ دؼذ ثالٔفقجي دغضز ثؽٙش , 962ثالدٕجء, فمذ لذِش )

( عٕز ثٞ فٟ ػّش 92 -6ٚثٌغج١ٔز دؼذ عٕز ِٓ ثالٔفقجي , ٚوجْ ػّش ثالهفجي ثٌّؼ١١ٕٓ د١ٓ )

ثعجس عٍذ١ز ػٍٝ  ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز , وّج صمٛي  عض١ٛثسس , ثْ فذٚط ثٌطالق فٟ ٘زٖ ثٌفضشر ٌٗ

ٚخقٛفجً فٟ ثٌّٛثفٍز ثالٌٚٝ فٟ عٕٛثس ثٌذسثع١ز , ثٞ ثٔٗ  ٌألدٕجءثٌضقق١ً ثٌذسثعٟ 

%(  ِٓ ثالهفجي عٛف ٠ؼجْٔٛ ِٓ فجالس ثٌضغشح ِٓ ثٌّذسعز دغذخ ػذَ ثالوضفجء ثٌٕفغٟ 32)

 ٚثٌققٟ ٚثاللضقجدٞ ٌٍؼجةٍز . ٚعذخ رٌه ٘ٛ 
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 ر الحٌاة االسرٌة0تنشأ لدى الطفل صراعات داخلٌة نتٌجة انهٌا -1

ٌتحتم على الطفل وفقاً لهذا الوضع الجدٌد ان ٌتكٌف مع بشأن اسرٌة جدٌدة مختلفة فً  -2

 النواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة والمستوى الثقافً مما ٌؤثر على شخصٌة الطفل0

ٌعقد الطفل مقارنات مستمرة بٌن أسرته المفككة والحٌاة االسرٌة التً ٌعٌشها باقً  -3

 مما ٌولد لدٌة الشعور باإلحباط والخجل وٌؤدي ذلك ترك الدراسة0  االطفال 

 (3..2) ستٌوارت,                               

woman tv6iah . htm www.balagh.comhttp:  

 انفصم انخانج

 إجراءاث انبحج : 
صضنّٓ ٘زٖ ثإلؽشثءثس ثخض١جس ثٌذقظ ٚدٕاجء ثألدثر فناالً ػآ أؽاشثء صطذ١مٙاج ػٍاٝ ػ١ٕاز ثٌذقاظ  

 إٌٝ ؽجٔخ ثٌٛعجةً ثإلفقجة١ز ثٌّؼضّذر فٟ ثٌذقظ ٚعٛف ٠ضُ صفن١ً ٘زث ػٍٝ ٚفك ثألصٟ :   

دّج أْ هذ١ؼز ثٌذقظ صمضنٟ إؽشثء دسثعز ِمجسٔز فاٟ صغاشح  -: اختٍار عٍنت انبحج  -:  أوالً 

ِٓ ثٌذسثعز فٟ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز , ٟٚ٘ ِمضقشر د١ٓ ػ١ٕض١ٓ ِٓ  ٚغ١ش ثٌّطٍمجس ء ثٌّطٍمجسأدٕج

, مآّ ِقجفظاز د٠اجٌٝ ) دثةاشر سػج٠از ثٌّاشأر ( . ٚثٌّىٛٔاز ِآ  سأدٕجء ثٌّطٍماجس ٚغ١اش ثٌّطٍماج

( صاُ ثخض١اجس٘ٓ ِآ ) دثةاشر  922( ٚغ١اش ثٌّطٍماجس ) 922( ثِشأر ِٓ ثٌٕغاجء ثٌّطٍماجس )222)

ز ثٌّشأر ( : ٚدؼذ صق١ًٍ ثالعضّجسثس ثٌّغضشؽؼز ٌُ صًّٙ أٞ ثعضّجسر ِٕٙج ٚرٌه ٌؼاذَ ٚؽاٛد سػج٠

ٔمـ فٟ ثٌّؼٍِٛجس ثٌٛثسدر ف١ٙج , ٌضقذـ ثٌؼ١ٕز فٟ فٛسصٙج ثٌٕٙجة١ز ِىٛٔز ِٓ ثٌٕغجء ثٌّطٍمجس 

صطذ١اك  ٠اضُٚغ١ش ثٌّطٍمجس ٌم١جط ثٌفشق د١ٓ صغشح أدٕجةٙٓ ِٓ ثٌذسثعز فٟ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز , ٚ

 ثٌّم١جط ِٓ لذً ثألِٙجس ٚرٌه عٛف صىْٛ ػٍٝ ػٍُ ٚدسث٠ز دأعذجح صغشح ثألدٕجء ِٓ ثٌذسثعز . 

