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الرحيم الرحمن اهللا بسم

تقدمي:

العزة رسول رب وسلم عليه اهللا صلى محمد سيدنا على والسالم والصالة العاملني رب هللا احلمد

وبعد: األمني، العادل

امللكة جاللة ترأسه الذي األسرة لشؤون الوطني رسالة الس من انطالقاً الد هذا إصدار يأتي

لشركائها والتنسيق الدعم تتولى التي الراعية املؤسسة صفة يتخذ والذي اهللا املعظمة، رانيا العبد

األردنية، األسرة معيشة مستوى حتسني على الس حرص على  ً وتأكيدا األسرة، مجال  في املؤثرين

سياسية، بضمان بيئة وذلك الذاتي، العائلي واستقراره، واكتفائه الكيان على احملافظة أجل والعمل من

وأفرادها. لألسرة وثقافية داعمة واقتصادية، وتشريعية، واجتماعية،

بطريقة وتقدميها املعلومات أهم توفير  إلى احلاجة  املالئمة، البيئة تلك  توفير متطلبات  ومن

ذات والثغرات وااالت األولويات املعلومات هذه تعكس بحيث القرار، لصانعي لالستمرارية وقابلة متاحة

الشريكة. واملنظمات املؤسسات مع نوعية احلياة بالتعاون حتسني نحو إجراء موجه واتخاذ االهتمام،

واملتخصصني الباحثني يدي بني يضع أن على األسرة لشؤون الوطني الس حرص لذلك، وحتقيقاً

موعة ملخص عام،  بشكل والعلمية اإلنسانية  التخصصات  ومختلف االجتماعية، الدراسات في

ضمن  األردن في أجريت التي 2005-2000 األردنية باألسرة العالقة ذات والبحوث  الدراسات من مختارة 

خاصة. ومجاالت قطاعات تقسيمها ضمن مت التي احلكومية وغير احلكومية واملؤسسات اجلامعات نطاق

األفكار توفير في املتواضع العلمي اجلهد هذا يساهم أن تأمل  إذ للمجلس العامة واألمانة

األسرية للقضايا العلمية واملعاجلة العلمي البحث تعزيز إلى يؤدي مبا العلمية والطروحات األساسية

أية وتلقي القادمة، باألعداد املساهمة في الراغبني الباحثني مبشاركة ترحب أن ليسرها اتلفة، بأبعادها

اإلصدارات القادمة. تطوير منها في لالستفادة الباحثون هؤالء يبديها مالحظات أو اقتراحات

حتقيق  فيه وأن يوفقنا اهللا ملا املتوخاة منه، الغاية الدليل هذا يحقق أن وجل عز سائلني اهللا

املعظم، احلسني عبداهللا الثاني ابن امللك اجلاللة صاحب حضرة ظل في العزيز لوطننا الرفعة واالزدهار

اهللا ورعاه. حفظه

العام  األمني

الصمادي جميل الدكتور
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العمل: 1.1

بني قرى في ميدانية دراسة  الريفية: األسرة دخل مصادر وتنويع املرأة الدراسة:  عنوان (1)

مادبا. -محافظة حميدة

رانيا فايز سليم. الباحث:

غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

مادبا، األردن، 2001. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

حميدة، بني قرى من سيدة (250) من املؤلفة الدراسة عينة من الدراسة: بيانات بيانات مصدر

مادبا. محافظة

دخل  ومصادر حميدة  بني  جبل قرى في الريفية  املرأة خصائص على التعرف الدراسة: أهداف

داخل أسرتها. االجتماعية ومكانتها أسرتها،

املتقاطعة  واجلداول واملتوسطات، والنسب، التكرارات، البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

استخدام إلى باإلضافة التابعة، املتغيرات وبني املستقلة املتغيرات بني العالقة توضح التي

(ف) واختبار (ت)، استخدام اختبار واملعدالت. ومت النسب بعض لتوضيح البيانية والرسوم األشكال

لكل منهما، االجتماعية املكانة ناحية من  العامالت وغير العامالت النساء بني  الفروق الختبار

الريفية. املرأة خصائص بحسب الفروق واختبار

العاملة  مكانة املرأة بني إحصائية دالالت ذات فروق وجود النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج

العاملة املرأة مكانة إحصائية بني فروق وجود تبني كما حميدة، بني جبل قرى العاملة في وغير

وبني غير العامالت ناحية، من أخرى قطاعات في وبني العامالت للنسيج حميدة بني مشروع في

العامالت النساء  مكانة في احصائيه داللة ذات فروق وجود عدم وتبني كذلك أخرى. ناحية من

وقيمة والعمر، التعليمي، واملستوى الدخل، متغيرات بحسب للنسيج حميدة بني مشروع في

ميزانية األسرة. في املرأة مساهمة

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

محو األمية. وإيجاد مراكز للمرأة الريفية فرص التعليم ضرورة زيادة .1

مناسبني. فرص عمل ودخل إيجاد على املرأة تساعد التي املشاريع التنموية عدد زيادة ضرورة .2

بها. املرأة وتوعية ميسرة بشروط والتمويل اإلقراض صناديق فعالية زيادة ضرورة .3

األسرة تنظيم فوائد أجل بيان خالل برامج التعليم من من املرأة توعية على العمل ضرورة .4

الضرورية لذلك. وتوفير الوسائل

طبيعة إلى الريف للتعرف أخرى في قطاعات على امليدانية الدراسات من العديد إجراء .5

مبوضوع املرأة. العلمية اخلاصة بالبحوث واالهتمام املرأة، طبيعة مع تتوافق التي األعمال
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الريفي اإلنتاج مجاالت بعض في املرأة ومشاركة احلكومية غير الدراسة: املنظمات عنوان (2)

غرب األردن“. شمال في ”دراسة أنثروبولوجية

عرابي شفيع مها الباحث:
منشورة، 2000. غير ماجستير رسالة اليرموك، والناشر: جامعة النشر مكان

األردن، 2000. محافظة اربد، قرية ايبة الفوقا، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
الفوقا. قرية ايبة عينة الدراسة في بيانات من الدراسة: بيانات مصدر

وذلك  الريفية، اتمعات في احلكومية غير للمنظمات التنموي الدور عن البحث الدراسة: أهداف
اإلنتاجي الدور وطبيعة متولها، التي واملشاريع البرامج  على أساسية، بصورة التركيز، خالل من
كذلك التنموي. الدولة دور عن بديالً أو شريكاً باعتبارها املنظمات هذه أنشطة ضمن للمرأة
هيأت الريفي التي االقتصاد منط يتضمنها التي اجلندرية واألدوار االقتصادية األنشطة إلى التعرف

ومتويلها. مختلفة، تنموية مشاريع لتنفيذ القرية إلى احلكومية غير املنظمات لدخول
أنثروبولوجية. دراسة البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

الرئيسية: الدراسة نتائج
اإلنتاج الريفي لنمط االقتصادية-االجتماعية التغيرات ضوء في التنموي الدولة دور تراجع .1

التقليدي.
التنمية مظلة حتت مشاركتها نسبة وزيادة الدور، بهذا احلكومية غير املنظمات  قيام .2

الصغيرة. للمشاريع القيمة ضئيلة
في القرية ً األكثر فقرا األسر وغياب متثيل اخلاص، القطاع مع احلكومية غير املنظمات متاثل .3

عامة“. ”للفقراء شعار من تبني الرغم على متولها التي واملشاريع البرامج في
العمل اخليري منه أقرب إلى هو القرية في احلكومية غير للمنظمات االجتماعي العمل 4. إن

اجلهد التنموي. إلى
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

للمشاريع القيمة ضئيلة التنمية مظلة حتت احلكومية مشاركة املنظمات غير نسبة زيادة .1
الصغيرة.

الفوقا. ايبة قرية في احلكومية غير للمنظمات واالجتماعي التنموي العمل زيادة .2

األردنية على األسر ميدانية دراسة الوقت: إدارة نحو األسر أرباب الدراسة: اجتاهات عنوان (3)
البوتاس. مصنع في العاملة

طه احملادين.  حسني الباحث:
صفحة25 إلى  من ،(3) العدد ،(19) الد للبحوث والدراسات، مؤتة مجلة والناشر: النشر مكان

.2004 صفحة72،
صفحة. الصفحات: 47 عدد
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األردن، 2004. البوتاس، مصنع منطقة والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
منطقة  في مقيمة أسرة  136 من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

البوتاس. مصنع
اليومي  الوقت توزيع األسرة األردنية، وبيان في الوقت بيان كيفية توزيع ميزانية الدراسة: أهداف
نحو األسر اجتاهات أرباب الفراغ، والفروق في ووقت األساسية، وواجبات العمل، احلاجات قضاء في

األسرة. وحجم اإلقامة، ونوع العمل، ومكان العمر، إلى تعزى التي الوقت ميزانية
احلسابية،  واملتوسطات املئوية، والنسب  التكرارات، البيانات: معاجلة في اإلحصائي األسلوب 

األحادي. التباين املعيارية، وحتليل واالنحرافات
في فأكثر (12ساعة) يقضون املشاركني نصف من أكثر حوالي إن الرئيسية: الدراسة نتائج
(% 66) بنسبة عمل  ساعات)  10-8) يقضون حني في ،(%  55) وبنسبة األساسية احلاجات قضاء
ذات فروق وجود أظهرت كما (9-11ساعة)، بني الفراغ ساعات وقت تراوحت نصفهم  من وألكثر
الفراغ، العمل (بعد وقت أو اإلقامة مكان الوقت تعزى إلى ميزانية كيفية توزيع في إحصائية داللة
مبصطلح املعرفة وبعد األسرة، حجم (وفي اتمعية)، العمل، واملفاهيم وقت األسرة، رب وعمل

اتمعية). املفاهيم العمل أو ووقت األوقات بني والفصل ميزانية الوقت،
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

اتمعية. واملفاهيم العمل ووقت األوقات بني الوقت، والفصل ميزانية مبصطلح املعرفة زيادة

منظور إسالمي. العمل من وقوة املرأة الدراسة: عنوان (4)

احلوراني.  الكرمي عبد ياسر السعد، محمد أحمد الباحث:
صفحة  13 إلى من صفحة ،(1) العدد ،(15) الد والدراسات، للبحوث مؤتة والناشر: النشر مكان

.2000 ،33
صفحة. الصفحات: 21 عدد

ملعطيات  وفقاً  االقتصادية ودالالته العمل قوة في املرأة دور الدراسة تتناول الدراسة: أهداف
استبعاد وعملية العمل، بقوة وإسهاماتها املرأة حتليل عالقة على تركزت وقد اإلسالمي، املنهج
املرأة لعمل اإلسالمية أبعاد الرؤية وتوضيح القومي، الدخل حسابات ونشاطها املنزلي من املرأة دور
وسبر والثواب، واإلميان؛ الصالح؛ هي: لثالثة متغيرات مهمة القرآني النص دالالت على بالوقوف
وتقييم اإلسالمي، للمجتمع العلمي النموذج إلى باإلشارة املرأة عمل  وبني بينها العالقة أغوار
جهة من عليه املترتبة النتائج وحتليل السوق، نطاق في للعمل املرأة خروج من االقتصادي املوقف

األسرة والبطالة. واقتصاد االستثمار
أصول الفطرة اإلنسانية،  من كأصل األسري النشاط في املرأة دور أهمية الرئيسية: الدراسة نتائج
جانب إلى فيه املرأة مشاركة جراء من العمل بسوق  تلحق محتملة هيكلية اختالالت ثمة وأن
التركيب واختالف اإلنتاجية؛ الكفاءة وانخفاض العمال؛ وتسريح األجور؛ تدني وأهمها: الرجل،

األجل. طويلة للفترة البشري املورد في األمثل من االستثمار واحلد للعمل؛ العمري



١٤

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
ألنه املرأة؛ تثقيف ومؤسسات املتاحة النسوية التعليم فرص نحو  املرأة توجيه 1. ضرورة

املنتظرة. املنتجة للقوة ومهم فعال استثمار
على املترتبة والتكاليف لألسرة املتحقق العائد بني باملوازنة  املرأة عمل  توجيه ينبغي  .2
اإلضافية؛ التعليم ونفقات األمومة؛ وتكاليف البديلة؛ العمالة إحالل مثل: اقتصاد األسرة،

ذلك. شابه وما الزوج وإنتاجية املتبعة؛ االستهالك وأمناط
البطالة بواقع النساء بتشغيل املتعلقة العامة السياسات االقتصادية ربط على التأكيد .3
واحتماالت العمال، وتسريح األجور، وانخفاض العاملة، األيدي عرض  زيادة على وتأثيرها

العمل. سن في التغير
النسوية، العاملة األيدي تخطيط األجل عند طويلة االقتصادية أبعاد السياسة مراعاة .4
إلى سن الشباب من للعاملني التركيب العمري حتول ناحية من اإلجناب على أثره وحتديد
اخلدمات مشروعات بعض وانكماش استهالكية، أمناط إلى اإلنتاج اجتاهات وتغير الكهولة،

األطفال. عدد النخفاض

2.1 الفقر:

النبوية. السنة من احللول مخاطرها، حكمها، التسول: ظاهرة الدراسة: عنوان (5)

حماد.  عواد أبو الباحث: زياد
،(1) العدد ،(28) الد والقانون، الشريعة علوم دراسات، مجلة والناشر: النشر مكان

.2004 إلى صفحة57، 45 صفحة من
الصفحات: 13صفحة. عدد

.2004 األردن، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
الشريفة. النبوية نة والسَ الكرمي، القرآن الدراسة: بيانات مصدر

من  املال باستجداء لصاحبها النفس تزيني التي هي التسول مسألة توضيح الدراسة: أهداف
فهي حاجة عن املسألة أما التحرمي، وهو فيها الشريعة حكم وتوضح حاجة، اآلخرين من غير
على الظاهرة هذه مخاطر الدراسة وبينت الشرعية، النصوص بينتهم ألصناف شرعاً  مباحة

والسنة. الكتاب من احللول واتمع، وعرضت الفرد،
الرئيسية: الدراسة نتائج

مع الفعل هذا لصاحبها تزين النفس وأن حق، وجه بغير واستجداؤه املال طلب هو التسول أن .1
يجوز محتاجاً، فإنه الشخص كان لو بخالف وهذا شرعاً، وأنه محرم األصل، في له احلاجة عدم
الدولة. مؤسسات من عنه من ينوب أو للحاكم توجه أن األصل، في مسألته، لكن املسألة؛ له
بعقيدة املسلم مساس أيضاً ولها واتمع، الفرد على مخاطرها الكثيرة الظاهرة لهذه .2
على أبواب الناس. وجهه ماء إراقة جهة من لقه خُ وفي اهللا، على والتوكل الرزق طلب في
الظاهرة القضاءعلىهذه أنالسنةالنبويةالشريفةقدمت احللولالشرعيةالتيمنشأنها .3
اإلنسان كرامة حفظ فيه ألن العمل؛ على واحلث والتوجيه، التربية  بحسن  بدايتها من

يصبح متسوال. أن إلى يضطر ال حتى حقا احملتاج تعني وشرفه، وإنشاء املؤسسات التي
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وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
هذه على  القضاء شأنها من التي الشرعية احللول قدمت الشريفة النبوية السنة أن .1

من بدايتها بحسن التربية والتوجيه. الظاهرة
وشرفهم. لكرامتهم حفظ فيه ألن على العمل؛ األشخاص حث .2

يصبح متسوال. أن إلى يضطر حتى ال احملتاج حقا تعني التي أنشاء املؤسسات .3

ودخل األسرة. نفقات مسح عنوان الدراسة: (6)

العامة. دائرة اإلحصاءات الباحث:

.2003/2002 األردن، اإلحصاءات العامة، دائرة والناشر: النشر مكان

صفحة. الصفحات: 25 عدد

األردن، 2003/2002. العامة، دائرة اإلحصاءات والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

العامة، 2003/2002. اإلحصاءات دائرة مسح بيانات من الدراسة: بيانات مصدر

املتغيرات  مبختلف وربطها وأنفاقها، دخل األسرة عن مفصلة بيانات احلصول على الدراسة: أهداف

لغايات بيانات من املسح هذا يوفره  ما إلى باإلضافة  واالقتصادية، واالجتماعية، الدميوغرافية، 

خرائطه. وإعداد الفقر خصائص وحتديد الفقر، مؤشرات حساب

خرائطه.  وإعداد الفقر، خصائص حتديد الرئيسية: الدراسة نتائج

والفقر. في البطالة البشرية اخلصوبة أثر عنوان الدراسة: (7)

صالح.  القادر عبد حسن حيدر، فارس صالح الباحث:

 1 صفحة من األعلى للسكان، (11)، الس العدد والتنمية السكان تقرير والناشر: النشر مكان

.2005 صفحة77، إلى

الصفحات: 77صفحة. عدد

األردن، 2004. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

اإلحصاءات العامة. دائرة ونفقات األسرة/ مسح من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

الدميوغرافية،  اخلصائص وحتليل من الفقر، والبطالة، واخلصوبة، كل مفهوم توضيح الدراسة: أهداف

الفقر ظاهرتي انتشار في واستخالص دور اخلصوبة الفقر، بؤر لسكان واالقتصادية واالجتماعية،

املدروسة. املنطقة في الفقر لظاهرة املكاني التباين وحتليل البؤر، هذه في والبطالة

التحليل  وأسلوب املتعدد، واالنحدار البسيط، االنحدار البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

العنقودي.

وحتديد  للفقر، وتوجيهه، ً محددا عامالً بوصفها اخلصوبة أهمية مدى بيان الرئيسية: الدراسة نتائج

في األردن. الفقر مشكلة حلل التخطيط في ألهميتها الفقيرة؛ نظراً املناطق مستويات الفقر داخل
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وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
بعضها سياسات معتمدة وفق عملياً بتنفيذهما والبدء الفقر ملكافحة خطتني تصميم .1
أما البعيد. املدى على وقائي اآلخر وبعضها القصير املدى على الفقر  ملقاومة عالجي
ميكن حني في اخلصوبة البشرية، على السيطرة بخطة تسميتها فيمكن األولى اخلطوة

املستدامة. البشرية التنمية بخطة الثانية اخلطة تسمية
وتوجيهها. البشرية اخلصوبة في التحكم على القدرة إلى تستند سكانية سياسة حتديد .2

واالجتماعية االقتصادية التنمية من جزءا لتصبح املستدامة التنمية  نحو التوجه .3
املستدامة.

في محافظة األردنيني األزواج نظر  وجهة من الذاتي الفقر خط  تقدير الدراسة: عنوان  (8)
ومحدداته. الكرك

العثمان. محمد حسني الباحث:
11 إلى  صفحة من (6) العدد ،(20) الد للبحوث والدراسات، مؤتة مجلة والناشر: النشر مكان

مؤتة. جامعة ،2005 ،35 صفحة
صفحة. الصفحات: 25 عدد

محافظة الكرك، األردن، 2002. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
الكرك. محافظة من مبحوثا من 562 مؤلفة عينة من الدراسة: بيانات بيانات مصدر

ومقارنته  الذاتي، الفقر خلط محافظة الكرك األردنيني في األزواج تقديرات حتديد الدراسة: أهداف
املتغيرات أثر الباحثني، وحتديد بعض بوساطة األخرى املقدرة الفقر وخطوط الرسمي، خط الفقر مع

الذاتي. خلط الفقر املبحوثني تقديرات في واالقتصادية واالجتماعية، الدميوغرافية،
التحليلي  واإلحصاء املئوية)، (النسب الوصفي اإلحصاء البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

األمام). نحو املتدرج واالنحدار لالرتباط، بيرسون ارتباط (معامل
شهرياً  أردني بلغ 200 دينار الذاتي الفقر خلط املبحوثني تقديرات وسيط الرئيسية: الدراسة نتائج
لعام املعدل املطلق الرسمي الفقر خط من أعلى التقديرات هذه وسيط وأن املعيشية، لألسرة
وأظهرت النتائج .2002 لعام الباحثني بعض عند واملقدر املعدل الفقر املطلق خط من 2002، وأقل
األسرة، دخل التعليمي،  املستوى  األسرة، حجم متغيرات بني إحصائية داللة ذات عالقات وجود
خط تقدير متغير وبني اجلنس، السكن، ملكية العمر، مكان اإلقامة، االجتماعية الذاتية، الطبقة
احلالة بني إحصائية داللة ذات عالقة وجود عدم وكشفت املبحوثني. نظر وجهة من الفقر الذاتي

الفقر الذاتي. وخط للمبحوثني الزواجية واحلالة العملية
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

نفقات مسوحات  وخاصة الوطنية، واملسوحات الدراسات في  ذاتياً الفقر قياس تبني .1
عالقة لها أية مسوحات وطنية أو سنوات، خمس كل جتري التي ودخلها األردنية األسرة
عن تذكر تكاليف دون الذاتي من البساطة الفقر يتميز به قياس ملا وذلك الفقر، بقياس
قياس ليضمن استكمال الستمارة املسح، وتضمينه للدخل األدنى احلد سؤال طرح طريق

والذاتية. املوضوعية بجوانبه الفقر
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عن للتعبير العلمية، املسوحات في الذاتي الفقر خلط املبحوثني تقديرات وسيط استخدام .2
الرسمي الفقر مع خط املقارنات عملية في الوسيط هذا واستخدام الذاتي، الفقر خط
أهمها من التي إحصائية من خصائص الوسيط به ملا يتميز وذلك األخرى، الفقر وخطوط

الذاتي. الفقر خط حتديد املتطرفة في بالقيم تأثره عدم
حسابه على يتم الرسمي الذي الفقر حتديد خط عند الذاتي الفقر خط باالعتبار يؤخذ أن .3
الرسمي الفقر خط على التعديالت بعض إجراء طريق عن وذلك مطلقة، موضوعية أسس

املالية. مع إمكانيات البلد يتناسب ومبا

ميدانية. دراسة الكرك: في محافظة مشكلة الفقر محددات الدراسة: عنوان (9)

العثمان. محمد حسني الباحث:
7 إلى  من صفحة ،(1) العدد ،(20) الد للبحوث والدراسات، مؤتة مجلة والناشر: النشر مكان

.2005 ،19 صفحة
الصفحات: 13 صفحة.  عدد

محافظة الكرك، األردن، 2005. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
محافظة  في معيشية من 562 أسرة مؤلفة الدراسة عينة من الدراسة: بيانات بيانات مصدر

الكرك.
الدميوغرافية،  (املتغيرات) العوامل وأثر املطلق، الفقر ظاهرة حجم حتديد الدراسة: أهداف

الكرك. محافظة في لألسر املعيشية الفقر حالة في واالقتصادية واالجتماعية،
االنحدار. حتليل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

محافظة الكرك  في املعيشية ربع األسر من أقل النتائج بأن أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
املتدرج اللوغاريثمي االنحدار حتليل نتائج كشفت كما  (% 8.23) املطلق الفقر حالة  من تعاني
األسرة، (حجم واالجتماعية الدميوغرافية بني املتغيرات املستقلة إحصائية داللة ذات عالقات وجود
األسرة، في العاملني (عدد واالقتصادية لألسرة) الصحي والتأمني األسرة، لرب التعليمي واملستوى
الفقر (حالة التابع واملتغير جهة من للتأجير) السكنية لألبنية وملكيتها لألراضي، ملكيتها

أخرى. جهة من املعيشية) لألسرة
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

سنويا. ينشر األردنية، من قبل احلكومة رسمياً مطلق فقر خط تبني .1
قبل من الكرك  محافظة في األحمال  بني  واملباعدة األسرة تنظيم برامج دور تفعيل .2
هذا في والتثقيف التوعية برامج تكثيف طريق عن احلكومية وغير احلكومية املنظمات
اتمعات احمللية األسرة جلميع تنظيم برامج خدمات وتوفير والزوجات، وذلك لألزواج اال

إليها. الوصول من املواطنني في احملافظة لتمكني
املطلق  الفقر خط إلى قيمة شهرياً) ديناراً األردن (85 احلالي في األدنى لألجور احلد قيمة رفع .3

ً شهرياً). دينارا 156) الرسمي
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محافظة الكرك. في والفقر الدخل توزيع عنوان الدراسة: (10)

الطيب. موسى سعود الباحث:
73 إلى  من صفحة ،(7) العدد ،(17) الد للدراسات، للبحوث مؤتة مجلة والناشر: النشر مكان

.2002 ،94 صفحة
صفحة. الصفحات: 22 عدد

األردن، 2002. للبحوث، مؤتة جامعة والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
الكرك،  محافظة من 3000 أسرة من املكونة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

كل لواء. في السكان نسب حسب احملافظة على ألوية موزعة
دخل الفرد  الكرك ومقارنته مبتوسط في محافظة دخل الفرد متوسط تقدير الدراسة: أهداف
خط حتت يعيشون الذين سكان احملافظة نسبة احملافظة، تقدير لسكان الدخل توزيع األردني، حتليل

احملافظة. في الفقر على حدة للقضاء الالزمة االستثمارات وحتديد واملطلق، املدقع الفقر
الوصفي. التحليل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

متدنياً مازال احملافظة في الفرد دخل متوسط أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
احملافظة. أبناء بني دخول واضحة فروقاً هناك وأن األردني، الفرد دخل متوسط مع باملقارنة

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
محافظة الكرك. زيادة متوسط دخل الفرد في العمل على .1

محافظة الكرك. في الفقر على حدة الالزمة للقضاء االستثمارات تأمني .2
من إنشاؤها التي مت املشاريع أداء من أجل تقييم وذلك متخصصة، ميدانية دراسة إجراء  .3

الفقر. حدة لتخفيف الكرك محافظة في والعام اخلاص القطاعني قبل

إلقليم التابعة املناطق النائية في الفقيرة غير من الفقيرة األسر متييز الدراسة: عنوان (11)
األردن. جنوب

جرار. أمجد و العثمان، حسني الطيب، سعود االي، قبالن احلنيطي، دوخي الباحث:
،44 صفحة  إلى  9 صفحة من االقتصادية، والسياسات التنمية مجلة  والناشر: النشر مكان

الكويت. ،2003
صفحة. الصفحات: 36 عدد

والعقبة)،  ومعان، والطفيلة، الكرك، (محافظات اجلنوب إقليم والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
.2003 األردن،

البيانات  بجمع  خاصة استمارات ثالث باستخدام الشخصية املقابلة الدراسة: بيانات مصدر
الدراسة. عينة في األسر املشمولة الالزمة من

تربيع.  كاي اختبار البيانات: استخدام معاجلة في األسلوب اإلحصائي
العوامل  حتديد و الفقيرة، غير الفقيرة من األسر التي متيز املتغيرات إلى التعرف الدراسة: أهداف

الفقيرة. غير من الفقيرة األسر التي متيز واالجتماعية االقتصادية
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األسر  متييز في األكبر األثر لها عامالً عشر عن أحد النتائج أسفرت الرئيسية: الدراسة نتائج
بل عدمه، للفقراء من فقط بتوفر العمل ليست أن املشكلة مبينة الفقر املدقع. الفقيرة ذوات
املسكن ملكية جاءت ثم مستوى األجور، وتدني الفقراء العمال االجتماعية عند والثقافة بنوعيته
جاءت الرابعة املرتبة وفي من غيرهم، ملساكنهم أقل أجوراً يدفعون الثالثة، وأن الفقراء في املرتبة
مؤسسة قروض من يستفيدون غير الفقراء الذين نسبة تبني أن إذ التنموية، القروض من االستفادة
غير عند ضمانات القروض توافر بسبب الفقراء أضعاف عشرة من أكثر الزراعي التنموية اإلقراض
احمللي اتمع مع للتواصل الفقراء مييل إذ اخلامس، األثر للغير الهدايا على لإلنفاق وكان الفقراء،
هذه النسبة انخفاض أن باعتبار نسبة اجلنس جاءت املرتبة السادسة وفي الهدايا، تبادل خالل من
تبني فقد الزراعية، احليازة مساحة متوسط جاء السابعة املرتبة الفقيرة، وفي األسر مميزات من
أضعاف، بسبعة ً مدقعاً فقرا الفقراء عند منه أعلى الفقراء غير حجم احليازة عند متوسط أن

مقابل 18 سنة عند  15 سنة الفقيرة األسر عند كان إذ الوسيط، العمر جاء الثامنة املرتبة وفي
(% 3.761 ) املنزلية احلداثة املمتلكات حيازة متوسط التاسعة بلغت املرتبة حني ففي الفقيرة، غير
واحلادية وفي املرتبتني العاشرة ،(% 6.590) الفقيرة غير األسر عند كانت املدقعة الفقيرة األسر في
باعتبار كاسيت،  فيديو األسر جلهاز وملكية البريد، واسطة استخدام مدى من كل جاء عشرة
املطلق ذات الفقر األسر الفقيرة أمكن متييز بينما غير الفقيرة. لألسر ً مميزا أن استخدامها يكون
تتفوق الفقيرة غير األسر أن تبني إذ املنزلية، احلداثة ممتلكات عدد وهي: متغيرات، ستة خالل من
جاءت الثانية املرتبة وفي الفقيرة، باألسر مقارنة املنزلية احلداثة ممتلكات عدد هي أضعاف بأربعة
حظيرة توافر مدى جاء الثالثة املرتبة وفي العمل، لهم سبق الذين العمل عن املتعطلني نسبة
املرتبة وفي منازلها، مع ملحقاً للحيوانات توفر الفقيرة األسر أن املنزل، باعتبار مرافق ماشية مع
في املرتبة األسرة في املعوقني وجاءت نسبة كاسيت، األسرة جلهاز مسجل جاءت ملكية الرابعة

غيرها. من أكثر بالفقر اإلعاقة ترتبط أن اخلامسة، باعتبار
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

واألجور: والتشغيل، البطالة، سياسات أوالً:
العمل. سوق ضبط .1

الفقيرة. األسر في التشغيل ألفراد األولوية إعطاء .2
لألجور. أدنى حد إقرار .3

املساندة. التمويلية توفير املؤسسات .4
املنتجة. األسر ومشاريع الذاتي التشغيل .5

والنقدية: السياسات املالية ثانياً:
والتنمية. االجتماعية املعونة صناديق من خالل احلسن قروض اإلنتاج في التوسع .1

طريق عن االجتماعي، امليدان في العاملة االجتماعية املؤسسات ودمج توحيد أو 2. تنسيق
االجتماعية. للتنمية أعلى مجلس إقامة

التنموية والقروض الزراعي االئتمان  ميدان  في العاملة  املؤسسات توحيد أو تنسيق  .3
للفقراء. الصغيرة

إدارة كفاءة ورفع وزيادتها، الصادرات لتشجيع واإلعالن التسويق وسائل وحتسني زيادة .4
املشتركة. واملؤسسات الشركات
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والتدريب: والتعليم، بالسكان، املتعلقة السياسات ثالثاً:
الفقيرة. األسر وخاصة برنامج تنظيم األسرة تبني .1

الفقيرة. األسر وتأهيل أفراد تدريب زيادة .2

السكان: 3.1 دميوغرافية

في الدميوغرافي املرأة سلوك  على االجتماعية املتغيرات بعض أثر الدراسة: عنوان (12)
األردن.

الكرادشة. منير اخلتاتنة، اخلالق عبد الباحث:
صفحة  936 إلى من صفحة ،(4) عدد ،(33) الد االجتماعية، العلوم مجلة والناشر: النشر مكان

الكويت. ،2005 ،970
صفحة. الصفحات: 35 عدد

املتغيرات ببعض عالقته زاوية من األردنية  للمرأة الدميوغرافي السلوك فهم الدراسة: أهداف
والفارق األقارب، من والزواج والدين، اإلقامة، ومكان املرأة، وعمل  بالتعليم، املمثلة االجتماعية
ممثلة الدراسة في املدخلة بقية املتغيرات واالت بعد ضبط الصحف العمري بني الزوجني، وقراءة
وفيات وحدوث الزوج،  وعمر األسرة، حول حجم والتفاهم احلالي،  والعمر الزواج، عند العمر في
ً وحتديدا عمقاً أكثر فهم حتقيق ومن أجل األسرة في احلمل واستخدام موانع في األسرة األطفال

األردنية. األسرة في الفعلية اخلصوبة الجتاهات
األردن، 2002. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

العامة. اإلحصاءات دائرة األسرية، والصحة السكان مسح بيانات من الدراسة: بيانات مصدر
املتدرج اخلطوات. واالنحدار الوصفي، اإلحصاء البيانات: اإلحصائي في معاجلة األسلوب

عند زالت ما األردني اتمع في اخلصوبة معدالت أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
االجتماعية، الشرائح بعض حققتها االنخفاضات التي بعض من العالية، على الرغم مستوياتها
خفض في املتغير هذا تأثير النتائج أهمية أبرزت  إذ النساء األكثر تعليما،  شريحة لدى وبخاصة

وهامشياً. ضعيفاً تأثيراً أظهر الذي الزوج تعليم مستوى عكس على خصوبتهن، مستوى
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

ملموس انخفاض حتقيق وأن عام، األردن بشكل في اخلصوبة معدالت انخفاض تأكيد .1
املرأة مكانة على الطارئة التغيرات بحجم  مرهون  األردن في اخلصوبة مستوى على
ولتكون أدوارها التقليدية مع تتناقض جديدة بأدوار االضطالع على وقدرتها األسرة في
معيشي صحي مستوى على احلصول سلوكها رغبةً في ضبط لفكرة استجابة أكثر

أفضل. واجتماعي
والدميوغرافية) واالقتصادية، (األبعاد االجتماعية، مثل التفصيلية األبعاد على التركيز ضرورة .2
اخلصوبة اجتاهات حول وتفصيالً ودقة عمقاً أكثر رؤى لتقدمي سعياً حدة، على كل
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االجتماعية، على اجلوانب الدميوغرافيني انفتاح وأهمية فيها، املؤثرة والعوامل ومحدداتها
اخلصوبة السكانية لظاهرة عمقاً وتفصيالً أكثر لتحقيق فهم سعيا واتلفة والثقافية

ومستوياتها.
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التعليم قطاع
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املدرسي: 1.2 التعليم

األردن.  في األساسية املدرسية للمرحلة الكتب اجلندرية في األدوار الدراسة: عنوان (13)

شتيوي. موسى الباحث:

األردنية، اجلامعة الد، واالجتماعية اإلنسانية العلوم دراسات مجلة  والناشر: النشر مكان

.2003 صفحة 104، 90 إلى من صفحة (30) العدد (1)،

صفحة. الصفحات: 15 عدد

األردن، 2003. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

املرحلة منهاج في تدرس التي املواد جميع مؤلفة من عينة بيانات من الدراسة: بيانات مصدر

كتابا. 96 الكتب لعينة اإلجمالي العدد بلغ إذ املواد، ولكل األساسية

وطبيعتها حجمها ناحية من املناهج في اجلندرية األدوار عرض كيفية التعرف إلى الدراسة: أهداف

املدرسية. الكتب تعكسها كما واإلناث للذكور النمطية الصور إلى التعرف وكذلك

النسب واستخراج املضمون، أو احملتوى حتليل أسلوب البيانات: اإلحصائي في معاجلة األسلوب

التكرارية. واجلداول املئوية،

حتليلها  مت الكتب التي ً جندرياً في دورا 6159 أن هناك أظهرت النتائج الرئيسية: الدراسة نتائج

العامة، األدوار أما األنثويه، لألدوار والبقية (%  6.876) على منها الذكورية األدوار استحوذت

التدريس،  على العامة األنثوية تركزت األدوار حني في منها (% 5.93) الذكورية فاستحوذت األدوار

وجودها ينعدم ويكاد احلرة األعمال في  نهائيا موجودة غير  مجاالت وهي االجتماعي  والعمل

املتخصصة. املهنية باال السياسي واألعمال

الصفات غالبية أن إلى النتائج واألنثوية، أشارت الذكورية بالصورة النمطية لألدوار وفيما يتعلق

والعقالنية، والشجاعة، والقوة، والقيادية، باالستقاللية، مرتبطة وهي الذكورية، األدوار هي

واللطف، والعاطفة،  باحلنان،  األنثوية باألدوار اخلاصة التصورات ارتبطت بينما واإلبداع، واحلرية،

وبشكل للمرأة، تقليدية تعرض صورة مازالت املدرسية الكتب كما أن العائلية، واألمور والدماثة،

األردن. املرأة في وصلت إليه الواقع الذي اقل من وبدرجة متوازن غير

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

السياسي باال ووجودها احلرة األعمال على املرأة يخص فيما الدراسات  تتركز أن .1

املتخصصة. واألعمال املهنية

وصلت الذي الواقع توازي وبدرجة متوازن وبشكل للمرأة صورة املدرسية أن تعرض الكتب .2

األردن. في املرأة إليه
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نظر وجهة من تطويره ومتطلبات واألسرة املدرسة بني التعاون واقع الدراسة:  عنوان  (14)
الرسمية. البلقاء محافظة مدارس معلمي

فادية خلف مطلق أبو رمان. الباحث:
.2000 منشورة، غير ماجستير رسالة اجلامعة األردنية، والناشر: النشر مكان

األردن، 2000. البلقاء، محافظة مدارس والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
مدارس  من ومعلمة معلم  500 من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

البلقاء. محافظة
نظر وجهة تطويره من ومتطلبات واألسرة املدرسة بني التعاون واقع استكشاف الدراسة: أهداف
واألسرة املدرسة التعاون بني مجاالت خالل من الرسمية البلقاء محافظة في مدارس املعلمني
متغيرات من كل ومعرفة أثر التعاون بينهما. حتقيق دون حتول التي واملعوقات أهم األسباب ومعرفة

واألسرة. بني املدرسة التعاون في واقع واخلبرة العملية العملي، واملؤهل اجلنس،
املتوسطات واستخدام التحليلي، الوصفي املنهج البيانات: معاجلة في  اإلحصائي  األسلوب

التباين األحادي. وحتليل (ت)، واختبار املعيارية، واالنحرافات النسبية
املدرسة بني التعاون واقع عن املعلمني أن درجة رضا النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
كانت مرتفعة التعاون تطوير املعلمني ألهمية وعي درجة وأن مرتفعة، كانت احملافظة واألسرة في
املقاييس باستثناء جميع على العلمي للمؤهل تعزى إحصائية فروقاً ذات داللة هناك وأن أيضا،
للمؤهل تعزى إحصائية داللة ذات فروق  وجود عدم النتائج أظهرت  كما املفتوح.  اليوم  مجال
فروق ومقياس املعوقات، وعدم وجود مجال اليوم املفتوح باستثناء املقاييس جميع على العلمي
اليوم مجال باستثناء الدراسة مقاييس جميع العملية على اخلبرة ملتغير تعزى ذات داللة إحصائية

املفتوح.
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

وذلك بوسائل إعالمية واألسرة، املدرسة بأهمية التعاون بني املستمرة أولياء األمور توعية .1
مختلفة.

وعندما املتعددة،  املناسبات في املدرسة لزيارة األمور ألولياء املستمرة الدعوات توجيه  .2
ذلك. تقضي احلاجة

واملعلمني. األمور ألولياء مناسب بشكل االجتماعات توقيت .3
فعاليته. وتعزيز املفتوح، اليوم إقامة تكرار .4

واملضمون. الشكل ناحيتي من اآلباء واملعلمني مجلس دور تفعيل .5
املدرسة. قبل من نتائجها ومتابعة االجتماعات في اتخاذها يتم التي تنفيذ القرارات .6

اتلفة. املدرسية والنشاطات الفعاليات في األمور أولياء إشراك .7
باملدرسة. األمور لزيادة ثقة أولياء الطلبة وأسر املدرسة بني تبادل الزيارات تشجيع .8

البرامج زيادة طريق عن نفسه الوقت في األمور وألولياء للمعلمني الثقافي املستوى رفع .9
التثقيفية.

باملدرسة. صلة األسرة املدرسية لزيادة االجتماعية اخلدمات تطوير .10
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للمرحلة االجتماعية كتب الدراسات تعكسه كما اتمع في املرأة دور الدراسة: عنوان (15)
األردن. في العليا األساسية

خصاونة. يوسف رميا الباحث:

.2001 منشورة، غير رسالة ماجستير اليرموك، جامعة والناشر: النشر مكان

.2000 األردن، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

من العليا األساسية للمرحلة االجتماعية الدراسات كتب من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

العاشر. الصف حتى السابع الصف

االجتماعية الدراسات  كتب تعكسه كما اتمع في املرأة  دور إلى التعرف الدراسة: أهداف

األردن. في األساسية العليا للمرحلة
واضحاً غياباً وأن هناك األنثوية، األدوار محدودية الدراسة أظهرت نتائج الرئيسية: الدراسة نتائج

واالقتصاد، السياسة، مهن مثل: مجالها األردنية املرأة دخلت قد األنثوية التي األدوار للعديد من

كما األدوار توزيع وبني احملكمون كما توقعها املرأة أدوار توزيع بني فروقاً هناك وأن احلرة، واألعمال

للصف التاريخ كتاب وفي جلميع الصفوف الوطنية التربية كتب من كل في احملتوى حتليل أظهرها

بقية الكتب. ضمن فروق هناك تكن ولم والتاسع السابع والثامن

يكون االجتماعي، إذ اال في غالبيتها في تقع حتليلها التي مت املدرسية في الكتب األنثوية فاألدوار

وكأم، بينما لألطفال كمربية املرأة دور تركز األسري اال األبرز، وفي هو األم والزوجة من كل دور

السياسي وفي اال والعالم، والعامل، االقتصادي حيث دور املعلم، اال األدوار الذكورية في تتركز

دور القائد واملبدع. حيث
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

أخرى. دراسية مراحل على الدراسة لهذه مشابهة دراسات إجراء .1

بها يلتزم املرأة بأدوار تتعلق معايير االجتماعية الدراسات كتب مواصفات تأليف 2. تضمني

املؤلفون.

املدرسية ضماناً الكتب وتأليف املناهج جلان تطوير في وفعاالً أساسياً إشراكاً املرأة إشراك .3

والنفسية. االجتماعية حاجاتها لتلبية

لغة إلى الوصول من أجل املدرسية والكتب املناهج اللغة املستخدمة في تدقيق 4. ضرورة

الذكور. تخاطب كما متوازنة تخاطب اإلناث
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1.3 الطفل:

املنسية. الضحية األطفال: معاملة سوء الدراسة: عنوان .(16)

البداينة. ذياب الباحث:
،(11) الد األمنية، للعلوم العربية نايف أكادميية الشرطي، مجلة الفكر والناشر: النشر مكان

2002م. صفحة 214، العدد (41)، 167 إلى صفحة من
صفحة. الصفحات: 48 عدد

األردن، 2002. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
أكادميية الرياض، مواجهتها، وسبل املستحدثة اإلجرامية الظواهر ندوة الدراسة: بيانات مصادر

األمنية. للعلوم العربية نايف
املنسية. الضحية األطفال معاملة سوء حتليل الدراسة: أهداف

الرئيسية: الدراسة أهداف
املستوى على وخاصة مستحدثة، كجرمية األطفال معاملة سوء مشكلة حجم بيان .1

االجتماعي.
األطفال. معاملة سوء إلى املؤدية االجتماعية األسباب .2

وإساءة اجلنسية. واإلهمال والنفسية اجلسدية األطفال؛ سوء معاملة أشكال .3
الضحية. املدى على والنفسية) بعيدة والنمائية (الصحية معاملة الطفل، سوء بيان آثار .4

العربي. اتمع في األطفال معاملة سوء انتشار ظاهرة مدى .5
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

االجتماعي اجلزئي: السياق أوالً:
الالزمة. والعقوبات الطفل، معاملة سوء مفاهيم حتدد التي التشريعات وضع .1

الطفل، معاملة بإساءة واملشهورة املتكررة التعديات ذات األسر من األطفال سحب .2
آمنة. حكومية مؤسسات في وإيداعهم

إساءة على يشتمل وما التربوية، األساليب بني  والتمييز األسري، اإلرشاد على التركيز .3
الطفل. معاملة

العنف، وحاالت النفسية (االضطرابات مثل: األسرة داخل النفسية احلاالت معاجلة  .4
األزواج). بني املتبادلة والتعديات

االجتماعي: السياق ثانيا:
االجتماعية: املشكالت أ.

خالل من وذلك األطفال، معاملة سوء في  تساهم التي  الثقافية املشكالت معاجلة .1
الالزمة. القانونية التشريعات

واإلعاقات األسري، والتصدع والبطالة، واألمية، مثل: الفقر، االجتماعية املشكالت معاجلة .2
معاملة إساءة حاالت زيادة املشكالت مع هذه ً الرتباط نظرا االجتماعي العام املستوى على

خاصة. والبغاء الدعارة في شبكات وزجهم وانحرافهم، األطفال
اجلنسي. االجتار سوق أو العمل سوق في زجهم ملنع لألطفال اإلعدادي 3. إلزامية التعليم
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الس العربي مثل الطفولة بقطاع املعنية التطوعية والهيئات اجلمعيات أعمال تشجيع .4
والتنمية. للطفولة

التشريعات: ب.