صؼذ أدثر ثٌذقظ ػٕقش أعجعاٟ ٠غاضؼ١ٓ دٙاج ثٌذجفاظ ٌقاً ِؾاىٍز دقغاٗ ,  -:أداة انبحج  -حانٍاً :

, ِّج ٠مضنٟ ػٍٝ ثٌذجفاظ ثخض١اجس ثٔغاخ أدثر صضٛثفاك ِاغ هذ١ؼاز ثٌّؾاىٍز ثٌّؼشٚماز ) ِقؾاٛح 

( , ٚػ١ٍٗ صُ ثخض١جس ِم١جط ثٌضغشح ثٌذسثعٟ , ٚفك ثٌّم١جط ثٌزٞ أػذصٗ ثٌذجفغز ِٓ خالي  9145

أؽشثء ثعضذ١جْ ِفضٛؿ ػٍٝ ػ١ٕز ِٓ ثٌٕغجء ثٌّطٍمجس  ٚغ١ش ثٌّطٍمجس , ٚصُ صٛؽ١ٗ ثٌغؤثي ثألصاٟ 

 (   9) دشأ٠ه ِجٟ٘ أعذجح صغشح ثدٕه ِٓ ثٌذسثعز ( ٍِقك سلُ )

ٌه ِٓ خالي ثهالػٕج ػٍٝ ثألدد١جس ثٌّضٛفشر ػٍٝ ٘زث  ثٌّٛمٛع صىٛٔش ٚدؼذ ؽّغ ثٌفمشثس ٚوز 

 ( 2مشر . ٍِقك سلُ )ـــ( ف32فمشثس ثالعضذ١جْ دق١غضٙج ثٌٕٙجة١ز ِٓ )

شك ثٌّم١جط ػٍٝ ـــــثعضخشثػ ثٌقذق ثٌظج٘شٞ , ف١ظ صُ ػ -:صذق انًمٍاس  -حانخاً:

ِؾّٛػز ِٓ ثٌخذشثء ثٌّخضق١ٓ فٟ ػٍُ ثٌٕفظ ٚػٍُ ثالؽضّجع ٚلذ أدذٜ ثألعجصزر ثٌخذشثء أسثةُٙ 

ِٚالفظضُٙ فٛي ِذٜ فالف١ز ثٌفمشثس ٌٍّم١جط , ثر ٌُ ٠ضُ فزف أٞ فمشر دً لجِٛث دضؼذ٠ً 

( فمشثس صُ صؼذ٠ٍٙج دغذخ ثٌق١جغز ثٌٍغ٠ٛز , ٚدزٌه أفذـ ثٌّم١جط 4ٟٚ٘ )دؼل ثٌفمشثس 

( ٚدزٌه صقمك ٌٍّم١جط ثٌقذق 3( فمشر , ثٔظش ثٌٍّقك سلُ )32دق١غز ثٌٕٙجة١ز ثٌّىٛٔز ِٓ )

( 9111ثٌظج٘شٞ أٞ ثٔٗ ٠م١ظ ِجٚمغ ٌم١جعٗ ػٍٝ ٚفك ِج٠ؼشفٗ ثٌّخضقْٛ )ثٌظج٘ش , 
*

 

٠ؼذ ثٌغذجس ِٓ ثٌؾشٚه ثٌٛثؽخ صٛفش٘ج فٟ ثٌّم١جط ٠ٚؼٕٟ ػذَ صاأعش ثٌٕضاجةؼ  -انخباث : -:رابعاً 

 ( ٌٚضقم١ك رٌه صُ :  9145’ دقٛسر ؽٛ٘ش٠ز فٟ فجٌز صغ١ش ثٌذجفظ ) ثٌغش٠خ 

                                                 
*
 أ.د ١ٌظ وش٠ُ فّذ -9 

 أ.د ِٕٙذ ِقّذ ػذذ ثٌغضجس -2  

 أ.د دؾشٜ ػٕجد ِذجسن -3  

 أ.د ػٍٟ ثدشث١ُ٘ ِقّذ -4  

 ثخالؿ ػٍٟ فغ١ٓ أ.َ.د -5  
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ٌضقم١ك ِٓ عذجس ثألدثر فٟ أٔٙج صؼطٟ ثٌٕضجةؼ ٔفغٙج ػٕذ صطذ١مٙاج ػٍاٝ ثٌؼ١ٕاز   -:حباث األداة  -6