لغايات استخدامهم ضد وبخاصة األطفال، حلماية الالزمة الوطنية التشريعات  سن  .1

صور شكل صورهم على نشر أو اجلنسية، السياحة أو اجلنسية أو اإلباحية اجلنس الفعلي

جنسية. لغايات أفالم أو خياالت أو

لتوحيد العالقة ذات الدول مع والتنسيق املتحدة، جهود األمم مع املتوافقة التشريعات وضع .2

دولياً. حالً وتتطلب دولية فاملشكلة وارمني، املعلومات وتبادل التشريعات،

تسهيل أو الرتكاب اإلنترنت األطفال على استخدام متنع أو جترم التي التشريعات 3. وضع

اجلرائم. ارتكاب

وإجرائياً. الطفل قانونيا حقوق تدعيم .4

الطفولة. حماية على املرتكزة احلمالت اإلعالمية تفعيل .5

داخل األسرة. من األطفال على الواقع اجلسدي اإليذاء الدراسة: عنوان (17)

سرحان. أبو تغريد الباحث:

.2005 األسرة- حماية العام/ إدارة مديرية األمن والناشر: النشر مكان

صفحة. الصفحات: 24 عدد

األردن، 1998 - 2004. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

األسرة.  حماية إدارة سجالت الدراسة: بيانات مصدر

الدراسة: أهداف

عام. بشكل األسرة داخل على األطفال من الواقع اجلسدي بالعنف املرتبطة املفاهيم بيان .1

قانون  وموقف  األطفال، على الواقع اجلسدي  العنف  أسباب عن مبعلومات القارئ إثراء .2

األسرة. داخل من األطفال على اجلسدي اإليذاء إيقاع من العقوبات األردني

األردني. اتمع داخل األسرة في من األطفال على اجلسدي الواقع العنف حجم مشكلة إبراز .3

على األطفال  الواقع اجلسدي العنف احلد من مشكلة في تساهم وتوصيات بنتائج اخلروج .4

في األردن. األسرة داخل من

املئوية).  (النسب الوصفي اإلحصاء البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

األطفال  ضد اجلسدي اإليذاء إلى املؤدية أهم األسباب أن أظهرت النتائج الرئيسية: الدراسة نتائج

وأسباب والنفسية، والصحية، واالقتصادية، والبيئية، والثقافية، االجتماعية، األسباب في تتمثل

األسر األردنية. غزت التي السريعة التكنولوجية والثورات احلديثة التقنيات مخاطر عن ناجتة

سنة، تليها (37 - 28) بني العمرية الفئة هي لإليذاء النفسي ارتكابا الفئات العمرية أكثر أن وتبني

سنة. (47 - 38) بني العمرية الفئة
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وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
والقائمة احلديثة والتنشئة التربية أساليب على للتركيز الوالدية للتوعية برامج إعداد .1

األسرة. مؤسسي داخل إطار ضمن املشاركة والتقبل على
والتمييز اللجوءإلىالعنف، وضرباألطفال، االبتعادعناألساليب التقليديةفيالتربيةمثل: .2

البدني. العقاب التقليدية في األساليب عن والبعد التعامل، في والذكور اإلناث بني
وتعديل اتلفة، االتصال وسائل باألطفال عبر املتعلقة اإلنسان السيما حقوق برامج نشر .3

عاماً. حقاً األطفال إيذاء يعتبر بحيث اجلزائية التشريعات
كافة. اململكة محافظات ليشمل األسرة حماية إلدارة املكاني التوسع  .4

وذلكبإنشاءمراكز العملعلىحمايةالطفل منخالل التنسيقوالتعاونبنياجلهات املعنية، .5
خاص. بشكل واجلسدي األسري العنف لألطفال ضحايا النفسية باملتابعة تعنى خاصة

األطفال. ضد حول العنف والبرامج من الدراسات إعداد املزيد .6

”لواء الكورة األردني الريف في األبوية السلطة نحو املراهقني الدراسة: اجتاهات عنوان (18)
دراسة حالة“. _

مقدادي. فخري محمد الباحث:
غير منشورة، 2000. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2000. الكورة، محافظة اربد، لواء والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
مدراس لواء  من من 401 طالب وطالبة الدراسة املؤلفة من عينة بيانات الدراسة: بيانات مصدر

الكورة.
في  البطركية) السلطة ) السلطة األبوية اجتاهات املراهقني نحو إلى التعرف الدراسة: أهداف

األردني. الريف
التباين،  حتليل واختبار والتكرارات، املئوية، النسب البيانات: معاجلة في اإلحصائي األسلوب 

بيرسون. ارتباط ومعامل كاي، للمقارنات البعدية، ومربع -كولز) نيومان ) واختبار
مايلي: النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج

احلواري. النمط كان املراهقون يدركه كما شيوعا األكثر األبوي النمط أن .1
السلطة. أمناط من أي فهم) ) إدراك في فروق بني الذكور واإلناث توجد ال .2

اإلناث. من كانوا أكثر امتثاال الذكور أن .3
للمراهقني. القيمي التوجه وبني اآلباء قبل من التشدد بني موجباً ارتباطاً هناك أن .4

للمراهقني. القيمي التوجه وبني اآلباء قبل من التسبيب بني موجباً ارتباطاً هناك أن .5
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

املراهقة مرحلة حاجات ومتطلبات مراعاة مع ألبنائهم اآلباء قبل من احلواري األسلوب إتباع .1
مجموعة نحو التوجه في للمراهقة دافعاً التسلط يكون فقد تغيرات، من عليها يطرأ وما

اآلباء. جتاه مشاعر مكبوتة من يعانون ملا ً منفذا كسر القوانني في فيجدون األقران،
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قدوة اآلباء يكون بأن وذلك إطار متبادل، في اتمع قيم على قبل اآلباء من التأكيد 2. ضرورة
الوقت في االجتماعية مع القيم ويتكيفوا يحترم األبناء اآلباء وأن في التلقني، ال اإلقناع في

أبنائهم. جتاه واجباتهم معرفة اآلباء على فيه ينبغي الذي
ومحاولة هواياتهم عن يعبروا املراهقة ألن سن في ألبنائهم الفرصة بإعطاء اآلباء أن يقوم .3
إذ التطوعية، األعمال في املشاركة أو األندية  إلى االنتساب  في فراغهم أوقات إشغال
وعلى والطموحات، األهداف ويحقق له يشغله، ما فيصير هناك املراهق طاقات تستنفذ

اتلفة. املواقف في رأيه وأخذ املسؤولية حتمل على تشجيع املراهق اآلباء
مير بها، التي املرحلة طبيعة فهم في املراهق مساعدة واألسرة بعامة خاصة اآلباء على .4

املشاكل. مواجهة وكيفية
االجتماعي التغير لدراسة األبحاث وإجراء اال هذا في اتلفة املؤسسات تكاتف ضرورة .5

املراهقة. على مرحلة التغيرات تلك آثار وكيفية مواجهة املتسارع

الكرك محافظة الوالدين في قبل األطفال من ضد اللفظية اإلساءة  الدراسة: عنوان (19)
مسحية. الدميوغرافية: دراسة املتغيرات ببعض وعالقتها

املصري. نايل عامر الباحث:
.2000 منشورة، غير ماجستير رسالة مؤتة، جامعة والناشر: النشر مكان

.1999 / 1989 األردن، الكرك، محافظة والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
في  املدارس من وطالبة طالباً 1673 من املؤلفة الدارسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

الكرك. محافظة
في الوالدين من قبل تستعمل التي األلفاظ مسح إلى الدراسة هذه هدفت الدراسة: أهداف

األطفال. ضد اللفظية اإلساءة
اإلساءة في الوالدين قبل من املستخدمة األلفاظ إلى أن أشارت النتائج الرئيسية: الدراسة نتائج
العقلية، القدرات وتقليل والتهديد، والتوبيخ، بالزجر، عالقة لها ألفاظاً تشمل اللفظية لألبناء
كرامة ومس  الوالدين، وشتم  الطفل، ورفض باملرض، والدعوة واحليوان، باجلماد الطفل وتشبيه
عالقة ذات وألفاظ جنسي مرجع ذات وألفاظ والنوم، األكل كثرة مثل أخرى وسلوكات الطفل،

للطفل. بالذات اإللهية، والنظافة الشخصية
الذكور وأن بها، زادت شدة تأثرهم األطفال ضد اللفظية اإلساءة استخدام زاد كلما النتائج أنه وأشارت

الذكور. من ً باإلساءة اللفظية تأثرا أكثر اإلناث وأن اإلناث، من اللفظية اإلساءة لتكرار تعرضاً أكثر
أن كما اللفظية، اإلساءة من استخدام يزيد األسرة أفراد عدد زيادة إلى أن النتائج أشارت كذلك

لإلساءة اللفظية. استخداماً أكثر املتدني الدخل ذوي الوالدين
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

وتأثيراتها. وأسبابها، اللفظية، فهم ظاهرة اإلساءة حملاولة الدراسات من املزيد إجراء .1
لدى الطفل، العدواني اإلساءة اللفظية، وعالقتها بالسلوك حول الدراسات من مزيد إجراء .2

الذات. ومفهوم والتحصيل، الشخصية، على وتأثيراتها األخرى النفسية، املشاكل وبعض
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املدرسة. كافة مثل التربوية املؤسسات في اللفظية اإلساءة من الدراسات حول مزيد إجراء .3
جراء استخدامها. بالطفل تلحق التي اللفظية اإلساءة آثار حول للوالدين توعية ندوات عقد .4
جامعة خالل من في املناطق اجلنوبية وبخاصة الطفل، حلماية حقوق مراكز إلنشاء 5. الدعوة

مؤتة.
استخدامها لإلساءة في وأثر ذلك للزوجة، اللفظية حول اإلساءة الدراسات من مزيد إجراء .6

األطفال. نحو اللفظية
اللفظية باإلساءة يتعلق فيما السلوك وتعديل بعامة، والتوعية اإلرشاد برامج تطوير .7

بخاصة.
نهائي. بشكل األطفال الوالدين ضد قبل اللفظية من اإلساءة استعمال بعدم التوصية .8

اإلساءة. بنمط وعالقتها لألطفال للمسيئني الشخصية اخلصائص الدراسة: عنوان (20)

العقرباوي. عبداحلافظ لطيف إميان الباحث:
.2003 منشورة، غير ماجستير رسالة اجلامعة األردنية، والناشر: النشر مكان

األردن، 2003. سواقة)، اإلصالح والتأهيل (قفقفا، اجلويدة، مراكز والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
اإلصالح  مراكز من املسيئني من األشخاص 85 من من عينة مؤلفة بيانات الدراسة: بيانات مصدر

والتأهيل.
املسيئني لألفراد الشخصية اخلصائص إلى التعرف إلى الدراسة هذه هدفت الدراسة: أهداف
بنمط اإلساءة. وعالقتها املميزة لهم والسمات العقلية، باالضطرابات إصابتهم ناحية من لألطفال

للعينات  (ت) واختبار املئوية، والنسب التكرارات،  البيانات: معاجلة في اإلحصائي األسلوب 
تربيع. كاي واختبار املتعددة،

لم  جسدية إساءات لألطفال األفراد املسيئني أغلب أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
من اصل (30) من (7) أفراد اضطرابات أظهروا الذين عدد إذ بلغ عقلية، اضطرابات أعراض يظهروا
اضطرابات أعراض لم يظهروا جنسية إساءات لألطفال املسيئني األفراد أغلب وأن مجموع العينة،
وأن العينة. مجموع من فرداً أصل (55) من (9) أفراد اضطرابات عدد الذين أظهروا بلغ إذ عقلية،
اتسم بينما واالكتئابية، بالشخصية العصبية اتسموا إساءات جسدية لألطفال األفراد املسيئني

السيكوباتية. بالشخصية جنسية إساءات لألطفال املسيئون األفراد
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

لألطفال وبخاصة األفراد املسيئني األفراد خصائص تتفحص التي الدراسات من املزيد إجراء .1
أفضل بشكل التنبه من نتمكن حتى وذلك داخل األسرة، من جنسية إساءات املسيئني
التي األسرة في الراشدين  األفراد أو اآلباء لدى اخلصائص  بعض بوجود  اخلطورة لعوامل

محتمل. خطر حتت األسرة داخل جتعل األطفال
املسيئني األفراد مع اإلمكان، قدر للتعامل، السجون  في عالجية برامج بوضع  االهتمام .2
ظهر كما بها، يتسمون التي الشخصية سمات أن وبخاصة جنسية، إساءات لالطفال

مستقبالً. اإلساءة تكرار في مساهماً عامالً تشكل قد الدراسة، النتائج من
األخذ باالعتبار مع جسدية لألطفال إساءات املسيئني باألفراد خاصة خطط عالجية وضع .3
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احلاالت لدى  جسدية إساءات لألطفال املسيئون بها  يتميز التي الشخصية  السمات
خاصة العينة، شملتهم والذين السجون في املوجودين أو األردن مؤسسة نهر في املتوافرة
بحيث الحقاً، إليها سيعودون أو أسرهم ضمن زالوا ما املسيئني األفراد هؤالء سيما أن وال
واستراتيجيات املعرفي، والعالج تقنيات ضبط الذات على تدريبهم اخلطط هذه تتضمن

االنفعالي. والتنفيس املشاكل حل
بهدف املسيئني آبائهم جتنب إثارة لألطفال تساعدهم على تتضمن تدريبات خطط 4. إيجاد

أخرى. مرة ألطفالهم باإلساءة قيامهم احتمال من اإلمكان قدر التقليل،

صفهم من كل والتمرد لدى املراهقني وأثر النفسية بني الضغوط العالقة (21) عنوان الدراسة:
ذلك. في لوالديهم التعليمي واملستوى وجنسهم

املطارنة. زايد محمد خولة الباحث:
.2000 مؤتة، جامعة والناشر: النشر مكان

.2000 األردن، الكرك، محافظة والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
وطالبة  منهم 435 طالبا وطالبة من 861 طالباً مؤلفة عينة من الدراسة: بيانات بيانات مصدر

صفية.  على 41 شعبة وموزعني العاشر، الصف في وطالبة طالبا 426 التاسع و في الصف
اختالف  املراهقني، ومدى لدى والتمرد النفسية الضغوط العالقة بني التعرف إلى الدراسة: أهداف
معرفة وكذلك واألم، األب من لكل التعليمي واملستوى واجلنس، الصف، ملتغيرات تبعاً العالقة هذه

أخرى. من جهة والتمرد جهة من النفسية الضغوط في املتغيرات هذه من كل اثر
والتمرد، النفسية بني الضغوط ايجابية عالقة وجود النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
وأن واألم. األب من لكل التعليمي واملستوى واجلنس، للصف، تبعاً العالقة هذه في ووجود اختالف
الصف طلبة عند منها أعلى كانت التاسع الصف طلبة عند والتمرد النفسية الضغوط بني العالقة

الذكور. عند منها أكثر كانت اإلناث عند والتمرد النفسية الضغوط بني العالقة وأن العاشر،
حني أشارت في مستوى التمرد، للجنس في إحصائية داللة ذي أثر وجود عدم أيضاً النتائج وأظهرت
كانت إذ النفسية: الضغوط مستوى في واإلناث الذكور بني إحصائية داللة ذي أثر وجود إلى النتائج
ملستوى تعليم إحصائية ذي داللة اثر وجود اإلناث، عند منها أعلى عند الذكور النفسية الضغوط
مستوى كان الذين الطلبة عند النفسية الضغوط كانت فقد النفسية، الضغوط على األم
جامعياً، مبعنى أمهاتهم تعليم مستوى كان الذين الطلبة عند منها أعلى أمياً تعليم أمهاتهم
كانت فقد املراهقني، أبنائهم عند زادت الضغوط النفسية لالم التعليمي املستوى قل كلما أنه
أدنى أن حني في أمهاتهم جامعياً، تعليم مستوى كان الذين لدى الطلبة التمرد أعلى مستويات

أمياً. تعليم أمهاتهم مستوى الطلبة الذين كان لدى التمرد كانت مستويات
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

النفسيلدىاألبناء، لذلكمنأثرفيحتقيقاالستقرار 1. االهتماممبستوىالتعليميلألم واألبملا
التوعية برامج وتنشيط األمية، محو وتشجيع برامج التعليم، فرص توفير خالل من وذلك

والندوات اتلفة. والصحافة، التلفاز، مثل: اتلفة اإلعالم وسائل خالل من والتثقيف
مثل: الفعالة األنشطة في املراهقة  مرحلة في وبخاصة الطلبة، طاقات استغالل .2
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من السنوية العطل في وبخاصة الفراغ، أوقات واستغالل والفنية، الرياضية  األنشطة
الصيفية. الترفيهية األندية خالل

مثل: أخرى مبتغيرات بربطها والتمرد النفسية الضغوط مجال في أخرى دراسات إجراء .3
التربوي. اإلرشاد وفعالية األكادميي، والتحصيل األسرة، وحجم لألسرة، االقتصادي املستوى

مع الطلبة السليم التعامل أساليب إكسابهم أجل من للمعلمني تدريبية دورات إجراء .4
معرفة لقلة نتيجة واملعلم بني الطالب ينشأ الذي حدة االنفعال والتوتر من للتخفيف

ومطالبهم. الطلبة بحاجات املعلم

املعوق: 2.3 الطفل

آباء يستخدمها التي النفسية الضغوط مع التعامل استراتيجيات الدراسة: عنوان (22)
االحتياجات اخلاصة. ذوي األطفال

سهام رياض اخلفش. الباحث:
غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2001. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
ذوي  األطفال آباء منهم 423 525 فرداً من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

عاديني.  ألطفال آباء 102 و اخلاصة، االحتياجات
آباء األطفال  يستخدمها التي االستراتيجيات في هناك اختالفاً أن إلى التعرف الدراسة: أهداف
فروق هناك كانت إذا ومعرفة لديهم، النفسية الضغوط مع للتعامل اخلاصة االحتياجات  ذوي 
احلالة، وشدة الطفل حالة ملتغيرات تعزى التي االستراتيجيات استخدام في إحصائية داللة ذات
استراتيجيات في اختالف هناك كان إذا وما للوالدين. التحصيلي واملستوى الوالدين، وجنس
تلك اخلاصة مع االحتياجات ذوي األطفال يستخدمها آباء التي النفسية الضغوط مع التعامل

العاديني. األطفال آباء يستخدمها التي
التمييزي.  التحليل األحادي، واختبار (ت)، التباين حتليل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي
من  األولى املرتبة احتلت املشكالت حل استراتيجية أظهرت النتائج أن الرئيسية: الدراسة نتائج
ووجود فروق العاديني. وآباء األطفال االحتياجات اخلاصة ذوي األطفال آباء قبل من استخدامها ناحية
في الطفل حلالة تبعاً العاديني األطفال وآباء اخلاصة االحتياجات ذوي األطفال آباء بني إحصائياً دالة
البدنية، واللياقة الرياضية والتمارين التوتر)، (ضبط االسترخاء التالية: استخدام االستراتيجيات
في استخدام الطفل حلالة اخلاصة تبعاً االحتياجات ذوي األطفال آباء دالة بني فروق ووجود الترفيه.
إحصائياً دالة وجود فروق احلالة. شدة ملتغير تبعاً النفسية مع الضغوط التعامل استراتيجيات
التحصيلي للمستوى تعزى النفسية ضغوطهم مع للتعامل االحتياجات األطفال ذوي آباء بني
الرياضية التمارين االجتماعي، الدعم ،( الدفاع وسائل ) االستراتيجيات استخدام في للوالدين
إحصائياً دالة فروق ووجود الذاتي). االنشغال األفكار واملشاعر، عن الذاتي الكشف البدنية، واللياقة
الوالدين جنس إلى تعزى النفسية ضغوطهم مع للتعامل اخلاصة ذوي االحتياجات األطفال آباء بني
كما والثقة). والتقبل، البدنية، واللياقة الرياضية، (التمارين التالية: االستراتيجيات استخدام في
اآلباء عن اخلاصة االحتياجات ذوي األطفال آباء التي ميزت بني االستراتيجيات أن النتائج أظهرت

واللياقة البدنية. التوتر)، والتمارين الرياضية ضبط االسترخاء ( استراتيجيتي: كانت العاديني
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وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
في اخلاصة االحتياجات ذوي األطفال آلباء اتلفة النفسي واإلرشاد  العالج  سبل توفير .1
مشاعرهم، وفهم احتياجاتهم، تلبية  في واحلزن، ومساعدتهم الصدمة معاناتهم من

تكيفهم. درجة وزيادة استجاباتهم، وحقيقة
آباء األطفال مسؤوليات مع األسري تتناسب مجال اإلرشاد في تدريبية ودورات برامج إعداد .2

النفسية. الضغوط مواجهة في اخلاصة االحتياجات ذوي

املدارس في اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة بدمج املرتبطة الدراسة: الصعوبات عنوان (23)
املعلمني. نظر وجه من العادية

الكرمي جعفر. عبد غادة الباحث:
غير منشورة، 2003. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

الثانية، األردن، 2003. مديرية عمان والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
الصفوف  من ومعلمة 100 معلم من الدراسة مؤلفة من عينة بيانات الدراسة: بيانات مصدر

املصادر. غرف ومعلمات ومعلمي العادية
العادية  في املدارس اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة دمج صعوبات أهم إلى التعرف الدراسة: أهداف
منط التالية: للمتغيرات تبعاً الصعوبات هذه  في تقدير االختالف املعلمني ومدى نظر وجهة من
اإلجابة الدراسة هذه حاولت التحديد وجه وعلى املدارس. واجلنس، ومنط واخلبرة التدريسية، الوظيفة،
من العادية املدارس في اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة دمج صعوبات التالية: ماهي األسئلة عن
تقييم عن الدمج لصعوبات العادية الصفوف معلمي تقييم يختلف وهل املعلمني؟ وجهة نظر
وهل التدريسية؟ لصعوبات الدمج تبعاً للخبرة املعلمني تقييم يختلف وهل املصادر؟ غرف معلمي

فيها؟. يعملون التي املدارس منط باختالف الدمج املعلمني لصعوبات يختلف تقييم

األحادي. التباين وحتليل الوصفي، اإلحصاء البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

العينة لدى أفراد صعوبة تشكل أبعاد االستبانة أن جميع النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج

يراها كما صعوبتها حسب درجة مرتبة األبعاد هذه أتت وقد األول. البعد في الثانية باستثناء الفقرة

التعليمية، البيئة (ج) املعلمني (ب) كفايات االحتياجات اخلاصة، ذوو الطلبة (أ) كالتالي: العينة أفراد

عينة أفراد تقييم في اختالفات وجود إلى النتائج أشارت كذلك العاديون. الطلبة (هـ) (د) املديرون،

لصالح التعليمية) (البيئة األول للبعد بالنسبة الوظيفة لنمط تبعاً الدمج لصعوبات الدراسة

املصادر. معلمي غرف لصالح العاديني) (الطلبة الثالث للبعد وبالنسبة العادية، الصفوف معلمي

لنمط تبعاً الدمج لصعوبات الدراسة عينة أفراد تقييم في اختالفات وجود إلى النتائج تشر لم

احلكومية. املدارس ملعلمي للبعد اخلامس بالنسبة املدارس
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وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
في دمجهم قبل النواحي جميع وتهيئتهم من اخلاصة، االحتياجات ذوي 1. تطوير مهارات

العادية. املدارس
استثناء. دون الطلبة جميع مع تستطيع التعامل التعليمية التي الكوادر بإعداد االهتمام .2

أو قبلها. اخلدمة أثناء سواء التدريب للمعلمني توفير .3
ملبدأ الدمج. حتقيقاً حتتويه ما واملعنوية بكل املادية البيئة تعديل .4

املقدمة للبرامج  التخطيط في اخلاصة االحتياجات  ذوي الطلبة أمور أولياء بآراء  األخذ .5
الدمج. عملية إلجناح يعتبرون عناصر هامة ألنهم ألبنائهم،

ذوي االحتياجات اخلاصة، املدرسي نحو الطالب اتمع أفراد لدى اإليجابية االجتاهات تنمية .6
خاصة. بصفة الدمج ونحو عامة، بصفة

هذه خالل من إليها التطرق يتم لم التي الدمج بصعوبات مرتبطة أخرى متغيرات دراسة .7
فئة اإلعاقة. العلمية، الدرجة الدراسة، مثل:

األطفال لدى النمطي السلوك خفض في سلوكي برنامج فاعلية الدراسة:  عنوان (24)
املعوقني عقلياً.

بحراوي. مصطفى اهللا عاطف عبد الباحث:
غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2001. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
سنة. (14-6) الفئة في وطفلة 30 طفالً من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

السلوك  لغياب التفاضلي سلوكي يعتمد التعزيز برنامج فاعلية مدى الدراسة: معرفة أهداف
لدى األطفال املعوقني عقلياً. النمطي خفض السلوك في الزائد والتصحيح

التباين. حتليل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي
اموعة  بني إحصائية داللة ذات فروقا هناك أن  النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
السلوكي بالبرنامج للعالج تتعرض لم التي الضابطة واموعة للعالج التي تعرضت التجريبية
لغياب التفاضلي التعزيز على املعتمد السلوكي البرنامج أوهذا التجريبية، اموعة  لصالح
التجريبية، اموعة أفراد لدى النمطي السلوك خفض على عمل قد الزائد والتصحيح السلوك

الطفل وعمره. بجنس يتعلق فيما والتوجد فروق
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

من احلالية الدراسة تتمكن لم التي املتغيرات من عدداً تتناول مشابهة دراسات 1. إجراء
أو اإلعاقة شدة مثل: وتعديله، النمطي السلوك خفض في فعاليتها ومعرفة تناولها،
أحد غياب أو الوالدين اجتاهات أو األسرية، التنشئة متغير منط أو أخرى بإعاقة اقترانها
تعديل السلوكيات النمطية. أهمية في املتغيرات من لهذه ملا األسرية، البيئة أو الوالدين،
مبختلف العقلية اإلعاقة مع ذوي العاملني واملعلمات التدريبية للمعلمني الدورات إجراء .2
السلوكيات من للحد استخدامها التي ميكن اتلفة واألساليب بالطرق فئاتها لتعريفهم

التكيفية. غير
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على جل االهتمام انصب أن مبعنى تطبيقياً، عالجياً هدفاً الدراسة هذه هدف كان 3. لقد
االهتمام يكن فلم األطفال، على  سلبية تأثيرات من له ملا  النمطي حد للسلوك وضع
التصحيح النمطي: السلوك خفض فاعلية في األسلوبني أكثر أي مقارنة منصباً على
في دراسات إجراء يتم أن الباحث ويقترح للسلوكيات األخرى. التفاضلي أم التعزيز الزائد
وكذلك فاعليتهما مستوى ملقارنة األسلوبني من لكل النسبي األثر لتحديد املستقبل

عالجية أخرى. بأساليب األساليب هذه مقارنة
أن النتائج بينت  وقد املعلمات. أيدي على الصف غرفة في احلالية الدراسة أجريت 4. لقد
نفذت التي احملددة وفي األوضاع قياسه بها التي مت الفترات في النمطي انخفاض السلوك
اخلصوص: هذا مهمتني في بقضيتني املستقبلية الدراسات تهتم أن ويقترح الدراسة. فيها
التي األخرى األوضاع إلى أخرى (أي انتقال أثر التدريب أوضاع إلى النتائج تعميم (1)

باملعاجلة). فيها يهتم
النمطي. السلوك في حدث الذي للتغير املرافقة السلوكية التغيرات (2)

على ”دراسة سنة (18-0) من عقلياً املعوقني األطفال  أسر مشكالت الدراسة:  عنوان (25)
العاصمة“. محافظة في األمهات من عينة

احلديدي. اهللا حمد هناء تيسير الباحث:
غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

محافظة العاصمة، األردن، 2001. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
املعوقني  األطفال أمهات من 200 من الدراسة مؤلفة من عينة بيانات الدراسة: بيانات مصدر

العاصمة. في محافظة الفئات هذه بخدمة اخلاصة التربية مبراكز امللتحقني عقلياً
املعوقني عقلياً  األطفال في أسر األمهات منها تعاني املشكالت التي إلى التعرف الدراسة: أهداف

عقلياً). املعوق والطفل واألم، (األسرة، خصائص كل من باختالف املشكالت هذه اختالف ومدى
األحادي. التباين حتليل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

املعوقني  أسر األطفال ً لدى ظهورا املشكالت أكثر أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
فروق ووجود االجتماعية، النفسية، فاملشكالت املشكالت تليها االقتصادية، املشكالت هي عقلياً
املتمثلة األسرة وخصائصهن تواجهها التي للمشكالت األمهات بني تصور إحصائية ذات داللة
إحصائية داللة ذات فروقاً هناك وأن  لألسرة، الشهري والدخل التعليمي، ومستواها األم، بعمر
هذه اختالف في هناك يكن ولكن لم الثالثة. بأبعادها املشكالت حدة األمهات لدرجة في تصور

األسرة. في املعوق الطفل وترتيب املعوق، لعمر تعزى التصورات
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

وزيادة عقلياً، املعوقني رعاية األطفال مؤسسات من املزيد فتح إلى املعنية اجلهات 1. دعوة
تواجهها التي الضغوط حدة من للتخفيف وذلك خاص، بشكل لألسر املقدمة اخلدمات

اإلعاقة. مع التعامل جراء األسر هذه
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على األقدر لكونهم وذلك باالختصاصيني االجتماعيني، اخلاصة التربية رفد مراكز ضرورة .2
لها تتعرض التي  واالجتماعية  منها النفسية  خصوصاً  املشكالت وطأة من التخفيف 

طفلهم. إعاقة جراء األطفال املعوقني اسر
يكون إن على أكبر، عناية األسري والتثقيف التوعية برامج إيالء إلى املعنية اجلهات 3. دعوة

نفسه. الطفل مرادفاً خلدمة ذلك
وطأة من التخفيف في االجتماعي طرائق العمل من فعالية والتأكد متابعة املديرة، ضرورة .4

وأمهاتهم. عقلياً األطفال املعوقني أسر على الواقعة املشكالت
تتولى ملاذا التالي: السؤال في املتمثل املوضوع  على املستقبلية الدراسات في التركيز .5
األسباب هي وما ذلك؟ في األب مشاركة مع عدم املركز إلى اصطحاب املعوق األم مهمة

ذلك؟ وراء الكامنة

النفسية الضغوط خفض في احمللي على اتمع التأهيل املبني الدراسة: فاعلية عنوان (26)
العقلية. اإلعاقة ذوي أسر األطفال لدى

أبو احلالوة. عمر رشاد“ أشرف ”محمد الباحث:
منشورة، 2004. غير ماجستير رسالة العليا، للدراسات العربية عمان والناشر: جامعة النشر مكان

األردن، 2004. عمان، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
منتفعة  منها 60 أسرة 110 أسرة، من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
على  املبني التأهيل برامج من منتفعة غير أسرة 50 اتمع احمللي، و على املبني التأهيل برامج من

االنتظار). قوائم على (املسجلة اتمع احمللي
في خفض الضغوط  احمللي اتمع على املبني برامج التأهيل فاعلية إلى التعرف الدراسة: أهداف

العقلية. ذوي اإلعاقة األطفال أسر لدى النفسية
(ت). اختبار البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

الرئيسية:  الدراسة نتائج
مجموع األسر بني النفسية الضغوط مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم .1
وإمنا االنتظار، قوائم على احمللي واملسجلة اتمع على املبني التأهيل برامج املنتفعة من
دخل مستوى أو سنة (18 - 12 ) و سنة من 12) أقل - 1) العمر أو اجلنس، ملتغيرات تعزى
النتائج في حني أظهرت العقلية املتوسطة والشديدة. اإلعاقة درجة أو الشهري، األسرة
املعوقني األطفال أسر لدى النفسية الضغوط مستوى في إحصائية داللة ذي فرق وجود

بسيطة. عقلية إعاقة
املبني على التأهيل برامج من املنتفعني األطفال املعوقني عقلياً ألسر املقدمة اخلدمات إن .2
أسرية، ميدانية  وزيارات  مختلفة، مهارات على الطفل تدريب في تتمثل احمللي،  اتمع
معينة بوسائل الطفل وتزويد الترفيهية، النشاطات  في واملشاركة توعية، ومحاضرات

العالج. من مختلفة وأشكال
على احمللي اتمع على املبني التأهيل برامج في للمشاركة إحصائية ذي داللة أثر عدم وجود .3
األسرة في حياة بأن تغييراًحصل أفادت (% 75) حوالي األسر معظم أن إال النفسية، الضغوط
بوجود وإحساسهم النفسي، باالستقرار الشعور يتضمن وأن التغيير اخلدمات، هذه نتيجة

ذي قبل. حاالً من أفضل أصبحت للطفل معاملتهم وأن نفسها، املشكلة لديهم آخرين
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أساليب تستخدم ما غالبا اتمع احمللي على املبني التأهيل برامج من املنتفعة األسر أن .4

االستشارة، طلب أو السلوك  تعديل أساليب مثل: الضغوط التعامل مع في مختلفة

وزيادة همومهم، اآلخرين ومشاركة االسترخاء، إلى اللجوء أو املتخصصني  من  واإلرشاد

أنها األسر من هذه (% 80) وأفادت تثقيفية، محاضرات وحضور املعلومات، حصيلتهم من

األساليب. هذه مثل استخدام نتيجة بتحسن شعرت

اتمع املبني على التأهيل برامج من املنتفعة األسر لدى النفسية الضغوط مستوى أن .5

على املبني التأهيل في برامج املشاركة من بالرغم إحصائياً دال بشكل لم يتغير احمللي

احمللي اتمع املبني على التأهيل من برامج املنتفعة غير األسر مع مقارنة احمللي، اتمع

االنتظار. قوائم على واملسجلة

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

االحتياجات ذوي األطفال أسر ملساعدة متخصصة إرشادية برامج تطوير على العمل .1

خفضها. وأساليب منها، الضغوط التي تعاني مع التعامل في اخلاصة

أساليب على  احمللي اتمع على  املبني التأهيل مجال في  العاملني تدريب ضرورة  .2

األسر. منها تعاني التي الضغوط النفسية من التقليل واستراتيجيات

النفسية الضغوط تقليل في البرامج من النوع هذا فاعلية لتقييم تتبعية دراسة إجراء .3

اخلاصة. االحتياجات ذوي أسر منها تعاني التي

االحتياجات اخلاصة أسر ذوي ملساعدة احمللي اتمع على املبني التأهيل من برامج مزيد بناء .4

لها. التي تتعرض النفسية الضغوط التقليل من على

نظر ووجهة األبناء بني العقلية اإلعاقات بانتشار وعالقته األقارب زواج الدراسة: عنوان (27)

اإلسالم في ذلك.

الصمادي.  أحمد حوامده، عدنان محمود الباحث: مصطفى

 817 من صفحة ،(4) عدد ،(33) مجلد واالجتماعية، اإلنسانية العلوم مجلة والناشر: النشر مكان

.2005 جامعة مؤتة، األردن، صفحة861، إلى

صفحة. الصفحات: 45 عدد

األردن، 2005. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

معوقاً عقلياً. (378) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

والنسب املئوية.  التكرارات، مثل: اإلحصاء الوصفي، البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

نظر  ووجهة األبناء،  لدى العقلية اإلعاقات انتشار في األقارب زواج أثر معرفة الدراسة: أهداف

ذلك. اإلسالم في
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بني قرابة فيها إلى أسر يوجد ينتمون معوقاً (182) أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
وكانت نسب األولى) الدرجة من (منهم (69 %) املدن في معظمهم (% 48) نسبتهم وبلغت األبوين
حني في التوالي على (% 26 ،% 39 ،% 36) ( وشديدة (بسيطة ومتوسطة بشكل عام اإلعاقة مستوى
نسبة أن أي الثانية (19 %) الدرجة (30 %) وفي كانت األولى الدرجة في الشديدة اإلعاقات نسبة أن
اخللقية املوروثة أما اإلعاقات بني األبوين، القرابة درجة ابتعدت كلما تتناقص الشديدة اإلعاقات
وهذا يؤكد دور األولى، الدرجة من الزواج حالة في (152) من (182) منها (69 %) تكراراتها فبلغت

العقلية. اإلعاقات نشر في األقارب زواج
واتخاذ  األقارب، زواج  حول اإلسالم  لتوجيهات االمتثال ضرورة وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

احلمل. وأثناء الزواج قبل الوقائية ابرية اإلجراءات

العامل: 3.3 الطفل

على دراسة االجتماعية: بنمائهم وتنشئتهم وعالقتها األطفال الدراسة: عمالة عنوان (28)
الزرقاء. محافظة في املدارس طلبة من وأترابهم العاملني األطفال من عينة

 
درويش.  محفوظ الباحث: هيفاء

غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان
محافظة الزرقاء، األردن، 2001. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

غير طفل و (200) عامل (200) طفل من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
الزرقاء. محافظة من عامل

والنفسي،  (االجتماعي، النماء وعملية األطفال عمالة بني العالقة إلى التعرف الدراسة: أهداف
العاملني، وغير العاملني األطفال بني النماء عملية في واملقارنة العاملني لألطفال واجلسمي) 

األطفال. عمل عن الناجتة اآلثار إلى أهم إضافة إلى التعرف
واختبار(ت).  والتكرارات، املتوسطات، البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

الرئيسية:  الدراسة نتائج
أغلب كانت بينما بنسبة (66 %)، اقتصادياً كانوا نشطني العاملني آباء األطفال أن أغلب .1
كانوا العاملني غير األطفال من آباء (% 87) أن حني في ،(% 90) األمهات ربات بيوت بنسبة

بيوت. ربات من األمهات (% 84.5) و اقتصادياً نشطني
مشكالت أية من تعاني ال أسر متماسكة وطبيعية األطفال العاملني إلى ينتمي أغلب .2
غير األطفال ألسر بالنسبة األمر (68 %) وكذلك بنسبة الوالدين) احد وفاة وطالق (تفكك

.(% 92.5) بنسبة العاملني
وأغلب في ايمات و (44 %) املدينة مركز في يسكنون العاملني األطفال من أن (72 %) لتبني .3
املدينة في مركز تسكن العاملني غير األطفال كانت أسر حني في متتلك السكن،  أسرهم

السكن. مكان متتلك أسرهم وأغلب ايمات في (% 20 (73 %و
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في ارتفاع مع العامل الطفل أسرة في العاملني األفراد عدد انخفاض 4. وأظهرت الدراسة
العاملني. غير ويتفق ذلك مع أسر األطفال اإلعالة، نسبة

بيع وأسواق (الصناعية  املناطق وفي  املدينة مركز في يعملون (% 55) األطفال  أغلب أن .5
السيارات وورشات تصليح الكراجات  في والباصات السرفيس ومواقف  واخلضار  املالبس

ذلك). وغير والنجارة، احلدادة، مثل: واألعمال املهنية
عملهم أجر مقابل على يحصلون ال من األطفال ووجود (15.5 %) العاملني؛ دخل انخفاض .6

األقارب. للعمل لدى أحد نتيجة
شعورهم نتيجة منائهم على األطفال  لعمالة سلبية آثار وجود على  الدراسة أكدت .7
السيئة، السلوكيات  بعض  واكتساب واللعب. الدراسة، مثل: حقوقهم  من باحلرمان 
العزلة في والرغبة البعض، لدى الشخصية جوانب بعض وصقل بذيئة، ألفاظ واستخدام

الغير. والعدوانية جتاه
العمل والعمال صاحب مع جيدة عالقة أنهم على أفادوا العاملني (93 %) األطفال أغلب .8

اآلخرين.
الشعور باملرض. عند الطبيب يراجعون العاملني األطفال أغلب .9

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
أثر ”ما التالي: بالسؤال  املتمثلة الظاهرة حول االجتماعية البحوث من املزيد 1. إجراء
سوق إلى التوجه في املدارس تلعبه وما الدور الذي العقلي؟ على النماء األطفال عمالة

العمل؟“.
مستواهم املهني. وحتسني اجتماعياً، ودمجهم العاملني األطفال تأهيل إعادة .2

إلقامة دعمهم طريق عن العاملني األطفال أسر أوضاع بتحسني املعنية اجلهات 3. مساهمة
القادرين غير أكشاك لآلباء فتح أو اليدوية األعمال مثل: خارجها، أو األسرة داخل مشروعات

العمل. على
األطفال. عمالة وبخطورة أكبر بشكل بحقوقهم وتوعيتهم األطفال تثقيف .4

عمالة على التركيز مع وشرائح اتمع كافة واملعلمني لألهل مكثفة توعية حمالت إجراء .5
بخطورتها. األهل وتوعية مكافحتها جتدر ظاهرة سلبية بوصفها األطفال، وإبرازها
عملهم. وظروف األطفال بعمالة املتعلقة احلالية والتشريعات القوانني دور تفعيل .6

الظاهرة. من باحلد تسهم والتشريعات التي تعديل القوانني .7
إقامة طريق عن تعليمهم ومتابعة الدراسة، عن وغيابهم األطفال لعمل بدائل  إيجاد .8
األعمال طبيعة ليتناسب مع العاملني لألطفال مسائي ومنهجي مراكز تعليم مهني

العمل. ملواجهة سوق لتأهيلهم املناسبة املهارات بها إلكسابهم يقومون التي
البرامج لوضع الظاهرة هذه حجم على والدراسات للوقوف املسوح بإجراء االهتمام زيادة .9

لها. للتصدي املناسبة الوطنية
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األسرية: الرعاية احملروم من 4.3 الطفل

لدى األطفال للجنوح النزعة خفض في جمعي إرشاد برنامج فعالية عنوان الدراسة: (29)
اجتماعياً. واأليتام األيتام

العموش. علي موسى الباحث:
غير منشورة، 2003. ماجستير رسالة اجلامعة الهاشمية، والناشر: النشر مكان

محافظة الزرقاء، األردن، 2003. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
(13) ضمت واحدة جتريبية من مجموعة املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

اخلطاب. بن عمر جمعية من وطفلة طفالً
خفض النزعة للجنوح لدى األطفال  في جمعي التعرف إلى فعالية برنامج إرشاد الدراسة: أهداف

من الذكور واإلناث. سنة (13-8) العمرية الفئة ضمن اجتماعياً واأليتام األيتام
.(ANOVA) األحادي التباين حتليل اختبار(ت)، البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

البالغ  القبلي االختبار  في املتوسط بني فرق  وجود النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
عند مستوى إحصائية داللة للفرقني وكان واملتابعة (38.73) والبعدي (74.77) والبعدي ،(127.15)
ذي فرق ووجود البرنامج، فاعلية إلى مما يشير واملتابعة، البعدي االختبار لصالح ،(0.05) من أقل
بعد األيتام واأليتام اجتماعياً األطفال مجموعتي بني ،(0.056) من اقل مستوى عند إحصائية داللة
ذي فرق ووجود ،(0.056) قيمة (ف) بلغت إذ للجنوح النزعة خفض في عليهما اإلرشاد برنامج تطبيق
العدوان، وهي: للجنوح، النزعة مكونات متوسطات في (0.05) من اقل مستوى عند إحصائية داللة
ورفضها الذات ضبط وضعف باآلخرين، والشك (النفعي)، امليكافيللي والغش، والسلوك والسرقة،

عامة. بصورة للجنوح ككل النزعة خفض على يعمل البرنامج أن إلى يشير مما الكذب، باستثناء
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

فاعليته ملعرفة للجنوح، لديهم النزعة أخرى من مؤسسات أطفال على تطبيق البرنامج .1
النزعة. هذه خفض في

ًلعدمتوفرمجموعةضابطة استخدامعيناتضابطةفيحالةاستخدامالبرنامجاحلالي، نظرا .2
اخلطاب. عمر بن جمعية في القبول شروط في بالتغير تتعلق لظروف احلالية، الدراسة في

5.3 املرأة:
     

للطفل. اإلساءة على وأثره املرأة الدراسة: العنف ضد عنوان (30)

منر عسال. ضرار الباحث:
غير منشورة، 2003. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان
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األردن، 2001. عمان، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
املعنفات األمهات امرأة من (100) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

املرأة األردنية. الحتاد املراجعات
من  أطفالهن إلى  باإلساءة املتمثلة املعنفات األمهات فعل  ردود إلى  التعرف  الدراسة: أهداف
داخل أزواجهن قبل من للعنف تعرضهن  بسبب وذلك واإلهمال، والنفسية، اجلسدية،  النواحي

األردنية. األسرة
حتليل التباين. (النسب املئوية)، الوصفي اإلحصاء البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

اجلسدية  اإلساءة إلى األطفال تعرض إلى الدراسة نتائج أشارت الرئيسية: الدراسة نتائج
تعرض عدم إلى األمهات فأشارت نظر وجهة من أما األطفال، نظر وجهة من واإلهمال والنفسية
واإلهمال، النفسية لإلساءة األطفال تعرض على النتائج دلت بينما اجلسدية، اإلساءة إلى األطفال
بها، اخلاص والدخل احلالي، األم عمر ملتغيرات تعزى داللة إحصائية ذات فروق  توجد ال أنه وعلى
إحصائية داللة ذات فروق وجدت بينما واإلهمال، اجلنسية اإلساءة لوجود القرابة ودرجة واجلنسية،
اختبار حسب اجلسدية اإلساءة على لها التعليمي واملستوى الزواج، عند األم عمر ملتغيرات تعزى
عمر مبتغيرات املرتبطة األمهات نظر بوجهة اخلاصة النتائج بينما دلت األطفال. نظر وجهة من (ف)
الزواج األم عند وعمر الزوج القرابة مع ودرجة واجلنسية بها، اخلاص والدخل ومهنة األم احلالي األم
والنفسية اجلسدية اإلساءة على إحصائية داللة  ذات فروق وجود عدم إلى التعليمي واملستوى
إلى النتائج عليهن. وأشارت الواقع العنف املعنفات نتيجة واألمهات األطفال على الواقع واإلهمال
واإلهمال اإلساءة بخصوص الدراسي ملتغيرات الصف تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد ال أنه

الطفل. نظر وجهة من
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

ضد العنف ومشكلة بعامة األسري العنف مبشكلة الدراسات املتعلقة من املزيد إجراء .1
للطفل بخاصة. واإلساءة األمهات

تنفيذ يتم أن الظواهر: هذه بني  السببية والعالقات االرتباط عالقات من املزيد ملعرفة .2
ضد والعنف بعامة، األسري على العنف املترتبة اآلثار بشرح خاصة إعالمية توعية برامج

بخاصة. والطفل املرأة
والنفسية. أشكاله اجلسدية بكل العنف األسري رفض على التأكيد .3

في العالج. املستترة لشمولها العنف حاالت إلى الوصول إلى السعي .4
مثل: األسري، العنف مشكلة مع بالتعامل املعنية لدى اجلهات إرشادية برامج تأسيس .5

األردنية. املرأة واحتاد نهر األردن، ومؤسسة االجتماعية، حماية األسرة، والتنمية إدارة
األطفال. إلى األسري واإلساءة بقضايا العنف يعني وطني خط ساخن تأسيس .6

للرعاية نظام تأسيس مع الظاهرة، هذه  ملكافحة الالزمة القوانني سن على العمل .7
األطفال. إلى والسيما اإلساءة الظواهر، بهذه االجتماعية خاص

يسبنب واللواتي املعنفات لألمهات خاصة باخلصائص النفسية دراسة على إعداد العمل .8
أطفالهن. ضد العنف
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وأشكال وانتشار حجم على احلاصل ملعرفة املتغير الزمن عبر هذه الدراسة نفسها متابعة .9
العنف الزوجي وراء إلى األسباب الكامنة التعرف التعمق في وكذلك إلى األطفال، اإلساءة