( ثِشأر , ٚدؼذ ِشٚس ػؾشر أ٠اجَ 52ػٍٝ ػ١ٕز ػؾٛثة١ز ِىٛٔز ِٓ ) ِشص١ٓ , هذمش ثٌذجفغز أدثصٙج

أػجد صطذ١مٙج ػٍٝ ٔفظ ثٌؼ١ٕز , ٚدؼذ ِؼجٌؾز ثٌذ١جٔجس إفقجة١ج أٚ ثعضخذثَ ِؼجًِ ثسصذاجه ٠شعاْٛ 

 %( ٚ٘ٛ عذجس ؽ١ذ ٚدزٌه أفذقش ثألدثر ؽج٘ضر ٌٍضطذ١ك .  54) 

ٕغااجء ثٌّطٍمااجس ٚغ١ااش ثٌّطٍمااجس ( ثِااشأر ِاآ ث222ٌثر صااُ ثخض١ااجس ) -:تطبٍققك انًمٍققاس  -4

( ثِشأر ِٓ ) ثألسثًِ , صٚؽز ِقىَٛ 922( ثِشأر ِطٍمز ٚ )922دقٛسر ػؾٛثة١ز , صضىْٛ ِٓ )

, دذْٚ ِؼ١ً ...( الخض١جس ٔغذز ثٌضغشح ٌذٜ أدٕاجةٙٓ , ِٚآ ثؽاً رٌاه لجِاش ثٌذجفغاز داج العاضؼجٔز 

ٍضؼاشف ػٍاٝ ِٛػاذ فناٛس٘ٓ دذؼل ثٌّٛظف١ٓ فٟ ) دثةشر سػج٠ز ثٌّاشأر ( فاٟ ِقجفظاز د٠اجٌٝ ٌ

ٌاذثةشر ثٌشػج٠ااز , ٚصااُ صٛص٠ااغ ثالعاضّجسثس ػٍاا١ٙٓ عااُ لجِااش دمااشثءر واً فمااشر ِاآ فمااشثس ثٌّم١ااجط 

ٌٍضٛم١ـ , ٚدؼذ رٌه ٠غّـ ٌٙٓ دجٌضأع١ش دأٔفغٙٓ ػٍٝ أٞ فماشر صٕجعاخ ثإلؽجداز ثٌضاٟ صٕطذاك ػٍاٝ 

صقم١اك دسؽاز ػج١ٌاز ِآ ثٌذلاز ثدٕٙج , أْ ِغً ٘زٖ ثٌؼ١ٍّز صطٍخ ؽٙذثً ٚفمج ثالأْ ٘ذف ثٌذجفغز ٘اٛ 

 ٚثٌّٛمٛػ١ز .

 -انىصائم اإلحصائٍت : -خايضاً:

ٌّؼشفااااز ثٌفااااشق رثس دالٌااااز إفقااااجة١ز  ٓ( ٌؼ١ٕضاااا١ٓ ِغااااضم١ٍٓ ِٚضغااااج٠ٚضT.Test١ثخضذااااجس )  -9

 ٌٍّؾّٛػض١ٓ ٚفك ثٌفشم١جس ثٌّؼضّذر فٟ ثٌذقظ . 

 ِؼجًِ ثسصذجه )٠شعْٛ ( ٌقغجح ثٌغذجس .  -2

 ثٌٛعو ثٌقغجدٟ  -3

ثالٔقشثف ثٌّؼ١جسٞ  -4

 انفصم انرابع
٠ضناآّ ٘اازث ثٌفقااً ػشمااجً ٌٕضااجةؼ ثٌذقااظ ثٌقااجٌٟ ٚفمااجً ٌأل٘ااذثف  -ػااشك ثٌٕضااجةؼ ٚصفغاا١ش٘ج :

 ثٌّقذدر , إمجفز إٌٝ صفغ١ش ثٌٕضجةؼ ٚثالعضٕضجؽجس ٚثٌضٛف١جس ٚثٌّمضشفجس ٚػٍٝ ثٌٕقٛ ثألصٟ :  

           -أوالً : انهذف األول :
ِؼشفز ثٌفشق دا١ٓ ِضٛعاو دسؽاجس صغاشح أدٕاجء ثٌّطٍماجس ِٚضٛعاو دسؽاجس غ١اش ثٌّطٍماجس ِآ 

 ثٌذسثعز . ٚالخض١جس فقز ثٌفشم١جس ثٌقفش٠ز وجٔش ثٌٕضجةؼ ػٍٝ ثٌّٕٛ ثألصٟ :  