نفسيهما. واألطفال األسر لتتبع وذلك اإلساءة، لهذه املسبب

السن: 6.3 كبار

األردن. في املسنني في معاجلة مشاكل ودورها الدراسة: األسر عنوان (31)

الصالح. نايف أحمد هيفاء الباحث:
غير منشورة، 2002. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2002. والزرقاء، عمان محافظتي والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
يعيشون  السن الذين كبار 850 من من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

محافظتي عمان والزرقاء. في
الداخلية  األسرية العالقات قياس خالل السن من كبار رعاية في األسرة دور معرفة الدراسة: أهداف
األسرة قبل أفراد من السن كبير يتلقاها التي طبيعة املساعدة السن، ومعرفة كبير مع واخلارجية
حياتهم عن رضاهم ومدى األسرة، لرعاية كبديل الرعاية املؤسسية في السن كبار رأي إضافة إلى

املرحلة. هذه في
املئوية. النسب البيانات: اإلحصائي في معاجلة األسلوب

الفئة من عينة الدراسة كانوا أفراد من (% 6.55) أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
العمل سوق  في منهم البعض يشارك  ومسلمني، ومتزوجني، وأميني، سنة، (64-60) العمرية
التي املساعدات أهم وأن مملوكة، مساكن في  ويعيشون املصادر متعدد  دخل وذوي (% 3.27)
فروق وجود النتائج أظهرت كما الطبيب. ومراجعة املنزلي، التدبير في متثلت العينة أفراد يتلقاها
كبير ينجزها مازال التي واألعمال األسرة من اه املتلقَ املساعدة  طبيعة بني إحصائية داللة ذات
البديلة حتى الرعاية مؤسسات إلى الدراسة يفضلون الذهاب عينة أفراد نصف وأن السن بنفسه،
هذه حياتهم في عن رضاهم عبروا عن (% 5.55) وأن أسرهم ومجتمعهم. على ثقيالً عبئاً يكونوا ال
بالعالقات األسرية الداخلية، يتعلق فيما صعوبات يواجهون العينة أفراد وأن عمرهم، من املرحلة

منهم. اإلناث فئة وبخاصة
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

أفراد وبني الطبيعية بيئاتهم  في  السن لكبار املتكاملة الرعاية توجيه على التركيز  .1
خالل: من وذلك رعايتهم، في الرسمية املؤسسات دور من بقدر اإلمكان أسرهم، والتقليل
تخصيص ميكنها من مبا املالئمة السكنية الرعاية على مقدرتها األسرة وزيادة دور تعزيز

حلياة األسر ونظام معيشتها. إرباك دون السن لكبار مناسب مقر
توفيرمكاتباستشاريةتقومبعمليةالتوجيهواإلرشاد النفسياملالئمللمسنني وأسرهم. .2

هادفة اجتماعية وبرامج أنشطة خاللها من ميارسون السن لكبار اجتماعية نواد إنشاء .3
ومتغيراته. اتمع على التكيف مع وتساعدهم االستقرار النفسي لديهم، جوانب تدعم

اتمع. في املسنني إدماج أهمية على التأكيد .4
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واألسرة. الطفولة مؤسسات رعاية السن في كبار تطوع تنظيم .5

واملتطوعني االختصاصيني مبعرفة ملنازلهم املالزمني للمسنني  منزلية زيارات تنظيم  .6

النفسية. متاعبهم من والتخفيف اتمع في االندماج على لتشجيعهم

وبتكلفة منازلهم في للمسنني املنزلية اخلدمات ألداء الالزمة العاملة  األيدي  تنظيم .7

تتناسب مع قدرات كل منهم.

اتمع. في املسنني مشكالت حجم إلى للتعرف العلمية والبحوث بالدراسات القيام .8

الوالدين في عقوق الدين بحكم يتعلق فيما وبخاصة الناشئة، لدى القيم الدينية ترسيخ .9

الدور. هذا أداء يتخلون عن ملن اتمع موقف األرحام، وكذلك وقطع

سبل حول النفسي واإلرشاد املالي الدعم وتقدمي في رعاية ذويهم األبناء دور على التأكيد .10

ومتطلباتها. الالزمة الرعاية

السن. كبار نحو األردني اتمع نظرة الدراسة: عنوان (32)

لبنى عكروش. الباحث:

100 إلى صفحة  من صفحة ،(11) العدد اإلنسانية، العلوم البحرين، مجلة والناشر: النشر مكان

.2005 شتاء ،133

صفحة. الصفحات:33 عدد

الهاشمية، 2002. األردنية اململكة والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

من اململكة. فرد 200 من مؤلفة عينة الدراسة: بيانات مصدر

وإناث ذكور كبار السن نحو اتمع األردني نظرة على التعرف إلى الدراسة الدراسة: تهدف  أهداف

سلبية. أو إيجابية سواء أكانت على هذه النظرة اململكة والتعرف محافظات جميع في

التكرارات وحساب  الوصفي اإلحصاء استخدام مت البيانات: معاجلة في  اإلحصائي  األسلوب

كاي. مربع واختبار املؤوية والنسب

األردني كانت اتمع من العينة أفراد أغلبية أن الدراسة نتائج أشارت احلالية: الدراسة نتائج

املسنني أن و (81.5 %) باحلكمة، يتمتعون املسنني أن (% 74) أكد حيث املسنني إيجابية، إلى نظرتهم

املسنني يتمسكون بأن يشعرون وإدارية، (92.5 %) قيادية خصائص لهم املسنني أن (% 66.5) و حذرون،

قدرة يؤيدون (% 82.5) وأن  املاضية، ومناصبهم أمجادهم يذكرون (% 84.5) و والتقاليد، بالعادات

حلل اخلالفات. التحكيم على املسنني

التوصيات:

موجهة وثقافية إعالمية كحمالت مجتمعنا في املتوافرة األعالم وسائل استغالل  .1

كامل. للمجتمع

الشيخوخة. مرحلة سمات حول اتمع املسنني في وتعليم توعية .2



٤٩

بهم. واالهتمام السن كبار احترام األطفال تعليم .3

واجلامعية. املدرسية املناهج في السن كبار وتقدير إدخال احترام .4

واملتخصصة. الفنية الكوادر أعداد .5

السن. كبار وظروف واقع على للتعرف الدراسات من املزيد أجراء .6

سوسيولوجية. مقارنة األردني اتمع في السن كبار مشكالت الدراسة: عنوان (33)

عكروش. لبنى الباحث:

العلوم معهد اللبنانية، اجلامعة االجتماعية، العلوم في دكتوراه أطروحة والناشر: النشر مكان

.2000 منشورة، غير دراسة االجتماعية،

.2000 الهاشمية األردنية اململكة والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

أسرهم، يقيمون داخل ممن (1200) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

املسنني. دور في يقيمون من من غير املسنني، (42) فرد (200)

وكذالك األردني. اتمع في السن  كبار تواجة التي  املشكالت على التعرف الدراسة: أهداف

ونظرتهم الشباب آراء والتعرف على دور الرعاية السن في كبار التي تواجه املشكالت التعرف على

السن. كبار إلى

املئوية، والنسب التكرارات وحساب الوصفي اإلحصاء البيانات: اإلحصائي في معاجلة األسلوب

كاي. ومربع البيانية، والرسومات احلسابي، واملتوسط

السن، كبار لدى الدخل مستوى انخفاض الدراسة نتائج أبرز كان الرئيسية: الدراسة نتائج

في نصفهم وكذلك شمول دينار، (50) حوالي الشهري دخلهم كان العينة أفراد ثلث أن حيث

بالفحص السن  كبار واهتمام التعليم مستوي  ارتفاع بني  عالقة هناك  وأن الصحي، التأمني

السن كبار اإلناث عن الرغبة لديهم الذين السن كبار من الذكور نسبة وارتفاع لصحتهم، الدوري

منشغلون أبنائهم بأن يشعرون السن كبار من (% 65) حوالي وأن  اجلنسية، العملية مبمارسة

الرعاية دور في املقيمني السن كبار من (% 50) من أكثر أن كما والفرقة، بالوحدة ويشعرون عنهم،

في هذه الدور، إقامتهم تكاليف بدفع اخليرية واجلمعيات االجتماعية التنمية على وزارة يعتمدون

وضعهم وأن منسيون بأنهم ويشعرون والفرقة واآلكتاب الوحدة من يعانون (% 61) من أكثر وأن

سيئ. النفسي
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وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

الشباب واألسرة. مجالس غرار لكبار السن على عليا وطنية جلنة تشكيل .1

واستصدار عاما، (65) يصبح  بحيث التقاعدي النظام تشريعات  على تعديالت أحداث .2

السن. كبار أمور ملعاجلة والقوانني اللوائح والنظم

أمكن. ما اختياري التقاعد جعل .3

للمسنني فقط ليس موجهة وثقافية كحمالت اعالنية اتلفة األعالم رسائل 4. التركيز على

كامل. ولكن اتمع أنفسهم

إلى تسعى التي املتنقلة، والعيادات املنزلية، والرعاية النهارية، الرعاية أساليب تبني .5

االجتماعية والنفسية اخلدمات بكافة وتزويدهم الطبيعية، بيئاتهم في السن كبار بقاء

واملهنية. والطبيعية

في الناهج ذلك وذلك بإدخال وإبراز أهمية مرحلة الشيخوخة، األردني اتمع تثقيف أفراد .6

واجلامعية. املدرسية

الوطنية.   املعونة الشهرية لكبار السن، وخاصة صندوق املساعدات قيمة 7. رفع
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الثقافة قطاع
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1.4 املرأة:

للمرأة الذهنية  الصورة تعديل في التلفازية التجارية اإلعالنات أثر  الدراسة: عنوان (34)
اجلامعة األردنية. طلبة حالة دراسة األردنية:

املصري.  الدين محي تغريد الباحث:
غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2001. عمان، األردنية، اجلامعة والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
أسر ست يكونون وطالبة طالباً (85) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

األردنية. اجلامعة من جامعية
هدفتالدراسةإلىالتعرفإلىصورةاملرأةكما تعكسهااإلعالناتالتجاريةاملتلفزة،  أهدافالدراسة:

املشاهدين. لدى الصورة الذهنية للمرأة في تعديل اإلعالنات هذه أثر استقصاء إلى هدفت كما

شافيه. واختبار املتعدد التباين حتليل استخدام مت البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي
الرئيسية:  الدراسة نتائج

واألطر الدراسات حددتها كما للمرأة الصورة النمطية تعكس املتلفزة التجارية اإلعالنات .1
السابقة. النظرية

هذه أكانت سواء للمرأة النمطية الصورة ترسيخ على عملت املتلفزة التجارية 2. اإلعالنات
بدونه. بحوار أم اإلعالنات متبوعة

ميلن اللواتي مقارنة باإلناث النمطية بصورتها املرأة إدراك إلى عام بشكل ميالً أكثر 3. الذكور
غير النمطية. بصورتها املرأة إدراك إلى

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
في اململكة، واقتصادية جغرافية وبيئات عينات أوسع على الدراسات هذه مثل أهمية تكرار .1
بشكل وتساهم الدراسات، هذه مثل بنتائج التجارية اإلعالنات صناعة أن تستنير على أمل

والعشرين. احلادي متطلبات القرن مع املرأة لتتالءم صورة حتديث في بآخر، أو
األكثر املرأة بصورتها إظهار لتشجيع احلديثة واالتصال اإلعالم تكنولوجيا من االستفادة .2

سلبية. بصورة تظهرها التي احلالية النمطية القوالب عن واالبتعاد إيجابية،
صورة لتحسني منها، اجلنسوي التمييز بإزالة وذلك املدرسي، التعليم مناهج التركيز على .3

الناشئ. اجليل أذهان وبخاصة في ومكانتها املرأة

حوارة/ لقرية دراسة األردنية: الريفية املرأة واقع تغيير التعليم في دور الدراسة:  عنوان (35)
األردن. شمال

غالب الغرايبة.  الباحث: سناء
منشورة، 2002. غير رسالة اليرموك، والناشر: جامعة النشر مكان
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األردن، 2002. اربد، حوارة، بلدة والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
–اربد. حوارة بلدة من فتاة (76) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

واالجتماعية  االقتصادية املرأة بحرية املرتبطة التحوالت في اإلناث تعليم معرفة أثر الدراسة: أهداف
أساسياً ً عنصرا املرأة باعتبارها ملكانة اتمع نظرة تغيير في التعليم وحتديد أثر حوارة، بلدة في
في وتاريخه التعليم النسوي واقع إلى والتعرف ويساويه. الرجل دور يوازي دور مهم لها اتمع في

اربد. مبنطقة حوارة بلدة دراسة من خالل وذلك التعليم العام، ً من جزءا بوصفه ريف األردن
مايلي: النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج

تلك في االجتماعي التغير مؤشرات أهم هي وبنائها األسرة شكل على التي طرأت التغيرات .1
األسرة النووية، ونتيجة انتشار إلى املمتدة األسرة منط ومنوذج في التغيرات ومتثلت القرية،

داخل األسرة. مشتركة اقتصادية ومسؤوليات كبير، دور للمرأة أصبح بني اإلناث التعليم
من املرأة حققته وما األردني اتمع األسرة وعلى على طرأت التغيرات التي على الرغم من .2
أن إال حقوقها، جزء من ونيل والسياسية، واالقتصادية، االجتماعية، الصعد على إجنازات

األبوية). (السلطة للرجل السلطة يعطي مازال اتمع
يؤكد حوارة، مجتمع داخل اجلنس أساس على وإناثاً، ً ذكورا األبناء، تربية استمرارية إن .3
وليس سطحي، تغير هو الريفية الذي طرأ على األسرة االجتماعي الفكر التغير في أن
األسرة أساسه داخل ومكانتها في دورها طفيف من تغير املرأة أحدثه تعليم وما جذرياً
األسرة واتمع. في والسلطة العليا للذكر املكانة مازال إذ فقط، االقتصادية املساهمة

السياسية. املشاركة املرأة والرجل في بني كبيرة فجوة وجود .4
نتيجة انتشار وذلك القرية، االجتماعي في التغير مؤشرات من اخلارجي الزواج ازدياد يعتبر .5
الرتباطه ً نظرا املاضي في السائد هو العم ابن زواج وكان واإلناث، الذكور بني التعليم
من األرض ملكية ويحمي العشيرة، وحدة يحفظ أنه باعتبار واجتماعية اقتصادية بأهداف
أصبح فقد احلاضر في الوقت أما الواحدة. العشيرة داخل األسرية الروابط التفتت، ويقوي
وقد البلدة، في والذكور اإلناث بني مفضالً وشائعاً منطاً العشيرة إطار  خارج من الزواج
وإناثاً ً للشباب ذكورا الصحي الوعي أهمها عديدة بأسباب الزواج النمط من هذا ارتبط
قد اختفى األقارب زواج أن يعني ال الزواج من النمط هذا شيوع األقارب، ولكن اطر زواج
واملهن بالوظائف والتحاقهن التعليم على حصولهن من بالرغم الفتيات بعض مازالت إذ

الزواج بالقريب. اتلفة، يفضلن
كبيرة سلطة لها تعد لم فاألسر احلياة، خيارات شريك في وتأثيرها األسرة فاعلية تناقص .6
محددات ظهرت السابق، إذ في  كان كما ألبنائها، شريك احلياة باختيار القرار اتخاذ في
وحتصيله احلياة، شريك بوظيفة وتتمثل الزواجي،  االختيار  عملية في  تؤثر بدأت جديدة 

ألبنائهم. زوجة واملوظفة يفضلون الفتاة املتعلمة الناس صار العلمي، وهكذا
توفير في االقتصادية ومساهمتها البيت خارج عملها عن العائد املرأة اإلنتاجي دور إبراز .7
إنسانية، حلاجة وليس اقتصادية حلاجة كان الذي العمل سوق إلى األسرة، ودخولها نفقات
أمامها، وشهدت للعمل أوسع لفتح مجاالت النساء بني  التعليم انتشار تعزيز  وأيضاً
تتسع بدأت التي النساء بني املهنية  التركيبة تغيير إلى أدى مما وظيفياً حتركاً القرية 

الزراعة. في للعمل املرأة ترك األمر هذا على وتتنوع، وترتب
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2.4 األسرة:

األردني. اتمع في جيلني لدى االجتماعية السائدة الدراسة: القيم عنوان (36)

البداينة. موسى ذياب الباحث:
من صفحة (21) العدد (41)، الد والتدريب، األمنية العربية للدراسات الة والناشر: النشر مكان

األمنية. للعلوم العربية نايف جامعة ،2006 صفحة 201، 171 إلى
31 صفحة.  الصفحات: عدد

محافظة الكرك، األردن، 2006. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
أداة استمارة، استخدمت باستخدام الدراسة عينة مستقاة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

.(WVS) الدولية القيم قياس
املدرسني وجيل  جيل لدى االجتماعية السائدة القيم بيان إلى الدراسة هدفت الدراسة: أهداف

في الدراسة. املشاركني لدى القيم هذه ترتيب وبيان األردني، اتمع في الطالب
واالنحراف  احلسابية، واملتوسطات املئوية، النسب  البيانات: معاجلة في اإلحصائي األسلوب 

االرتباط. ومعامل املعياري،
التدريس  هيئة ولدى بعامة القيم ترتيب في تباين وجود النتائج الرئيسية: أظهرت الدراسة نتائج
ومشاركة الناس، الرشوة، قبول وعدم واالميان، باألسرة، اخلاصة احتلت القيم فقد بخاصة، والطلبة
الدول بجامعة القيم اخلاصة احتلت في حني القيم، آخر (املعايشة) أعلى عرق من أناس ومجاورة
داللة ذات عالقة وجود تبني كما القيم، أقل الكبرى والشركات والبرملان، والتلفاز، واألحزاب، العربية،
والتخيل، والسكن والعمل اجلاد، واالستقاللية، اآلخرين، وخدمة األسرة، وقيم اجليل بني إحصائية
والدفاع، باإلجناز، والشعور والعطل، واإلبداع، الوظيفي، واألمن واألمن، واإلجناز، يهودي، والراتب، بجوار
والتلفاز، واملسجد، السياسية، واخلارجية الداخلية الشؤون في واملشاركة النظام، على واحملافظة

واإلنسانية. امليزات، على واحلصول الرشوة، قبول وعدم وعدم الغش، املرأة، وحقوق

األردن. الذكور في إجناب لتفضيل الدميوغرافية الدراسة: املتالزمات عنوان (37)

مصاروة.  كرادشة، عيسى الباحث: منير
صفحة  صفحة 776 إلى من (3 ب)، العدد ،(21) الد اليرموك، أبحاث مجلة والناشر: النشر مكان

.2005 ،815
صفحة. الصفحات: 40 عدد

األردن، 2002. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
،2002 لعام األسرية والصحة السكان ملسح الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

العامة. اإلحصاءات دائرة



٥٦

الدراسة: أهداف
االجتماعي أساس النوع على األطفال إلجناب تفضيالت فعال هناك ما إذا كان وحتديد كشف .1
السلوك على االجتماعي النوع األطفال حسب تفضيل بأثر يتعلق األردنية، فيما لدى األسر
السلوك على للمولود النوع االجتماعي تفضيل عالقة وحتليل قياس الزواج: وأمناط اإلجنابي
واإلجهاض، موانع احلمل، واستخدام املفضلة، واخلصوبة الفعلية، (اخلصوبة للمرأة اإلجنابي

الطبيعي). واإلرضاع
املتعلقة واملواقف القرارات على  للمولود االجتماعي النوع تفضيل عالقة وحتليل قياس .2
املرغوبة، األسرة حجم حول الزوجني بني والتفاهم (النقاش  مثل:  اإلجنابي بالسلوك
تشجيعه للزوجة بخصوص استخدام أو الزوج موافقة احلمل، كذلك موانع واستخدام

األسرة). تنظيم وسائل إحدى
الثنائي،  الوصفي والتحليل البسيط الوصفي البيانات: التحليل معاجلة في األسلوب اإلحصائي

اخلطوات. متدرج االنحدار بتحليل ممثلة اإلحصائية املتقدمة النماذج واستخدام
وبخاصة  في األردن، الذكور إلجناب قوية تفضيالت النتائج وجود أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
واالنتماء اإلقامة، (مكان مثل: من املتغيرات هناك مجموعة أن الدراسة أظهرت كما األزواج لدى
حول الزوجني بني والتفاهم الزوجني، بني القرابة ودرجة األسرة، في وفيات األطفال وحدوث الديني،

األردن. في الذكور األطفال إجناب تفضيل ظاهرة على هامة تأثيرات لها املرغوبة) حجم اخلصوبة
وتطبيقاتها:  الدراسة توصيات

مركب وبشكل واالقتصادية، االجتماعية، والثقافية، والدميوغرافية، باألبعاد االهتمام زيادة .1
املفصلية. بسلوك املرأة اإلجنابي عالقتها زاوية من

اخلصوبة مستوى  تقرير في حاسم دور لها  يكون أن ميكن  التي  املتغيرات  تلك  حتديد .2
املواقف، هذه حول مثل دقيقة وعميقة معرفية إلى مستويات ثم الوصول ومن السكانية،

وضبطها. بها والتحكم اإلمساك النهاية، في ميكن، بحيث ومحدداتها، وعواملها

االجتماعية والقيم عن املرأة الشعبية خالل أمثاله الدراسة: اتمع األردني من عنوان (38)
القرابي. والنظام

املطر.  النبي عبد خالد هاال الباحث:
غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2001. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
الشعبية. األمثال الدراسة: بيانات مصدر

األمثال  خالل  من  األردني اتمع في  السائدة الشعبية  الثقافة  إلى  التعرف الدراسة: أهداف
والشرف العرض ومسألة املرأة، حقوق موضوع مثل: معينة اجتماعية قضايا واجتاه الشعبية،
املرأة الشعبي، ومكانة املثل مفهوم ومناقشة واحملسوبية، والوساطة القرابة ونظام بها، املتعلقة
ونظام الشعبية، األمثال خالل من وتغيرها حيث: ثباتها من والقيم االجتماعية واحلاضر، املاضي في
الشعبية، األمثال أن إلى الباحثة وتوصلت عليه. طرأت التي والتحوالت األردني اتمع في القرابة

ااالت. شتى في وخبرته اإلنسان جتارب عن وتعبر حية، وقائع إلى تشير عالمات ذاتها، بحد
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في  السائدة االجتماعية القيم  من  كثيرا  هناك  أن الدراسة بينت الرئيسية: الدراسة نتائج
سامية عالية مثالً في ثناياها حتمل مبادئ أخالقية حتتوي على فاألمثال الشعبية األردني، اتمع
من الضيافة وحسن الكرم أن إذ والكرم، الضيافة قيمتا القيم: هذه ومن إليها. اإلنسان يسعى
أوضحتها التي الثانية والقيمة األردني، بها يعتز التي األخالقية والصفات االجتماعية أهم املظاهر
اتمع أفراد نفوس في قدسية له أمر واحترامه، وإكرامه، فاالهتمام باجلار، الدراسة: عالقة اجلوار،
معه، طيبة إقامة عالقة وحتث على باجلار، الشعبية التي توصي األمثال ً من كثيرا إذ جند األردني،
ً من كثيرا هناك أن وجد فقد الصداقة، قيمة األردني: اتمع  أفراد يركز عليها التي القيم ومن