صغاشح ( فاٟ ِضٛعاو  2.,5ثٌفشم١ز ثألٌٚٝ ) الصٛؽاذ فاشٚق رثس دالٌاز إفقاجة١ز ػٕاذ ِغاضٜٛ )

أدٕااجء ثٌّطٍمااجس ِاآ ثٌذسثعااز ٚأدٕااجء غ١ااش ثٌّطٍمااجس ِاآ ثٌذسثعااز ( ٚالخض١ااجس فااقز ثٌفشماا١ز 

 ثٌقفش٠ز ثعضخذَ ثالخضذجس ثٌضجٌٟ : 

دجٌؼذد , أظٙاشس ٔضاجةؼ ثٌضق١ٍاً ثإلفقاجةٟ أْ ِضٛعاو دسؽاجس أفاشثد  ٌٓؼ١ٕض١ٓ ِغضم١ٍٓ ِضغج٠ٚض١

ٚغ١اش ثٌّطٍماجس فذٍاغ ِضٛعاو دسؽاجس ( ثِاشأر ِآ ثٌٕغاجء ثٌّطٍماجس 222ثٌؼ١ٕز ٚثٌذاجٌغ ػاذدُ٘ )

( دسؽز فٟ فا١ٓ دٍاغ ِضٛعاو 1,59( ٚدذسؽز ثٔقشثف ِؼ١جسٞ )  49,4صغشح أدٕجء ثٌّطٍمجس ) 

( دسؽااز , ٚدذسؽااز 6,35( ٚدااجٔقشثف ِؼ١ااجسٞ ) 36,22دسؽااجس صغااشح أدٕااجء غ١ااش ثٌّطٍمااجس )

( 9,15ثٌؾذ١ٌٚاز ) ( ٟٚ٘ ثوذش ِٓ ثٌم١ّاز3,96( ف١ظ دٍغش ثٌم١ّز ثٌغجدضز ثٌّقغٛدز ) 14فش٠ز )

 ( ٠ٛمـ رٌه   9( ؽذٚي سلُ )2.,5ػٕذ ِغضٜٛ )

 (6جذول رلى )

ثٌّقغٛدز ٚثٌم١ّز ثٌؾذ١ٌٚز إل٠ؾجد ثٌفاشٚق ثٌّؼ٠ٕٛاز صغاشح أدٕاجء ثٌّطٍماجس  ٠T.Testٛمـ ل١ّز 

 ٚأدٕجء غ١ش ثٌّطٍمجس ِٓ ثٌذسثعز .

درجت  انعذد انجنش

 انحرٌت 

انًتىصط 

 انحضابً

االنحراف 

 انًعٍاري

 T.Testلًٍت

 انًحضىبت

انمًٍت 

 انجذونٍت 

تضرب أبناء 

 انًطهماث

611  

    89 

3613 81,6  

4161 

 

6189 

تضرب أبناء 

 غٍر انًطهماث
611  

41144 

 

1146 
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أٞ ثٔٗ ٠ٛؽذ فشق دثي إفقاجة١ج دا١ٓ ِضٛعاو دسؽاجس صغاشح أدٕاجء ثٌّطٍماجس ِآ ثٌذسثعاز ٚأدٕاجء 

غ١ش ثٌّطٍمجس ِٓ ثٌذسثعاز , أرْ صاشفل ثٌفشما١ز ثٌقافش٠ز , ٚ٘ازث ٠ؤؽاش ثسصفاجع ٔغاذز صغاشح 

 أدٕجء ثٌّطٍمجس ِٓ ثٌذسثعز فٟ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز. 

 

  -انفرضٍت انخانٍت :
( داا١ٓ ثٌاازوٛس ألِٙااجس ِطٍمااجس ٚروااٛس 2.,5فااشٚق رثس دالٌااٗ إفقااجة١ز ػٕااذ ِغااضٜٛ ) )الصٛؽااذ

 ألِٙجس غ١ش ِطٍمجس (

ٚالخض١جس فاقز ثٌفشما١ز ثٌقافش٠ز ثعاضخذَ ثالخضذاجس ثٌٕاجةٟ ٌؼ١ٕضا١ٓ ِغاضمٍض١ٓ ِضغاج٠ٚض١ٓ دجٌؼاذد 

ٛس ( ِآ ثٌازو922أظٙشس ٔضجةؼ ثٌضق١ٍاً ثإلفقاجةٟ أْ ِضٛعاو دسؽاجس ثٌؼ١ٕاز ٚثٌذاجٌغ ػاذدُ٘ )

( 44,16ألدٕااجء ثٌّطٍمااجس ٚغ١ااش ثٌّطٍمااجس , دٍااغ ِضٛعااو دسؽااجس ثٌاازوٛس ٌألِٙااجس ثٌّطٍمااجس ) 

( دسؽاز , فذٍاغ ِضٛعاو دسؽاجس ثٌازوٛس ألدٕاجء ثألِٙاجس غ١اش  5,43ٚدذسؽز ثٔقشثف ِؼ١اجسٞ ) 

( ف١اظ دٍغاش ثٌم١ّاز 14( ٚدذسؽاز فش٠از )5,55(ٚدذسؽز ثٔقاشثف ِؼ١اجسٞ ) 42,3ثٌّطٍمجس ) 

( ؽذٚي سلُ 2.,5( ػٕذ ِغضٜٛ )9,14( ٟٚ٘ ثوذش ِٓ ثٌم١ّز ثٌؾذ١ٌٚز )2,95دز ) ثٌٕجة١ز ثٌّقغٛ

 ( ٠ٛمـ رٌه 2)

 

 (4جذول رلى )
ثٌّقغٛدز ٚثٌؾذ١ٌٚز إل٠ؾجد ثٌفشٚق ثٌّؼ٠ٕٛز د١ٓ ثٌزوٛس ٌألِٙجس ثٌّطٍمجس  ٠T.Testٛمـ ل١ّز 

 ٚثٌزوٛس ألِٙجس غ١ش ثٌّطٍمجس .  

 

درجت  انعذد انجنش

 انحرٌت 

انًتىصط 

 انحضابً 

االنحراف 

 انًعٍاري 

  T.Testلًٍت

 انًحضىبت

انمًٍت 

 انجذونٍت 

ركىر 

أليهاث 

 يطهماث

,1  

 

89  

33161 6134  

 

4166 

 

 

6189 

ركىر 

أليهاث 

غٍر 

 يطهماث

,1 3114 616, 

 

أٞ ثٔٗ ٠ٛؽذ فشق دثي إفقجة١ج د١ٓ ِضٛعو دسؽاجس ثٌازوٛس ألِٙاجس ِٚطٍماجس ٚثٌازوٛس ألِٙاجس 

غ١اااش ِطٍماااجس , ثرْ صاااشفل ثٌفشمااا١ز ثٌقااافش٠ز , ٚ٘ااازث ٠ؤؽاااش ثسصفاااجع ِغاااضٜٛ صغاااشح أدٕاااجء 

ثٌّطٍماجس , ٘اازث ِااج ثعذضااز دسثعااجس عااجدمز ػآ صغااشح ثٌاازوٛس ٚخقٛفااجً ألدٕااجء ثٌّطٍمااجس ل١جعااجً 

 ٙجس غ١ش ثٌّطٍمجس ٌٍزوٛس ألدٕجء ثألِ

 

 انفرضٍت انخانخت  -انهذف انخانج :
(دا١ٓ ِضٛعاو دسؽاجس ثٌضغاشح ثٌذسثعاٟ 2.,5)الصٛؽذ فاشٚق رثس دالٌاز إفقاجة١ج ػٕاذ ِغاضٜٛ )

 ٌإلٔجط ألِٙجس ِطٍمجس ٚثإلٔجط ألِٙجس غ١ش ِطٍمجس( 

 ددجٌؼااذ ٓٚالخض١اجس فااقز ثٌفشماا١ز ثٌقاافش٠ز ثعااضخذَ ثالخضذااجس ثٌٕااجةٟ ٌؼ١ٕضااٟ ِغااضمٍض١ٓ ِضغااج٠ٚض١

( ِاآ 922أظٙااشس ٔضااجةؼ ثٌضق١ٍااً ثإلفقااجةٟ أْ ِضٛعااو دسؽااجس أفااشثد ثٌؼ١ٕااز ٚثٌذااجٌغ ػااذدُ٘ )

( 42,3ثإلٔجط ألِٙجس ِطٍماجس ٚغ١اش ِطٍماجس فذٍاغ ِضٛعاو دسؽاجس ثإلٔاجط ٌألِٙاجس ِطٍماجس )

( دسؽاز , فاٟ فا١ٓ دٍاغ ِضٛعاو دسؽاجس ثإلٔاجط ألِٙاجس غ١اش 5,55ٚدذسؽز ثٔقشثف ِؼ١جسٞ ) 