الوفي. الصديق ومتتدح عليها، أفراد اتمع وحتث الصداقة على تركز الشعبية األمثال
وقائع إلى  تشير إشارت أو  عالمات ذاتها، بحد  هي،  الشعبية  األمثال أن إلى الدراسة وتوصلت
فكرية، رؤية عن تعبير أنها جانب إلى ااالت شتى في وخبرته اإلنسان جتارب وأنها تعبير عن حية،
ما غالباً لواقعهم  تصويرها وقوة الناس بحياة التصاقها لشدة وهي احلياة، من معني وموقف
السلوك وفي األمور من مجموعة في إلى التأثير وأنها تؤدي دليل، أو صفة أنها إليها على ينظر
على التي تطرأ أيضاً التغيرات فيه، فإنها ترصد األفراد وسلوك الواقع هذا ترصد إذ وأنها اإلنساني،

وتصرفاتهم. األفراد سلوك وعلى الواقع، هذا
أفراد  نفوس في قدسية له أمر واحترامه، وإكرامه، باجلار، االهتمام وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
طيبة عالقة إقامة على وحتث باجلار، توصي األمثال الشعبية التي ً من كثيرا جند وإذ األردني اتمع

الصداقة. األردني قيمة اتمع أفراد عليها التي يركز القيم ومن معه،
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الصحة قطاع
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اإلجنابية: 1.5 الصحة

من معا األسرة تنظيم في الرجل مشاركة حول األردنية الوطنية الدراسة: احلملة عنوان (39)

.2002-1995 سعيدة أسرة أجل

االجتماعية.  التنمية ووزارة الصحة، وزارة اإلسالمية، واملقدسات والشؤون األوقاف وزارة الباحث:

تنظيم  في الرجل مشاركة حول األردنية الوطنية احلملة السكان والتنمية: والناشر: النشر مكان

77 إلى 85. صفحة من األسرة،

صفحات. الصفحات: 9 عدد

األردن، 2003. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

شملتها احلملة. التي الدراسة عينة بيانات من الدراسة: بيانات مصدر

واالجتماعية  والطبية، الدينية، النواحي عن للرجال أساسية معلومات توفير الدراسة: أهداف

املوضوع هذا مناقشة على الرجال ومعاونة األسرة، لتنظيم احلديثة الوسائل باستخدام املتعلقة

كافية. معرفة على بناء أسرهم بتنظيم يتعلق فيما قراراتهم التخاذ

في األردن  األسرة تنظيم في الرجل مشاركة حملة أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج

احلديثة الوسائل  استخدام نحو  توجهاته وحتسني الرجل معلومات زيادة في جناحاً حققت قد

في اتمعات احمللية داعمة لتنظيم األسرة بيئة توفير احلملة في جنحت األسرة، كما لتنظيم

املوجهة التوعوية التثقيفية اجلهود املزيد من إلى احلاجة عام، وإلى بشكل وفي اململكة األردنية

إلى حديثاً أدخلت التي الوسائل كاملة حول مبعلومات بتزويدهم يتعلق فيما وبخاصة للرجال،

امللموسة العملية النتائج أفضل من ولعل واإلناث. الذكور األبناء بني العدالة وحول األردنية، األسواق

تثقيفي برنامج إعالمي يتم تصميم أن وبشدة، احلملة، هذه خالل من األردن في الرجال مطالبة

الفئة كونهم وأخواتهم وإخوانهم، وبناتهم، أبنائهم، من اجلنسني من الشباب فئة على وتنفيذه

األعلى للمجلس  العامة األمانة  به ابتدأت ما وهذا  واملعلومات.  احلمالت ملثل هذه حاجة األكثر

.2000 عام منذ للسكان

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

وبناتهم،  (أبنائهم، اجلنسني من الشباب فئة على وتنفيذه تثقيفي إعالمي برنامج تصميم يتم أن

واملعلومات. احلمالت هذه حاجة ملثل األكثر الفئة وأخواتهم) كونهم وإخوانهم،
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.(1997) األردن في والقرابة اإلجنابي الدراسة: السلوك عنوان (40)

كرادشة.  عبداهللا منير الباحث:

.2005 صفحة 463، 417 إلى من صفحة ،(4) العدد ،(11) الد مجلة املنارة، والناشر: النشر مكان

الصفحات: 47 صفحة.  عدد

األردن، 1997. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

دائرة  -  1997 األردن في  األسرية  والصحة السكان مسح من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

العامة. اإلحصاءات

تباين  املؤثرة في والثقافية) واالقتصادية، (االجتماعية، العوامل حتديد تهدف إلى الدراسة: أهداف

طبيعة وكشف وحتديد األردن، في خارجها) من أو القرابية داخل األنساق من (سواء الزواج أمناط

القرابية، األنساق داخل من الزواج االجتاه نحو مع التحليل في املدخلة بني املتغيرات العالقة واجتاه

األردن املمثل في للسكان اإلجنابي والسلوك األقارب زواج منط بني العالقة طبيعة وحتليل ودراسة

األسرة، الفعلية في اخلصوبة وحجم األسرة، في احلمل موانع استخدام اجتاهات التالية: باملتغيرات

وفيات األسرة، وحدوث في فيهم املرغوب الذكور األطفال وعدد األسرة، في املرغوب اخلصوبة وحجم

والنقاش التفاهم الزوجني، ومستوى العمري بني والفارق املرأة عند الزواج، وعمر األسرة، في األطفال

األسرة. في إجنابهم املرغوب األطفال وعدد احلمل، منع وسائل استخدام حول الزوجني بني

املتعدد. واالنحدار املئوية، النسب البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

خصوصاً  األردن في شائعاً منطاً يزال ما األقارب منط زواج أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج

والفئات الريفية، األصول وذوي األقل تعليماً، األفراد شرائح االجتماعية مثل: الشرائح بعض لدى

سلوك في األقارب زواج لنمط إحصائياً دال معنوي تأثير وجود إلى أيضاً الدراسة وخلصت .ً عمرا األكبر

أكبر عدد على احلصول في والرغبة املفضلة، خصوبتهم بحجم فيما يتعلق وبخاصة اإلجنابي، األفراد

أي الدراسة تظهر لم األسرة، بينما املتوفني في األطفال وعدد إلجنابهم، والتحيز األطفال الذكور من

احلمل. واستخدام موانع الفعلية واخلصوبة األقارب زواج منط بني دالة إحصائياً معنوية عالقة

أو  عليها التأسيس ميكن مدخالً أو محاولة الدراسة اعتبار هذه وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

والسلوك من جهة والقرابة الزواج مجال في وبخاصة في دراسات الحقة، نتائجها من االستفادة

األردن. في الدراسات هذا النمط من ندرة ظل في جهة أخرى، وبخاصة من للسكان اإلجنابي

األردني. التلفزيون برامج في للمرأة اإلجنابية الدراسة: الصحة عنوان (41)

خديجة موسى عالوين. الباحث:

غير منشورة، 2002. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2001/1/1 إلى 2001/4/30. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
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هي: تلفزيونية برامج لثالثة الدراسة مجتمع من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

سعيدة. أسرة أجل من معاً .3 علماء وآراء. .2 األسرة.  .1 

مجال  في األردني التلفاز برامج تتبناها  التي االتصالية  الرسالة إلى التعرف الدراسة: أهداف

الصحة مفهوم إلى التعرف إلى باإلضافة والشكل، املضمون من ناحيتي للمرأة اإلجنابية الصحة

لها. املكونة والعناصر وأهميتها، للمرأة، اإلجنابية

الوصفي.  اإلحصائي املضمون، األسلوب حتليل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

الرئيسية:  الدراسة نتائج

تركزت التي للمرأة اإلجنابية حول الصحة برامجه خالل من معلومات األردني التلفاز قدم .1

معاً. والطفل املرأة على اإلجنابية الصحة على انعكاسات

األردني. التلفاز برامج في اإلجنابية للمرأة للصحة واضح ومحدد مفهوم يوجد ال .2

الصحة عناصر من تعد التي اآلمنة األمومة ومفهوم األسرة، تنظيم مفهوم من كل أخذ .3

التلفازية. البرامج اهتمام من كبيراً جانباً للمرأة اإلجنابية

متنوعـي املشاركيـن الضيـوف على التلفـازيـة التـي كانـت تقدم البرامـج اعتمـاد جـاء .4

لتقدمي فنياً قالباً احلوار باعتباره واستخدم املعلومات، لتقدمي مصادر بوصفها التخصصات

البرامج. هذه حلقات معظم

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

االتصال، وسائل في والصحية السكانية القضايا حول البحثية احملاوالت تكرار ضرورة .1

قدرة على الوقوف أجل  من القضايا تلك حول املواطنني توعية في به تقوم الذي والدور

الناس بها. وتوعية تلك القضايا في إبراز وفاعليتها االتصال وسائل

فقط التركيز عدم كذلك للمرأة، للصحة اإلجنابية ومحدد واضح تقدمي مفهوم 2. محاولة

لإليفاء اإلجنابية للصحة عناصر باعتبارهما اآلمنة واألمومة األسرة تنظيم مفهومي على

أماً. لكونها وليس كافة العمرية الفئات في املرأة باحتياجات

بتقدمي وذلك باجلنس، املنقولة األمراض مبوضوع أكثر اهتماماً التلفازية البرامج تكون أن .3

الفحص الطبي قبل الزواج موضوع إعطاء وكذلك منها، معلومات حول كيفية الوقاية

احلاضر. في الوقت املواضيع ألهمية هذه البرامج في ً أكبر حيزا

استخدام خالل من التلفازية، البرامج تقدمي في استخدام القوالب الفنية التنوع في ضرورة .4

للبرامج املشاهدة املرأة استجابات معرفة على يساعد الذي واإلجابات األسئلة أسلوب

التلفازية.

والتخطيط خاص، بشكل بشكل عام، واملرأة األسرة بشؤون تهتم التي البرامج ضرورة زيادة .5

للقيام وتأهيلهم ،ً جيدا إعداداً مقدمي هذه البرامج وإعداد البرامج، هذه السليم ملضمون

القضايا. بهذه تامة على دراية يكونوا بحيث جيدة، املعلومة بصورة إيصال في مبهامهم
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عليها. املؤثرة والعوامل األسرة عنوان الدراسة: برامج تنظيم .(42)

عبابنة. رائد الشياب، احمد الباحث:
من صفحة  واالجتماعية، اإلنسانية العلوم اليرموك سلسلة أبحاث مجلة والناشر: النشر مكان

.2001 صفحة 210، 185 إلى
صفحة. الصفحات: 36 عدد

األردن، 2001. اربد، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
األمومة مركز من امرأة، (142) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

اربد. محافظة في والطفولة
في  والطفولة األمومة مراكز  خدمات من املستفيدات اجتاهات إلى التعرف الدراسة:  أهداف
ومدى ذلك، في املؤثرة والعوامل الزوجة، تفضله الذي األطفال األمثل من العدد نحو اربد محافظة
ملنع كوسيلة الطبيعية الرضاعة على املوافقة ومدى األسرة، تنظيم بوسائل الزوجة معرفة
إلى تأثير التعرف إلى تهدف كما تنظيم األسرة، برامج في املوافقة على الديني العامل ودور احلمل،

األسرة. برامج من للمستفيدات الدميوغرافية العوامل
االرتباط.  معامل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

وعدد  والزوج  للزوجة التعليمي املستوى بني عكسية  عالقة وجود الرئيسية: الدراسة نتائج
وعدد واألخر، احلمل بني الزمنية الفترة بني عكسية عالقة كذلك وجود فيهم، األطفال املرغوب

فيهم. املرغوب األطفال
وتطبيقاتها:  الدراسة توصيات

تنظيم األسرة، تقدمي خدمات مراكز به تقوم الذي والبارز الهام الدور على التركيز ضرورة .1
فعالية. أكثر بصورة الدور هذا تفعيل على والعمل

الصحي. دور اإلعالم تفعيل خالل من والتثقيف الصحي التوعية نشر .2
السبب لكونه والطفل، نظرا األم على صحة احملافظة في األسرة تنظيم برامج دعم ضرورة .3

احلمل. منع لوسائل الدراسة عينة املهم الستعمال

احلكومي القطاع للمعلمات في اإلجنابي السلوك على األمومة إجازة الدراسة: أثر عنوان (43)
األولى. تربية عمان حالة- مديرية -دراسة

رانية خالد احمد الفالح. الباحث:

منشورة، 2001. غير األردنية، رسالة ماجستير اجلامعة والناشر: النشر مكان
األردن، 2001. عمان، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

القطاع  في متزوجة 355 معلمة من املكونة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
احلكومي.
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والنوايا  والرغبات املواقف في األمومة إجازة مدة على حصل الذي التغير أثر حتديد الدراسة: أهداف
احلكومي. القطاع في املتزوجات للمعلمات اإلجنابية واملمارسات

املتغيرات. التصنيف املتعدد وحتليل الوصفي، التحليل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي
مدة إجازة  واإلجناب وبني احلمل توقيت عالقة بني وجود النتائج الرئيسية: أظهرت الدراسة نتائج
وكل جهة، من األمومة إجازة مدة بني طردية عالقة وجود التحليل وأظهر أخرى، جهة من األمومة
جهة أخرى. من واإلجناب احلمل وتوقيت األطفال من املزيد إجناب في والرغبة املواليد األحياء من عدد
بني املباعدة مدة ومتوسط األمومة إجازة مدة بني عكسية عالقة وجود أيضاً  التحليل واظهر

املواليد.
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

أن وبخاصة األردن، في األسرة تنظيم سياسات  في املتزوجات  املعلمات فئة استهداف .1
من وذلك األسرة، تنظيم مجال في لتوعيتهم الطلبة في االجتاهات بزرع تقوم املعلمة

العالية. الكفاءة ذات احلديثة وسائل التنظيم توفير خالل
ألغراض وذلك اإلجنابي، السلوك في وأثرها أخرى، مهن حول الدراسات من مزيد إجراء .2
أو ايجابياً التأثير هذا كان سواء اخلصوبة مستويات في تأثيراً أكثر املهن أي املقارنة، وحتديد
إجازة مبدة فيما يتعلق وبخاصة الزوجة في كل مهنة، عمل ذلك بخصائص وربط سلبياً،

األمومة.
أهداف مع تتعارض ال بحيث  األمومة  إجازة مدة باالعتبار تأخذ سكانية سياسة وضع .3
بعد إال األمومة إجازة إعطاء عدم الباحثة تقترح اإلطار هذا األسرة، وفي تنظيم برامج
تنظيم لبرامج أردنا النجاح وذلك إذا السابقة، األمومة إجازة على األقل على سنتني مرور

املواليد. بني املباعدة ومدة الرضاعة، مبدة يتعلق فيما سيما وال األسرة،

األردني. للشباب اإلجنابية للصحة الوطنية االستراتيجية الدراسة: مشروع عنوان (44)

املعايطة. الرحيم عبد اخلطيب، منر الباحث:
.2004 ،(10) العدد والتنمية، السكان مجلة والناشر: النشر مكان

صفحة. الصفحات: 37 عدد
األردن، 2004. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

األسرية، والصحة السكان  مسح العامة/ اإلحصاءات دائرة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
العامة. األمانة للسكان/ األعلى الشباب األردني/ الس ومسح

مع  تتعامل التي واالجتماعية التعليمية واملؤسسات الشبابية وعي الفئة رفع الدراسة: أهداف
هذه أفراد السلبية بني الظواهر من احلد والى اإلجنابية، الصحة عناصر مختلف حول الفئة هذه
قضايا الصحة مختلف حول الضرورية املهارات الشبابية الفئة كذلك العمل على إكساب الفئة،
الفئة بني حتقيقها يؤمل التي العملية ً من األهداف عددا االستراتيجية كما استعرضت اإلجنابية،

الشبابية.
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العملية  األهداف من عدداً االستراتيجية أظهرت النتائج أن استعراض الرئيسية: الدراسة نتائج
الشبابية. بني الفئة حتقق أن ميكن

عمل  خطة وضع لغايات واإلجراءات السياسات بعض  اقتراح  وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
االستراتيجية. أهداف لتحقيق وأنشطة برامج تتضمن

جنوب في رأس ذات بلدة  في النسل  تنظيم نحو املواطنني اجتاهات الدراسة: عنوان (45)
األردن.

العموش.  فالح أحمد الباحث:
165 إلى  من صفحة ،(3) العدد ،(16) الد للبحوث والدراسات، مؤتة مجلة والناشر: النشر مكان

.2001 .194 صفحة
صفحة. الصفحات: 30 عدد

الكرك، األردن، 2001. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
رأس. من بلدة ذات أسرة 120 من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

جنوب  في رأس ذات بلدة في النسل تنظيم نحو اجتاهات املواطنني إلى التعرف الدراسة: أهداف
النسل، تنظيم  نحو  املواطنني  لدى املعلومات توافر مدى معرفة االجتاهات هذه وتشمل األردن،

النسل. تنظيم في املستخدمة والوسائل الفكرة، هذه تقبل ومدى
الوصفي. اإلحصاء البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

النسل،  تنظيم موافقون على العينة أفراد أن غالبية النتائج الرئيسية: أظهرت الدراسة نتائج
الفكرة. لهذه تقبالً أكثر السن صغار األزواج أن كذلك وأظهرت

2.5 املرأة:

اجتماعية. دراسة األردن في الثدي الدراسة: سرطان عنوان (46)

اخلوالدة. علي مفلح الباسط عبد الباحث:
غير منشورة، 2002. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2002. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
في مختلف  ثدي 127 مريضة سرطان من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
مستثنيا (1999-1996) األربع السنوات في تشخيصها مت حالة 1814 أصل اململكة من محافظات

532 حالة.  وعددهن املتوفيات منهن
الوطني وتقييم  السجل خالل من األردن في الثدي سرطان انتشار مدى إلى التعرف الدراسة: أهداف
اجتماعية آثار من الثدي اإلصابة بسرطان تتركه وما والصحية االجتماعية العوامل بني العالقة
والبيئة، املعيشية، الظروف خالل من األردن في حدوث املرض إلى ظروف إضافة األردني. اتمع على
نشر خالل من املرض هذا ملواجهة الصحية  واملؤسسات  واخلاص العام القطاع ودور والنفسية.
القطاع تزويد إلى تهدف كما والتأهيل، وحتسني أساليب العالج املبكر عنه. به. والكشف الوعي
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واجلنس، العمر حيث من الثدي، سرطان عن مفصلة مبعلومات القرار وصناع الصحي والباحثني
سرطان في التحكم وزيادة ومراقبة للمساعدة في التخطيط لبنة وضع أجل من ومكان االنتشار

الثدي.
كاي.  مربع البيانات: اختبار معاجلة في األسلوب اإلحصائي

عام 1999 إذ  إصابتهن متت قد الثدي سرطان في املريضات أكثر أن تبني الرئيسية: الدراسة نتائج
كانت  46 فأكثر سن في التي العمرية الفئة وأن الدراسة، عينة مجموع من (% 36) نسبتهن بلغت

وأغلبهن متزوجات. (% 62) نسبته ما شكلن وقد للسرطان، عرضة الفئات أكثر
الدور إلى  إضافة الثدي، سرطان عن  املبكر  الكشف  في واالجتماعي الصحي الوعي نقص أن
حتفز خطرة عوامل هي وكذلك الدخان، احلمل، منع وحبوب الطبيعي، واإلرضاع العائلي، التاريخي
العالقات أن فكشفت الدراسة االجتماعي، الصعيد على أما مبكر. عمر في سرطان الثدي ظهور
واسعة وفجوات اجتماعية مشاكل خلق دون حالت اإلصابة قبل واملتينة القوية والزواجية األسرية
الفردية الفروق حسب متفاوتة املصابة كانت وبنات زوجات على وصمة العار وأن األسرة، أفراد بني
بوصفه واضح أثر الثدي لها بسرطان اإلصابة قبل االجتماعية املشاكل وأن والبيئة االجتماعية،

داللة إحصائية. ذات فروق اإلصابة، إذ وجدت على مراحل خطر عامل
ذات وجود فروق باملقابل اإلقامة، ومكان االجتماعية احلالة بني فروق وجود عدم أظهرت النتائج كما
العازبات. لصالح املرض اكتشاف عند املتزوجات مقابل العازبات أعمار متوسط إحصائية بني داللة
طبيعية كانت الرضاعة لنوعية اإلصابة نظرا عند األعمار متوسط في وجود فروق الدراسة وبينت

الطبيعية. الرضاعة لصالح صناعية أو
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

والنفسية، املادية، أعبائه وتقليل الثدي، سرطان ملعاجلة القرار قبل صناع من خطة وضع .1
واالجتماعية.