( ف١اظ دٍغاش ثٌم١ّاز ثٌٕجة١از 14( ٚدذسؽز فش٠ز )4,14( ٚدجٔقشثف ِؼ١جسٞ ) 34,24ِطٍمجس ) 
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( 3( ؽذٚي سلُ )2.,5( ػٕذ ِغضٜٛ ) 9,14( ٟٚ٘ ثوذش ِٓ ثٌم١ّز ثٌؾذ١ٌٚز ) 3,96ثٌّقغٛدز ) 

 ٠ٛمـ رٌه 

 

 (4ذول رلى )ج

ثٌّقغٛدز ٚثٌم١ّز ثٌؾذ١ٌٚز إل٠ؾجد ثٌفشٚق د١ٓ ثٌضغشح ثٌذسثعٟ ٌذٜ ثإلٔجط  ٠Test.Tٛمـ ل١ّز 

 ألِٙجس ِطٍمجس ٚإٔجط ألِٙجس غ١ش ِطٍمجس 

 

درجت  انعذد  انجنش

 انحرٌت 
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أٞ ثٔٗ ٠ٛؽذ فشق دثي إفقجة١ج د١ٓ ِضٛعو دسؽجس ثإلٔجط ألِٙجس ِطٍمجس ٚثإلٔجط ألِٙجس غ١ش 

ِطٍمااجس , أرْ صااشفل ثٌفشماا١ز ثٌقاافش٠ز . ٚ٘اازث ٠ؤؽااش ثسصفااجع ِغااضٜٛ ثٌضغااشح ثٌذسثعااٟ ٌااذٜ 

 ثإلٔجط ألدٕجء ثألِٙجس ثٌّطٍمجس 

 -االصتنتاجاث  :
 -فٟ مٛء ِجصٛفً أ١ٌٗ ثٌذقظ ثٌقجٌٟ :

ج٘شر ثٌضغشح ثٌذسثعٟ ٌذٜ أدٕجء ثٌّطٍمجس دغذخ ثألٚمجع ثاللضقجد٠ز ٚثالؽضّجػ١از ثٔضؾجس ظ -9

 ثٌضٟ ٠ؼ١ؾٙج ثٌض١ٍّز .

ٕ٘جن ثعش دثي ٌضغشح ثٌزوٛس ألدٕجء ثٌّطٍمجس أوغش ِآ ثٌضغاشح ثٌذسثعاٟ ٌٍازوٛس ألدٕاجء غ١اش  -2

 ثٌّطٍمجس ألٔٗ ثٌّؼ١ً ثٌٛف١ذ ٌٍؼجةٍز .

ط ٌألِٙجس ثٌّطٍمجس أوغاش ِآ ثٌضغاشح ثٌذسثعاٟ ٌإلٔاجط ٕ٘جن ثعش دثي ٌضغشح ثٌذسثعٟ ٌإلٔج -3

ألِٙجس غ١ش ِطٍمجس ٚرٌه ٌؼاذَ  لاذسر ثألَ ثٌّطٍماز ِآ صٍذ١از ثالفض١جؽاجس ثٌناشٚس٠ز ٌٍذسثعاز . 

 ٚصغجػذ أِٙج فٟ أػّجي ثٌّٕضي  

 ٕ٘جن ثعش دثي ٌٍضغشح ثٌذسثعٟ ٌٍزوٛس أوغش ِٓ ثإلٔجط ٚرٌه ألٔٗ ٠ؼضذش ثٌّؼ١ً ثٌٛف١ذ ٌٍؼجةٍز  -4

 انًمترحاث وانتىصٍاث 
 ثٌم١جَ دذسثعجس ِٓ ف١ٓ ألخش ٌضٛف١ش لجػذر ِؼٍِٛجس ػٓ عذخ ٚأعذجح ثٌضغشح ثٌذسثعٟ . -9

أ٠ؾجد إ١ٌز ٌٍضؼشف ػٍٝ ثٌطالح ثٌّؼشما١ٓ ٌخطاش ثٌضغاشح  ثٌذسثعاٟ ٚدازي ؽٙاذ ٌّغاجػذصُٙ  -2

 دجٌذمجء فٟ ثٌّذسعز ٚإصّجَ صؼ١ٍُّٙ .

 ِغجػذر ثٌطٍذز ٚخقٛفجً ثٌطٍذز ثٌّضغشد١ٓ ِٓ ثٌّذسعز .صفؼ١ً دٚس ثٌّشؽذ ثٌضشدٛٞ فٟ  -3

مشٚسر ثال٘ضّجَ دشٚثصخ ) دٚثةش سػج٠ز ثٌّشأر ( ٚخقٛفجً ثٌٕغجء ثٌّطٍمجس ِٓ ثؽً صاٛف١ش  -4

 ثٌّغضٍضِجس ثٌنشٚس٠ز ٌٍذسثعز.