املوت مصانع إليقاف اخلبيث املرض محاربة هذا في املعرفة ثقافة الوعي باملرض، ونشر زيادة .2
والوقاية االكتشاف وكيفية والتأهيل، العالج  وأساليب عنه، املبكر الكشف ناحية من

اتلفة. اإلعالم خالل قنوات من لعالجه واملناسبة الالزمة التدابير واتخاذ منه،
قرار للمريضة، وإشراكها في والنفسية االجتماعية، واالستشارة والدعم، التحفيز، توفير .3

العالجي. اخليار
الثدي سرطان ملريضات االجتماعي عن البعد ثقافية تكشف صحية اجتماعية ندوات إقامة .4
االجتماعية، والتحوالت املتغيرات ظل في معه التعامل األختصاصيني، وكيفية قبل من
ثم تقوية ومن املعنوية، الروح رفع في ودورها مواجهة املرض، بأهمية رؤيه شاملة وتقدمي
اجلراحة إليها عن طريق الوصول يتم ال خاليا املرض التي ومقاومة كبح املناعة في جهاز

واألشعة.
النساء لكل شعاعي  تصوير  إجراء يشمل اتمع داخل صحي مسح  إجراء من بد ال  .5
مكافحة ومراكز العلمية، والهيئات الصحة، وزارة فيه تساهم سنة (40-35) سن في
وبخاصة اخلبيثة، الثدي أورام عن أجل الكشف املالية من االعتمادات له وترصد السرطان،

واستقراره. اتمع أمن تهدد التي منها اخلفي
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ااني والفحص املبكر للتوعية والتثقيف ومراكز، ومستشفيات وجود مؤسسات، ضرورة .6
ونصائح، أدوية، من الرعاية أشكال وتقدمي منها، الفقيرة وبخاصة اتمع كافة، لشرائح
بوزارة الصحة عاتق احلكومة ممثلة على يقع الدور هذا أن شك وال املرض. هذا ملواجهة وعناية
حتت تكون وبنائه اتمع على احلفاظ فعملية وتوجه، تصور هكذا دعم واجبها من التي

وسالمتهم. مواطنيها راحة على والسهر السعي واجباتها أهم من التي الدولة إشراف
باملرض املتعلق واالجتماعي والنفسي، الصحي، احلياة منط على االهتمام وزيادة 7. التركيز 
اجلوانب إظهار الالحقة في الدراسات قبل من باملرض احمليط االجتماعي الوعاء إغفال دون

العلمي. البحث لبنات إلى لبنة تضاف الدراسة باعتبارها لهذه الكامنة واملكملة
الروحية احلاجات  ذلك ويشمل بالسرطان، مبرضى  االهتمام مدى العائالت تدرك أن يجب .8
والسياق االجتماعي اجليد، واالتصال االتصال اجليد، مهارات ودور اجلسدية، وأيضاً والعاطفية

سرطان. مصابة وجود ظل في العام للجو املعدل واجلديد
عوامل الدفء، واأللفة، واحملبة، خالل توفر من عملية العالج في الريادي لدورهم األزواج تنبيه .9
واألمن، باألمان والشعور السعادة ويحقق العالقة، يقوي والعواطف املشاعر عن فالتعبير
قدرتها يعزز ثم ومن بنفسها، املريضة ثقة ويزرع املرضية، املعاناة حجم من أيضا ويخفف
املتكررة األسئلة جتاه ترسمه أمام أطفالها اخلجل الذي كانت ثوب وخلع املواجهة على
اليومية العادية احلياة واسترجاع خوف دون للشفاء واالنطالق وصدرها، صحتها حول

ثقة. بكل واالجتماعية
خاطرها ومخاوفها تهدئة في املريضة ومساعدة املطروحة، االستفسارات عن اإلجابة .10

األخرى. والعمل والنشاطات العالج حول

3.5 الطفل:

سنة)   18-12) للمراهقني اجتماعية النفس-  واالحتياجات  اخلصائص الدراسة:  عنوان (47)
األردن. في وعائالتهم الكبرى الثالسيميا مبرض املصابني

بهمردي. نياز ندا الباحث:
.2001 منشورة، غير ماجستير رسالة والناشر: اجلامعة األردنية، النشر مكان

.2001 األردن، البشير، والزمني: مستشفى اجلغرافي الدراسة نطاق
ممن  لطفل أماً و 23 41 مريضاً من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

البشير. مستشفى يراجعون
للمراهقني  االجتماعية النفسية واالحتياجات اخلصائص معرفة محاولة الدراسة: أهداف

وأمهاتهم. الكبرى بالثالسيميا املصابني سنة (18-12)
هم،  املرض من مضاعفات يشكون الذين املرضى أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
معظم لدى األكادميي التحصيل يتأثر لم  الديسفيرال؛ عالج بأخذ غيرامللتزمني من الغالب. في
تأثرت ممارسة املدرسة؛ في أصدقائهم عن مرضهم يخفون منهم بها بأس ال نسبة وهنالك املرضى
من كبيرة نسبة على حاد بشكل القلق أعراض وظهرت ملحوظ؛ بشكل للرياضة الذكور معظم
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بها بأس ال نسبة على اإلنكار عالمات ً؛ وتظهر أقل تأثرا كان األسري أن التكيف حني املرضى في
ً الذي ظهورا اخلصائص أكثر من القلق وكان بسيط؛ بشكل إال األسري التكيف يتأثر لم منهم.
إلصابة على أنفسهن يلقني اللوم احلاالت معظم وفي أطفالهن؛ مرض بخصوص األمهات يساور

الوراثي. املرض أطفالهن بهذا
وأسبابه املرض حول املعلومات من احتياجهم للمزيد فأشاروا إلى وأمهاتهم املرضى احتياجات أما
التحسينات وإدخال املستشفى؛ االجتماعي في النفسي— الدعم بتوافر وطالبوا ومضاعفاته؛

منه. الوقاية وطرق الثالسيميا حول مرض للمجتمع برامج توعية وعمل املقدمة؛ اخلدمات على
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

حوار، وجلسات ونشرات، كتيبات، تتضمن وعائالتهم للمرضى الصحي للتثقيف عمل برامج .1
إلى جانبأساليب يعطونخاللهامعلوماتوافية حول املرضومضاعفاتهعلىمدىالسنني،

للوالدين. اتلفة التعليم ومستويات األطفال وأعمار يتناسب بأسلوب العالج املتاحة
مراكز في جميع املرضى مع للتعامل املؤهلني االجتماعيني االختاصيني من كافٍ توفير عدد .2

حالياً. املتوافر غير االجتماعي النفسي- الدعم بتوفير للقيام الثالسيميا
واالقتصادية واالجتماعية، النفسية، مع التحديات للتعامل االجتماعيني األخصائيني تأهيل .3

بذلك. للقيام األساسية املهارات وتعليمهم وعائالتهم، املرضى تواجه التي
تصميمأداةمقننةتناسباتمعاألردنيللقياساملبدئيللخصائصالنفسية-االجتماعية .4

مدى السنني. مريض على لكل املستمر لتلك اخلصائص التقييم وإلجراء للمرضى،
عن مختصة وافية ومعلومات إلكترونيا ملفاً يتضمن للثالسيميا وطني سجل تأسيس .5

اململكة. في املرض لسمة واحلاملني املرضى ويحصر أعداد املرضى، حالة
ليتمكناألطباءواالختصاصيون الثالسيميافياململكة، عملشبكةاتصال بنيكافةمراكز .6
باملرضى املتعلقة الالزمة املعلومات إلى الوصول من العالقة ذوي من وغيرهم االجتماعيون

واملرض.
املرض. وحاملي املرضى لعائالت الوراثي اإلرشاد توفير .7

االجتماعية للمرضى النفسية– واالحتياجات النواحي مراعاة على الصحي الكادر تأهيل .8
من ذلك ملا في لدى األطفال بالنمو املتعلقة املرض مبضاعفات أكثر واالهتمام وعائالتهم،

واالجتماعية. النفسية وحياتهم رؤيتهم على سلبي تأثير
حول الصحية واملراكز احمللية واجلامعات واتمعات املدارس في تثقيفية بحمالت القيام .9

منه. الوقاية وكيفية الثالسيميا مرض
تأسيس وفي املرضى وعائالتهم دعم في وتفعيل دورها الثالسيميا، جمعية إعادة تأسيس .10
املادية واملوارد اخلبرات لتبادل والعالم العربي  الوطن  في املماثلة اجلمعيات بني عالقات

والبشرية.
أطباء من متكامل فريق يجريها الدراسة إلكمال هذه األمد وقصيرة إجراء دراسات طويلة .11

كافة. اململكة أنحاء تغطي وأختصاصيني، واجتماعيني، ونفسيني
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.1997 األردن، في اخلامسة األطفال دون سن وفيات الدراسة: محددات عنوان (48)

العمري.  عامر ”محمد أمني“ صالح الباحث:
غير منشورة، 2000. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

.(1997 - 1992) والزمني: األردن، اجلغرافي الدراسة نطاق
به قامت الذي ،1997 األردني مسح السكان والصحة األسري بيانات من الدراسة: بيانات مصدر

األمريكية. الدولي اإلمناء ووكالة الصحة، وزارة مع بالتعاون اإلحصاءات العامة دائرة
األطفال  لوفيات واالجتماعية واالقتصادية، الدميوغرافية، احملددات بعض دراسة الدراسة: أهداف

في األردن. اخلامسة سن دون
النسبية  التوزيعات  خالل من الوصفي، التحليل البيانات: معاجلة في اإلحصائي األسلوب 

اللوجستي. االنحدار أسلوب الباحث واعتمد البيانية، والرسوم املتقاطعة واجلداول
الرئيسية: الدراسة نتائج

اخلامسة، سن دون واألطفال الرضع ووفيات األول عند الزواج األم عمر بني عكسية وجود عالقة .1
صغيرة. أعمار في يتزوجن اللواتي األمهات لدى واألطفال وفيات الرضع معدالت ترتفع إذ

الفترة وبني سن اخلامسة دون واألطفال الرضع وفيات معدالت عكسية بني 2. وجود عالقة
املواليد. بني الفاصلة

لوسائل األم استخدام حسب اخلامسة سن دون واألطفال وفيات الرضع تتفاوت معدالت .3
احلمل. وسائل منع يستخدمن ال اللواتي األمهات بني ترتفع املعدالت إذ احلمل، منع

مقارنة الذكور الرضع وفيات ترتفع املولود، إذ حسب جنس الرضع وفيات معدالت تتباين .4
السنة الطفل إمتام اجلنس بعد حسب األطفال وفيات التباين في حني ينخفض باإلناث، في

األولى من عمره.
ترتبطمعدالت وفيات الرضعواألطفالدون سناخلامسةبعالقةعكسيةمع ممارسةالرضاعة .5

طبيعية. رضاعة إرضاعهم مت الذين األطفال بني املعدالت تنخفض الطبيعية، إذ
لألم، التعليمي حسب املستوى اخلامسة سن دون واألطفال الرضع وفيات معدالت 6. تتفاوت

قليلة. لسنوات واملتعلمات غير املتعلمات األمهات بني ترتفع املعدالت إذ
الوالدة، الطفل عند اخلامسة ووزن سن دون واألطفال وفيات الرضع معدالت بني عالقة وجود .7

املعدالت. ً انخفضت كبيرا عند الوالدة الطفل وزن كان كلما أنه إذ
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

من ذلك في  ملا أدنى) كحد ملدة(سنتني متتاليني مولودين كل بني املباعدة فترة 1. إطالة
معاً. والطفل األم صحة على ايجابية انعكاسات

واألمهات أقاربهن من األمهات املتزوجات لدى الرضع واألطفال وفيات الرتفاع معدالت ً نظرا .2
الباحث: مبكرة، يوصي في سن املتزوجات

األقارب. من والزواج املبكر الزواج ظاهرة عن االبتعاد أ.
بفوائد اتلفة اإلعالم  وسائل خالل من الصحي والتثقيف التوعية حمالت زيادة ب.

الطبيعية. الرضاعة
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تعرض احتمال خطورة من التقليل في اإليجابي وأثرها احلمل استخدام وسائل منع ج.
للوفاة. واألطفال الرضع

األسرة، دخل عن سؤاالً مباشراً القادمة األسرية والصحة السكان مسوحات تضمني د.
 1997 لعام األسرية والصحة السكان مسح في دخل األسرة سؤال عن أي يرد حيث لم
الرضع مستوى وفيات في فاعل أثر له لألسرة املعيشي أن املستوى الرغم من على 

واألطفال.

ودور وأسرهم املصابني بالسكري األطفال على السكري تأثير مرض مدى الدراسة: عنوان (49)
املرض. مع التعامل من متكينهم في االجتماعي العمل

احلياري. محمد ياسني عبير الباحث:
غير منشورة، 2002. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

 25 إلى  آذار  15 األردن،  عمان،  األردنية، اجلامعة مستشفى والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
.2002 عام من نيسان

واملراجعني املقيمني  األطفال من املؤلفة الدراسة  عينة  من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
الوراثة وأمراض الصم  والغدد الوطني للسكري، للمركز  واملراجعني  األردنية اجلامعة ملستشفى

سنة. (12 - 6) الفئة العمرية ضمن
إلى  والتعرف به وأسرهم، األطفال املصابني في مرض السكري تأثير مدى معرفة الدراسة: أهداف

السكري. إصابته مبرض جراء والطفل األم تعاني منها التي املشكالت أهم
والتكرارات، اختبار(ت). احلسابية، املتوسطات البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

نسبته  مبا الثانوي التعليم في للوالدين التعليمي املستوى تركز الرئيسية: الدراسة نتائج
بنسبة فأكثر أفراد (7) أطفالها  عدد ألسر األطفال وينتمي لآلباء (% 33.3) و  لألمهات (% 31.5)

 ً دينارا و(450  ً دينارا (350  -  250) الفئتني  ضمن  العينة ألفراد الدخول غالبية وتركزت (% 51.7)
سنة الفئة العمرية (10 - 12) ضمن األطفال أعمار وتركزت فئة لكل (% 26.7) ) بنسبة فأكثر

ولإلناث (51.7 %). العينة (48.3 %) أفراد جلميع الذكور إصابة وكانت نسبة (% 58.3) بنسبة
الرعاية أعباء زيادة تشمل: إصابة طفلها بعد تنازلياً األم منها تعاني التي املشكالت معظم إن
الزائدة والعصبية املنزل داخل الطفل سلوكيات مع التعامل وصعوبة األم، املترتبة على الصحية
جراء إصابة األسرة على املادية األعباء وزيادة األنسولني، حقنة ألخذ وهناك رفض الطفل للطفل،

باملرض. إصابته بعد بأمه الطفل تعلق وازدياد السكري، الطفل مبرض
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وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
يوجدها التي الضغوط من التخفيف حملاولة االجتماعي االختصاصي ضرورة لوجود هناك إن .1

واألسرة. الطفل على املرض
املرض مع التعامل حسن في األهل مساعدة على االجتماعي االختصاصي وجود يساعد .2

واألسرة. للطفل
املرض مع التعامل حسن في األهل مساعدة على االجتماعي االختصاصي وجود يساعد .3
ملا بالسكري الطفل مرحلة الصدمة األولى من تشخيص في مراحله األولى خصوصاً في

الالحقة. املراحل في الطفل مع األسرة تعامل حسن إيجابي على من أثر لها

في األردن. األول الطفل وفاة محددات الدراسة: عنوان (50)

الكرادشة. منير الباحث:

من ،(1) العدد ،(30) الد واالجتماعية، اإلنسانية العلوم دراسات مجلة والناشر: النشر مكان

.2003 صفحة 155، 138 إلى صفحة

صفحة. الصفحات: 18 عدد

األردن، 1990-1989. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

الذي   1990 لعام األردني األسرية والصحة السكان مسح من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

العامة. اإلحصاءات دائرة أجرته

والثقافية،  والدميوغرافية،  واالقتصادية، االجتماعية، العوامل وحتليل بحث الدراسة: أهداف

فترة أثناء األردنية األسرة  في  األولى اخلمس السنوات خالل األول الطفل وفاة بحدوث  وعالقتها

.1990-1989 محددة استنادية زمنية

األول  الطفل وفاة بني احتمالية وهامة قوية عالقة النتائج وجود أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج

ضعف كما بينت املرغوب، األسرة وحجم املرأة عند الزواج، وعمر الزوج تعليم ومستوى األسرة في

الزوجني. بني اإلقامة، ودرجة القرابة الزوج، ومتغير مكان تعليم مستوى متغير تأثير وهامشية
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األسرية والقضايا املوضوعات قطاع
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العامة: واحلريات 1.6 حقوق اإلنسان

العاملة. حلقوق املرأة األردنية القانوني الدراسة: االنتهاك عنوان (51)

سالم العواودة. وأمل محافظة، الكرمي عبد محمد الباحث:
صفحة  863 إلى من صفحة عدد(3)، ،(33) مجلد االجتماعية، العلوم مجلة والناشر: النشر مكان

.2005 ،900
صفحة. الصفحات: 38 عدد

األردن، 2005. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
عاملة. امرأة (450) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

وأشكال  العاملة  األردنية املرأة حلقوق القانوني االنتهاك مظاهر إلى  التعرف الدراسة: أهداف
العمل. مؤسسات في ضدها التي متارس التهديد

الوصفي. التحليل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي
واضحاً انتهاكاً يعانني الدراسة عينة من (% 35.4) أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
(% 62.4) بنسبة منها  قريبة أو  العمل مؤسسة داخل حاضنة توافر وعدم القانونية،  حلقوقهن 
بنسبة الصحي التأمني في وعدم املشاركة األردني، العمل قانون من (72) املادة نص إلى ً استنادا
ساعات ممارسة من واحلرمان ،(% 34) بنسبة االجتماعي  الضمان  في املشاركة  وعدم ،(% 38.9)
نسبته بلغت إذ شيوعاً، التهديد أشكال أكثر من بالعقوبات التهديد ويعد ،(% 30) الرضاعة بنسبة
بعدم والتهديد ،(% 34) الراتب باخلصم من التهديد نسبة بلغت كما ،(% 50.9) الدراسة عينة من

.(% 32) املكافأة صرف

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
نسبتها. ساعات الرضاعة وزيادة ممارسة .1

منها. قريبة أو العمل مؤسسة داخل حاضنة توافر .2
الصحي. التأمني في واملشاركة االجتماعي الضمان في املشاركة .3

األردني. قانون األحوال الشخصية في للمرأة احلقوق القانونية الدراسة: عنوان (52)

اهللا محمد. دخل محمد بشير الباحث:
.2001 ، منشورة غير ماجستير رسالة والناشر: اجلامعة األردنية، النشر مكان

األردن،2001. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
األردني. الشخصية األحوال قانون الدراسة: بيانات مصدر

في مسألة  األردني الشخصية األحوال قانون في القانونية للمرأة توضيح احلقوق الدراسة: أهداف

الزواج والطالق.
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مضمون  استقصاء خالل املضمون من حتليل منهجية البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي
للمرأة. حقوق من النصوص هذه عنه تعبر وما القانونية النصوص

الرئيسية: الدراسة نتائج
عن معبر غير القانوني النظام جعل في ً كبيراً دورا تؤدي املتجددة االجتماعية الظروف 1. أن
عن ظواهر ينبثق القانون وآثارها؛ ألن الظواهر هذه ناحية ضبط من االجتماعي، الواقع
آلخر، زمن من تختلف أن هذه الظروف إال التنظيم وضع فترة ظروف حتكمها اجتماعية

ملحوظ. هو كما باملرأة يتعلق وبخاصة فيما
لقدسية ما نوع من تصور وجود املقابالت. مسألة في والسيما الدراسة نتائج من تبني .2
دون حائالً يقف الذي األمر اإلسالمية، بالشريعة ارتباطها بحجة القانونية  النصوص

التنظيم القانوني. في النقص جوانب لتعديل وجود تصور عملية
اإليجابية الناحية سواء من للمرأة القانونية احلماية مبسألة القانوني التنظيم ارتباط مدى .3
أو القانونية احلماية وعدم االجتماعية، احلماية تعكس احلماية القانونية وأن السلبية، أو
اجتماعية وجود حماية في عدم وتنعكس املوضوعية، احلقوق في النقص جراء فيها النقص
اجتماعياً ً بعدا يحمل قانوني حق أي بسيط هو أن لسبب وذلك احلماية، في هذه نقص أو

خاص. بوجه باملرأة يتعلق فيما أكبر وبصورة بشكل عام
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

ملا اخلصوص وجه على الشخصية األحوال وفي مسائل عموماً القانوني زيادة وعي املرأة .1
للمرأة. سيما وال أهمية املسائل من لهذه

املرأة معاناة من للتخفيف األحوال لقانون في التنظيم املوضوعي اجلوانب بعض تعديل .2
والطالق. الزوجات وتعدد والوالية األهلية سن مسائل في كما عنه الناجتة

الشرعية احلدود زواجها ضمن عقد في تشاء ما تشترط أن في حلقها املرأة وعي زيادة .3
وتعليمها، املرأة، عمل مسألة في كما الزواج تقلبات من نفسها حتمي إذ والقانونية،

الزوجات. تعدد ومسألة
عن معبراً يكون  حتى للمرأة حدث الذي االجتماعي والتغير التطور  القانون  يراعي أن .4
والواقع القانوني التنظيم بني هناك فجوة  تكون ال وحتى اجلديد االجتماعي املرأة واقع

للمرأة. االجتماعي
طول يرتبه ملا عام بوجه الشخصية األحوال نزاعات في املرأة اإلثبات على أمور تسهيل .5

املرأة. على أضرار من التقاضي إجراء
املتأخر التعليم في مراحل للفتيات الشخصية األحوال مسائل عن تدريسية مادة طرح .6
الزوجية بيت لالنتقال إلى تهيئة عملية جتري حقوقها وحتى معرفة للمرأة يتسنى حتى

األحوال الشخصية. مواضيع حول للمرأة وعي خلق في لتساهم
في وضع املرأة تشارك بحيث واإلجرائي املوضوعي التنظيم وضع في دور للمرأة 7. أن يكون
قانونية جلان  طريق عن الشخصية األحوال مسائل  في ستحكم حياتها التي القوانني

متخصصة.
مجاراة على والعمل من ناحية، املرأة لالرتفاع مبستوى استراتيجية وطنية هناك أن تكون .8
في واالقتصادية االجتماعية الناحيتني من مستوى املرأة في ارتفاع من حصل ملا القوانني

اخلصوص. وجه على الشخصية األحوال مسائل
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ومدى املشاركة هذه النعكاس نظراً السياسية، مشاركتها وزيادة املرأة دور  تفعيل .9
مسائل وفي القانوني، اجلانب في وبخاصة للمرأة، كافة احلياة جوانب  على فعاليتها 

خصوصية. أكثر بصورة الشخصية األحوال
التطورات ملعرفة الشرعيني وللمحامني الشرعيني للقضاة  ودورات ندوات إقامة يجب  .10
اجلانب ذلك على ينعكس أن وضرورة املرأة، حياة على دخلت التي والقانونية االجتماعية

الشخصية. األحوال مسائل القانوني في

املزيريب). األردني“ (قرية الريف في األنثروبولوجية وامليراث ”دراسة املرأة الدراسة: عنوان (53)

عندليب خالد احلسبان. الباحث:
منشورة، 2001. غير ماجستير رسالة اليرموك، والناشر: جامعة النشر مكان
األردن، 2001. اربد، محافظة (قرية املزيريب)، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

ميدانياً، املعلومات جمع في األنثروبولوجية على الطرق الدراسة اعتمدت الدراسة: بيانات مصدر
مبوضوع تعنى التي الرسمية للمؤسسات امليدانية والزيارات واملقابلة، واملشاركة، املالحظة، مثل:

واملساحة. األراضي ودائرة الشرعية، احملكمة مثل: امليراث
تعبر  التي النسوية املوضوعات أحد بوصفه امليراث موضوع الدراسة هذه تناولت الدراسة: أهداف
ديناميكي سياق ضمن واتمع، وذلك األسرة في ومكانتها واالجتماعي املرأة االقتصادي وضع عن
كيفية في وتؤثر تاريخياً، ظاهرة امليراث واالجتماعية التي أفرزت االقتصادية الظروف باالعتبار يأخذ

ممارستها عملياً.
األسرة في وتتركز باملرأة،  حتيط التي  واالجتماعية االقتصادية بالظروف تلم أن الدراسة حتاول 
مكاناً املزيريب قرية اختيار ومت نشاطاً. األكثر االجتماعية االقتصادية الوحدة تزال ما باعتبارها
ويبلغ عدد  15 كم،  اربد مدينة عن تبعد األردني،  الشمال قرى إحدى وهي الدراسة، هذه  إلجراء

نسمة. 1000 سكانها حوالي
األنثروبولوجي. التحليل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

الرئيسية: الدراسة نتائج
لها ذكورية أبوية وهي أسرة األسرة. داخل ميارس اقتصادية اجتماعية عملية بوصفه امليراث إن أوال:
على احملافظة هو امليراث توزيع لعملية األهم الهدف الذكوري، وأن االنتساب خط أهمها: مظاهر

لهذه األسرة. األبوية الهوية
امليراث  يخدم أن هو هام هدف  على ما- حد -إلى يتفقان كليهما واملرأة  الرجل  أن يبدو ثانياً:
االستنتاج هذا ويشير املمتدة، األسرة شكل املتمثلة في سيادة األبوية الذكورية األسرة االستمراري
تعيش التي املمتدة العائلة ذكور مصلحة الغالب، في حتكمها، في امليراث املرأة أن مشاركة إلى
وأبنائه، أبيها األقوى لعائلة انتماؤها يبقى زوجها أهل مع تعيش كانت مثالً فإذا إليها، وتنتمي بها
أهل زوجها، عن مستقلة وكانت امليراث مت توزيع إذا ولكن األرض، في عن نصيبها فتتنازل إلخوتها
االقتصادي أبنائها مستوى حتسني إخوانها بهدف من الذكور، وتأخذ أبنائها مصلحة تغلب فإنها