 أؽشثء دسثعز ِمجسٔز أخشٜ ٌذسثعز ل١جط أعذجح ثٌضغشح ثٌذسثعٟ د١ٓ ثٌزوٛس ٚثإلٔجط . -5
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 ــًــصـــادرانــ
 , ٌغجْ ثٌؼشح , د١شٚس ٌٍطذجػز ٚثٌٕؾش , ٌذٕجْ  . 9151ثدٓ ِٕظٛس , -9

 ( , ثٌّشث٘ك ٚثٌؼاللجس ثٌذسثع١ز , ٌذٕجْ 2221ثٚسٞ , ثفّذ , ) -2

 ( , ِقطٍقجس ثٌؼٍَٛ ثالؽضّجػ١ز , ِىضذز ٌذٕجْ , د١شٚس 9146دذٚٞ , ثفّذ صوٟ , ) -3

 ( , ثٌطفً ٚثألعشر ٚثٌّؾضّغ , ه , ثألسدْ 2222ثٌذخجسٞ , ػذذ ثٌٍط١ف , ) -4

 ( , ثٌضخٍف ثالؽضّجػٟ , د١شٚس , ٌذٕجْ 2225فؾجصٞ , ِقطفٝ , ) -5

 , ِؼؾُ ػٍُ ثالؽضّجع , د١شٚس , ٌذٕجْ  9142ثٌقغٓ , أفغجْ ِقّذ ,  -6

ٚؽٙز ٔظش ثٌشؽً ثٌغؼٛدٞ , ( عٍٜٛ ػذذ ثٌق١ّذ , ثٌطالق ٚأعذجدٗ ِٓ 2221ثٌخط١خ , )  -5

 ثٌش٠جك , ِؾٍز ؽجِؼز ثٌٍّه عؼٛد 

 , ثٌضٚػ ٚثٌؼاللز ثألعش٠ز , ثإلعىٕذس٠ز ,دثس ثٌّؼشفز ثٌؾجِؼ١ز  9151ثٌخٌٟٛ , عٕجء ,  -4

 , ثألعشر ٚثٌق١جر ثٌؼجة١ٍز , ِشوض ثٌىضخ ثٌغمجف١ز ثٌمج٘شر  9144ثٌخٌٟٛ , عٕجء ,  -1

قشِجْ ِٓ ثألعشر ٚأعشٖ ػٍٝ ثٌضقق١ً ثٌذسثعٟ ( , ث9141ٌخٍف , فغ١ٓ ِقّذ , ) -92

ٚثٌضى١ف ثٌؾخقٟ ٚثالؽضّجػٟ ٌضال١ِز ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز سعجٌز ِجؽغض١ش , ثٌمج٘شر ) ِقذس 

 ثٔضشٔش ( 

 ( , ثٌؾغُ صؼذ١شثصٗ ثالٔفؾجس٠ز , د١شٚس , ٌذٕجْ 9161عجٌُ , ِىٟ , )  -99

 ثٌضى٠ٛٓ , ثٌمج٘شر ( , ثألعشر فذ٠غز 2222ثٌذعٛلٟ , ِّذٚؿ ِقّذ , )  -92

,  93( , ثألعشر ٚثٌطفٌٛز فٟ ِق١و ثٌخذِز ثالؽضّجػ١ز ,ه9115ثٌغ١ذ , ػٍٟ ثٌذ٠ٓ , ) -93

 ثٌمج٘شر 

( , ثٌّغؤ١ٌٚز ثأل١ِٕز ٚدٚس٘ج فٟ ثٌّؤعغجس ثٌضؼ١ّ١ٍز , و١ٍز  2224ثٌؾجفؼٟ , إدشث١ُ٘ , )  -94

 ثٌٍّه فٙذ , ثٌى٠ٛش . 

ظج٘شر ثٌضغشح ِٓ ثٌّذثسط , سعجٌز ِجؽغض١ش  ( ,2299ؽش٠فجس , ػذٔجْ ػٛدر , )  -95

 ِٕؾٛسر , ثألسدْ .

( , ثٌطالق ٚثٌضغ١ش ثالؽضّجػٟ , ثٌّىضاخ ثٌؾاجِؼٟ ثٌقاذ٠ظ , 9144ؽٍذٟ , عشٚس ِقّذ , ) -96

 ثألسدْ .  

( , ظااج٘شر ثٌضغااشح ثٌّذسعااٟ فااٟ ثٌضؼٍاا١ُ ثالدضااذثةٟ , دسثعااز فااٟ  2225فااجٌـ , ػااجِش , ) -95

 ِقجفظز رٞ لجس , ثٌؼشثق 

 ( , ثٌّٛمٛػ١ز ٚثٌضق١ًٍ فٟ ثٌذقظ ثالؽضّجػٟ د١شٚس  9143ثٌؼّش , ِؼٓ خ١ًٍ , ) -94

فاز ثٌؾجِؼ١از ( , ع١ىٌٛٛؽ١ز ثٌؼاللجس ثالؽضّجػ١ز , دثس ثٌّؼش9144ػّش , ِج٘ش ِقّٛد , ) -91

, 

 ػّجْ ,ثألسدْ  ف( , صغشح ثألهفجي ِٓ ثٌّذثسط , ِىضخ ث١ٔٛ١ٌغ٠9115١ٛٔغ١ف , ) -22

 ( , د١ًٌ فّج٠ز ثٌطفً فٟ ثٌّذثسط , دِؾك , عٛس٠ز .  2224, ) فث١ٔٛ١ٌغ١ -29

 

 

22- Clayton Richard , (1979) : The Family Marriage and social chang. 
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 انًالحك

 (6يهحك رلى )

 ػض٠ضصٟ ثألَ : 

صااشَٚ ثٌذجفغااز أؽااشثء دقااظ دؼٕااٛثْ ) صغااشح أدٕااجء ثٌّطٍمااجس ٚغ١ااش ثٌّطٍمااجس ِاآ ثٌذسثعااز فااٟ 

ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز ( . ٚألٔىاُ ثلاشح إٌاٝ ثألدٕاجء ِّىآ ِؼشفاز أعاذجح ثٌضغاشح ٌاذ٠ُٙ , ٌازث أسؽاٛ 

ثإلؽجدااز ػٍااٝ ثٌغااؤثي ثألصااٟ : ) دشأ٠ااه ِااجٟ٘ أعااذجح صغااشح ثدٕااه ِاآ ثٌّذسعااز ( ؽض٠ااً ثٌؾااىش 

 ثٌذجفغز  ٚثٌضمذ٠ش

 

 

 ثٌذجفغز                                                        

 ٚفجء فذش ٔضثي                                                           

 

 

 (4يهحك رلى )

 ثعضذ١جْ أسثء ثٌخذشثء

 

 ؽجِؼز د٠جٌٝ 

 و١ٍز ثٌضشد١ز ثالعجع١ز

 ثٌضشدٛٞ ٚثٌضٛؽ١ٗلغُ ثالسؽجد ثٌٕفغٟ 

 

 َ/ ثعضذجٔز ثسثء ثٌخذشثء

 ثالعضجر ثٌفجمً .................................... ثٌّقضشَ

 صق١ز ه١ذز 

صشَٚ ثٌذجفغز ثؽشثء دسثعز ١ِذث١ٔز ٚثٌّٛعِٛز ح ) صغشح ثدٕجء ثٌّطٍمجس ٚغ١ش ثٌّطٍمجس ِٓ 

ه ِج ثالعذجح عؤثي ثعضطالػٟ ٌٍؼ١ٕز ) دشأ٠ صٛؽ١ٗثٌذسثعز فٟ ثٌّشفٍز ثالدضذثة١ز (. ِٚٓ خالي 

ثٌضٟ صؤدٞ ثٌٝ صغشح ثدٕه ِٓ ثٌّذسعز ( , ِٚٓ خالي ثالؽجدز ػٍٝ ٘زث ثٌغؤثي , ثػذس ثٌذجفغز 

( فمشر ٌزث صنغ ثٌذجفغز ٘زث ثالعضذ١جْ د١ٓ ث٠ذ٠ىُ ِٓ ثؽً 32فمشثس ثالعضذ١جْ ثٌّىْٛ ِٓ )

 ثالعضٕجسر دشأ٠ىُ ٚثالعضفجدر ِٓ خذشثصىُ ثٌؼ١ٍّز .

 صٕطذك( صٕطذك ػٍٟ وغ١شثً, صٕطذك ػٍٟ ل١ٍالً, الػٍّجً ثْ ثٌذذثةً ) 

 

 -ثٔغٝ :                               -روش :  -ثٌؾٕظ :

 

 

 ِغ فجةك ثٌؾىش ٚثٌضمذ٠ش . 

 

 

 

 

 

 

 ثٌذجفغز                       

 َ.َ ٚفجء فذش ٔضثي                       
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 (4يهحك رلى )
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