واالجتماعي.
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أيضا وهما والعرف، هما: الشرع، امليراث توزيع في تشريعيتان مرجعيتان املزيريب في توجد ثالثاً:
في كامالً نصيبها عن املرأة تتنازل العرف ل يٌفعَ فعندما السائدة، الذكورية األبوية تخدمان األسرة
ل يُفعَ وعندما الذكور، ونسله األب أسرة داخل امللكية الذكور بهدف حصر أبيها إلخوتها ميراث
األعلى النسبة بالضعف، وبهذا حتصر عليها فتفوق الرجل مع تتساوى ال فإنها امليراث، في الشرع

احلالتني. وجودها وتفوقها في على األسرة األبوية حتافظ وبذلك األب، أسرة في من امللكية
األكثر  وهي املرأة أن نظرية وأطر سابقة دراسات تؤيدها التي املزيريب في املفارقات ومن رابعاً:
أفضل في أو امليراث طريق عن األرض ملكية  من أجر، وحترم دون تعمل األرض في نشاطاً وعمالً

التملك. في حق الرجل من حقاً اقل األحوال متنح
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

ككيان بذاتها وعيها شكل ومدى ً لقياس امليراث معيارا في املرأة ومدى مشاركة شكل اعتبار .1
ملحة ملزيد احلاجة تصبح املنطلق ومن هذا اقتصادياً واجتماعياً، األسرة والرجل عن مستقل
املرأة أعمق لوعي فهم إلى للوصول امليراث في املرأة مشاركة حول امليدانية الدراسات من

لذاتها.
الرجل بالقدر تهم قضية كونها النظر عن يبعد أال كقضية نسوية يجب امليراث دراسة .2
في شريكان شراكة كاملة نصفان كليهما واملرأة الرجل أن مبعنى للمرأة؛ تعنيه الذي نفسه
وسلوكياته. ومواقفه، الرجل، رؤى باالعتبار يؤخذ الذي خصوصاً امليراث مثل ثقافي منتج أي
حتتاج وهي والتغير، التجدد دائمة واجتماعية اقتصادية أبعاد لها امليراث، ومنها قضايا املرأة، .3
املتغيرات تتناول ميدانية لدراسة حاجة هناك تصبح لذلك والتحليل، بالدراسة متابعة إلى
األجور التي تتقاضاها، ومستوى سوق العمل الرسمي، في املرأة مشاركة مثل: االقتصادية
قد تؤثر، املتغيرات هذه ومثل لها، تخضع العمل التي وقوانني متارسها، التي األعمال وطبيعة

امليراث. بخصوص العملية وممارستها وعي املرأة، في بآخر، أو بشكل
الدراسات؛ نظراً من املزيد إلى  يحتاج اجلانب للميراث، وهذا تشريعي قانوني جانب هناك .4
امليراث نصيباً من املرأة تشريعات متنح الوعي؛ مبعنى وجود في تغيير القانون دور ألهمية
مثل: املعنية املؤسسات قبل من من البحث إلى مزيد وقضية حتتاج غير مفعلة، ولكنها
مطالبة حتوي أطروحات تقدم أصوات وجود ثم  الشرعية.  واحملاكم القضائية  املؤسسات
متساوياً حقاً املرأة متنح مدنية أو علمانية صفة إلى شرعية صفة من القانون صفة بتغيير
وما لتوضيح رؤاها، الدراسات من وهذه األصوات تستدعي املزيد امليراث، في الرجل حق مع

للمرأة. وعي جديد خلق في تساهم به أن ميكن
مناقشة محاولة ومفاده الحقاً، باالعتبار يؤخذ الباحث يراه موضوع امليراث في طرح ثمة .5
اتمعات في امليراث أن مبعنى األسرة، زاوية من ال مبجمله اتمع زاوية من امليراث موضوع
العربيةاإلسالميةسواءعلىمستوىالنصوص القانونيةالشرعيةأوعلىمستوىاملمارسة
أو امرأة، كان رجالً الفرد ودور داخلها، توزيعه عملية فتتم األسرة خالل من العملية يناقش
واألعراف الشرعي النص من قبل محدود ومقيد امليراث، دور توزيع ومدى شكل اختيار في
أكبر تعطي فرصاً وهي باتمع، الفرد عالقة خالل من موضوع امليراث االجتماعية، ومناقشة
شريحة أكبر مصالح عن تعبر التي مؤسسات اتمع األفراد لصالح الستغالل ملكيات
كثروة امليراث أن يخرج مبعنى جنسهم، وعرقهم، ودينهم، عن النظر بغض الناس من ممكنة
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زيادة في فيساهم األوسع، وهي اتمع، ضيقة إلى دائرة دائرة األسرة، وهي دائرة من اقتصادية
والعلمية. والثقافية، والتنفيذية، التعليمية، والصحية، اتلفة املدنية مؤسساته فاعلية

إعالمية حركة إلى امليراث نظام في وضعها لتوضيح املرأة حتتاج العملي املستوى  على .6
في بها املوصى املدنية بحقوقها أو الشرع اإلسالمي امليراثية في بحقوقها تعنى توعوية
يتم أن وميكن اإلنساني، حركة اتمع مع اتصال على اإلنسان العاملية لتبقى حقوق مبادئ
مثل: وغيرها املزيريب في املرأة متناول التي أصبحت في اتلفة اإلعالم وسائل عن طريق هذا
طاقات توجيه في ومناهجها املدرسة دور إلى إضافة واإلذاعة، واالت، والصحف، التلفاز،

امليراث. ومنها الهامة قضاياها في البحث نحو الفكرية املرأة
ديناميكي املزيدمناألبحاثفيموضوعامليراثفياتمعاتالعربيةاإلسالميةومبنظور 7. إجراء
اجلامدة. الشرعية بالنصوص واملقوالت يلتزم أكثر مما واالجتماعية االقتصادية باألبعاد يأخذ

األسرة. وحقوق العائلة الدراسة: عنوان .(54)

العائلة وحقوق األسرة.  األسرة. حماية العام/ إدارة األمن مديرية الباحث:

2005م. األسرة، حماية إدارة العام/ األمن مديرية والناشر: النشر مكان
صفحة. الصفحات: 32 عدد

األردن، 1998 - 2004. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
الدراسة: أهداف

باألسرة. املتعلقة املفاهيم بيان بعض .1
العائلة. واألسرة وحقوق اإلنسان حقوق موضوع حول مبادة نظرية القارئ إثراء .2

األسرة، داخل من األطفال على الواقعة واجلنسية اإلساءة اجلسدية مشكلة حجم 3.إظهار
األسرة، داخل املسيء من كان إذا البالغني على اإلساءة اجلنسية مشكلة حجم وكذلك

1998-2004م. من عام وذلك للفترة
خالل من مبوضوع العنف األسري متعلقة إحصائية ومعلومات بيانات توفير في 4. املساهمة

األسرة. حماية إدارة معها تعاملت التي للحاالت عملي واقع
املئوية. النسب البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

والبالغة  أشكالها، بكافة األسري العنف جرائم أن نسبة النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
الدراسة سنوات للقضاء خالل توديعها مت التي للجرائم من اموع العام هي(8.21 %) جرمية (733)
اجلنسية للجرائم العام اموع من األسري (10 %) العنف جرائم نسبة وأن جرمية، (% 3.3) البالغة
املتفرقة. للجرائم العام اموع من (% 31) املتفرقة  األسري العنف  وجرائم  جرمية،  (% 28.2) البالغ
بنسبة طفالً (955) كافة بأشكاله األسري العنف جرائم في عليهم اني األطفال فئة وشكلت
العنف في جرائم عليهم للمجني من اموع العام البالغني(10.5 %) فئة نسبة بلغت فيما (% 89.5)
العام من اموع اني عليهن نسبة (63 %) اإلناث فئة وشكلت عليه. مجني (1065) البالغ األسري
جرائم العنف نسبة وبلغت إناث بالغات. و(16.3 %) أطفال إناث منهن(83.7 %) كان عليهم؛ للمجني
تتعامل األسرة حماية إدارة كون اجلرائم، إجمالي من األطفال(100 %) على الواقعة األسري اجلسدية
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فئة وشكلت األسرة. من داخل املعتدي كان إذا األطفال على الواقعة اجلسدي اإليذاء جرائم في
منهم (83.7 %) وكان العام للمجني عليهم، من اموع (% 37) نسبة عليهم اني الذكور األطفال
األكبر النسبة اآلباء فئة وبلغت عليهم، للمجني العام اموع ذكورمن أطفال (% 16.3) إناث أطفال
نسبة األخوة فئة شكل فيما واجلسدية (60 %) (% 36.5) اجلنسية مثلت في اجلرائم حيث للجناة

نسبة (44 %). األزواج فئة شكلت املتفرقة اجلرائم اجلنسية وفي اجلرائم (22.5 %) في
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

واملواثيق السماوية األديان من املستمدة اإلنسان بحقوق املتعلقة إيالء املوضوعات ضرورة .1
الدولية اهتماما خاصاً.

رعايتهم. في اهللا واتقاء البعض بعضهم األسرة من قبل أفراد الوازع الديني لدى تنمية .2
من اإلساءة أفرادها وحماية العنف األسري، مبوضوعات األردن وتوعيتها في األسر تثقيف .3

داخل األسرة. من الواقعة عليهم
األسري. العنف قضايا في للجناة بديلة عقوبات إيجاد .4

العقاب اجلسدي. أساليب عن بدالً احلديثة التربوية باألساليب الوالدين تثقيف .5
اإلدارة ودون داخل األسرية بعض املشكالت األسرة حلل حماية إلدارة خاصة منح صالحيات .6

محاكم. إلى احلاجة إلى حتويلها
وخصوصية. سرية بكل تعالج القضايا األسرية محاكم أسرية إنشاء .7

األسري: والتثقيف 2 اإلرشاد .6

الذات وتقدير الضغط النفسي في املشكالت حل مهارة التدرب على أثر الدراسة: عنوان (55)
عمان. مدينة في لدى املراهقني

زريقي. فاروق الدين سيف الباحث:
غير منشورة، 2000. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2000. عمان، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
محافظة  من ومراهقة 48 مراهقاً من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

عمان. العاصمة
وتقدير  النفسي الضغط املشكالت في حل مهارة على التدرب أثر  استقصاء الدراسة: أهداف
وقد  اإلناث. من اآلخر والنصف الذكور من نصفهم مراهقاً) 48) املراهقني من  عينة لدى  الذات
في مستقالً متغيراً بوصفه املشكالت حل مهارة برنامج تأثير باستقصاء  الدراسة اهتمت

تابعني. متغيرين بوصفهما الذات وتقدير النفسي الضغط
فروق  وجود تبني إذ األولى الفرضية صحة حتقق نتائج الدراسة أثبتت الرئيسية: الدراسة نتائج
التي التجريبية اموعة أفراد متوسط بني النفسي الضغط مستوى في إحصائية داللة ذات
التجريبية، اموعة لصالح الضابطة اموعة مع باملقارنة املشكالت حل مهارة على تلقت تدريباً
إحصائية داللة فروق ذات وجود عدم تبني إذ الثانية الفرضية صحة عدم الدراسة نتائج أثبتت بينما
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برنامج أن استنتاج مفاده إلى الدراسة وخلصت للبرنامج. تعزى الذات الكلية لتقدير الدرجة في
إال النفسي، التعامل مع الضغط في املراهقني مهارات حتسني فعالية في ذو املشكالت مهارة حل

تقدير الذات للمراهقني. حتسني في فاعال يكن لم انه
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

هذه بها لم تهتم جوانب أخرى التركيز على مع املشكالت حل ملهارة برامج إرشادية 1. تطوير
أمورهم. وأولياء للمراهقني إرشادي برنامج تطوير الدراسة مثل

الذين الطلبة لدى الذات تقدير لرفع مهارات املعلم كأساس بتطوير تهتم دراسات تطبيق .2
في تقديرهم لذواتهم. من تدني يعانون

والعالقات الصفية واملشاركة والتحصيل  جهة  من  الذات تقدير  بني العالقة دراسة .3
أخرى. االجتماعية من جهة

بعد مثل: املشكالت حل مهارة منها تتألف التي العناصر على التدرب فاعلية اختبار .4
احملدودة وأثر هذه املهارات وموازنتها توليد البدائل أو املشكلة حتديد بعد أو العام التوجه
مثل: األخرى املتغيرات على هذه املهارة أو استقصاء أثر الذات وتقدير النفسي في الضغط

العالقة. ذات املتغيرات من وغير ذلك احلياة ونوعية الشخصية، والفاعلية االكتئاب،
الدراسية املقررات ضمن الطالب يدرسها التي املقررات ضمن املشكالت حل مهارة إدخال .5
املعنيني. عمل للمعلمني ورشات عقد مع املهنية، االجتماعيات، والتربية مادة مثل: للطلبة
الذات والضغط تقدير في املشكالت حل مهارة أثر الستقصاء الدراسات من مزيد إجراء .6
ومديراتها، املدارس مديري مثل: مختلفة منائية مراحل وضمن مختلفة، لعينات النفسي
واملضربني انفعالياً ومعلمي الرياضيات، وطلبةاجلامعات، وأولياءاألمور، واملرشدات، واملرشدين،

الزائدة. السمنة ذوي واألفراد الكمبيوتر، ومبرمجي واجلانحني، واالنتحاريني، الكحوليني،
ومهارات الزوجني بني والعالقة األزواج تكيف حتسني املشكالت في حل مهارة أثر استقصاء .7

واحتمالية الطالق. الزواجي الكرب وخفض االتصال بينهم
استقصاء فعالية أو جمعياً أو فردياً املشكالت حل مهارة الدراسات حول من املزيد إجراء .8

جمعي. وآخر فردي بشكل املهارة
املهني. القرار واتخاذ املهني النضج في املشكالت حل مهارة أثر استقصاء .9

باإلضافة قيم الفرد واجتاهاته، أو السابقة واخلبرة املشكالت حل مهارة العالقة بني 10. تبني
املشكالت عن حل ومهارة اخلبرة احلية طريق عن املشكالت حل مهارة الفرق بني دراسة إلى

الرمزية. اخلبرة طريق

الذات تقدير في حتسني املشكالت وحل االتصال مهارات على التدرب (56) عنوان الدراسة: أثر
األسري. العنف وخفض مستوى املعنفات لدى النساء والتكيف

بنات. صالح محمود سهيلة الباحث:
غير منشورة، 2004. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2004. الباشا، عني لواء والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
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أمهات طالبات  31 مشاركة من من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
الباشا. عني لواء من والعاشر التاسع الصفني

تقدير حتسني في حل املشكالت ومهارة االتصال مهارات على التدريب أثر قياس الدراسة: أهداف
والتكيف. الذات

التجريبي.  البيانات: البحث معاجلة في األسلوب اإلحصائي
وحل  االتصال مهارات برنامجي على التدرب فعالية النتائج بينت الرئيسية: الدراسة نتائج
اموعة مع باملقارنة التجريبيتني اموعتني لصالح إحصائياً دالة فروق وظهرت  املشكالت،
فروق ولم تظهر األسري. وفي مستوى العنف وفي مستوى التكييف، الذات، تقدير في الضابطة

التجريبيتني. اموعتني بني داللة ذات
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

الزوجة، نحو الزوج قبل من املوجه وبخاصة األسري، حول العنف أخرى بأبحاث القيام ضرورة .1
املشكالت يشترك وحل االتصال مهارات لتعليم جمعي إرشاد برامج على تشمل على أن

احلالية. الدراسة في احلال هو كما فقط النساء معاً، وليس الزوجان فيها
تشتمل الزوجة نحو الزوج قبل األسري املوجه من العنف حول بأبحاث أخرى القيام ضرورة .2
مهارات برنامجي على النساء املعنفات تدريب فيها ثالثة، يتم جتريبية إضافة مجموعة

الدراسة. هذه في احلال هو كما وليس معاً، املشكالت وحل االتصال
أو نحوالزوجة املوجه سواء األسري، العنف حصول من الوقاية حول وأبحاث دراسات 3. إجراء

األطفال. نحو أو الوالدين األطفال نحو الوالد
تطوير على والعمل من الزوجني واألطفال كل األسري على العنف خطورة على التأكيد .4
العنف ضحايا أكبر باعتبارهم لألطفال وأخرى املعنفات بالنساء وبرامج خاصة  خطط

األسري.
جمعي إرشاد برامج تشتمل على املرأة املوجه ضد العنف حول أخرى بأبحاث القيام ضرورة .5
متابعة وعمل وبعدي قبلي قياس فيها يكون املشكالت، االتصال وحل مهارات لتعليم

أيضاً.

األردن. في األسري اإلرشاد خدمات واقع عنوان الدراسة: (57)

األسرة. لشؤون الوطني الس الباحث:
لشؤون األسرة، 2005. الس الوطني والناشر: النشر مكان

األردن، 2005. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
تعنى التي املؤسسات جميع من  املؤلف الدراسة مجتمع من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
احتاد دليل إلى ً استنادا املؤسسات هذه عدد والطفل. وبلغ واملرأة، لألسرة، مختلفة خدمات بتقدمي

لعام 2002 حوالي  العاصمة حملافظة اخليرية اجلمعيات احتاد 1999 ودليل لعام اخليرية اجلمعيات
والتطوعية.  واخلاصة، احلكومية، القطاعات متثل نفسية عيادة أو أو جمعية مركز أو مؤسسة 1000
واألطباء  من املرشدين مؤسسة. وعينة 150 بلغت إذ من املؤسسات، (% 15) الدراسة في شارك وقد
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في العاملني املرشدين من العينة اختيار ومت إرشادية مختلفة، يقدمون خدمات الذين النفسيني
العام واخلاص. في القطاعني عاملني نفسيني أطباء عشرة ومن احلكومية، املدارس

مديرو  يراها  كما األردن في األسري اإلرشاد برامج خدمات  واقع عن  الكشف الدراسة: أهداف
املؤسسات القائمة خدمات تقييم في: األهداف هذه وتتمثل اإلرشاد، في والعاملون املؤسسات
اإلرشاد. في والعاملون املؤسسات مديرو يراها كما  األردن  في  األسري اإلرشاد تقدمي على حالياً 
املؤسسات، تقدمها  التي اخلدمات لنوع  األسر باحتياجات  املتعلقة املتغيرات عن والكشف

لألسرة. اخلدمات بعض تقدم التي واملراكز واجلمعيات،
الرئيسية: الدراسة نتائج

التوعية، والتثقيف، هو األسرة بشؤون املعنية واملراكز املؤسسات جلميع املشترك أن الهدف .1
وتأهيلها. املرأة وتوعية املساعدات املالية، وتقدمي األفراد، إمكانيات وتطوير

هي الشمال منطقة في اتلفة واجلمعيات املراكز خدمات من  املستفيدة الفئات  أن .2
املستفيدة الفئات أكثر املرأة كانت وفي منطقة الوسط أفراد األسرة. من واملعنفون الزوجات
األيتام، فئات اجلنوب فكانت منطقة في املستفيدة الفئات أكثر أما اخلدمات األسرية. من
مستفيدة فئة أقل أن النتائج كشفت حني في إلى املرأة السجناء، باإلضافة وأسر واملعوقون،

النسب. ومجهولو النفسيون، واملرضى واملعوقون، السن، هم كبار اخلدمات من
توعية برامج هو األسرة بشؤون التي تعنى اتلفة واجلمعيات املؤسسات ما تقدمه 3. إن
خدمات إلى  يرقى  ال ذلك وأن وميدانية، منزلية وزيارات محاضرات شكل  على وتثقيف

الدقيق. العلمي األسري مبعناه اإلرشاد
املقدمة اخلدمات من املنتفعون يشعر اتلفة، املؤسسات واجلمعيات مديرو أفاد ما 4. حسب
وهذه املؤسسات األسر من بني العديد ملحوظاً تعاوناً هناك وأن اخلدمات، هذه من بالفائدة

لهم. اخلدمات املقدمة محدودية من على الرغم
الدقيق مبعناه األسري اإلرشاد خلدمات اتلفة واجلمعيات املؤسسات مديري تقييم أن .5
اإلرشاد خدمات لتأسيس وطنية لوضع استراتيجية ملحة حاجة هناك وبأن متدنياً، كان

احملافظات. جميع لتشمل األسري
صعوبات هي األسرة بشؤون املعنية واجلمعيات املؤسسات تواجهها التي الصعوبات أبرز إن .6
خدمات من األسرة حتتاجه ما تقدمي في واضحة صعوبة هناك وإدارية وفنية، وبأن مالية
أن العينة أفراد أكد كما ناجحة. وعملية علمية أسس على ترتكز واجتماعية نفسية
الكافي، املادي الدعم توفير ضرورة في تكمن الصعوبات لهذه للتصدي احللول املناسبة
مجال في املتخصصني توفير أهمية إلى باإلضافة املناسبة، اإلدارية الكوادر توفير وضرورة

األردنية. األسرة األسري خلدمة اإلرشاد
اخلدمات هذه لتقدمي مبواصفات كافية ال تتمتع احلالي بوضعها املؤسسات واجلمعيات 7. إن

لذلك. الالزمة التجهيزات تتضمن ال إلى أنها باإلضافة
ركزت األسري اإلرشاد خدمة الدراسة لتطوير في املشاركني من املقدمة املقترحات أبرز إن .8
اتلفة، اتمع شرائح بني وأهميته األسري اإلرشاد مباهية والتثقيف التوعية أهمية على
بشؤون تعنى التي واجلمعيات املؤسسات مستوى تطوير ضرورة على كما ركزت االقتراحات
في اإلرشاد املتخصصة الكفاءات املوجودة وتوفير تأهيل الكوادر طريق عن وذلك األسرة،
هذا العاملية في املعايير مع تنسجم خدمات لتقدمي الالزمة اإلمكانيات وتطوير األسري،
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إلعداد األردنية اجلامعات في إنشاء برامج علمية متخصصة ضرورة إلى باإلضافة اال؛
اال. هذا في العاملني

حل هو واملؤسسات املدارس في العاملني املرشدين لدى األسري عموماً اإلرشاد هدف إن .9
األسرة، في التواصل مهارات فتطوير الزوجية، املشكالت حل يليه األسرية  اخلالفات
الوعي سوي وزيادة مجتمع ثم الوصول إلى لألسرة ومن النفسية الصحة على واحملافظة

األسري. حول دور اإلرشاد اتمع في
واحملدد املنظم اإلعداد بدون األسري اإلرشاد يقدمون واملؤسسات مرشدي املدارس أكثر إن .10
أسري إرشاد برامج لوضع يهيئهم سابقاً تدريباً أو خبرات يكتسبوا لم وأنهم مسبقاً،

األكادميية. دراسته اسري أثناء إرشاد برامج أي على يتدرب أنه لم ذكر من ومنهم منظمة،
من ملا حللها وذلك األسرية.  اخلالفات وحل أسرياً إرشادا تتطلب التي املشاكل أهم إن .11
أيضاً تعتبر التي الزوجية، املشكالت حل يليها أفرادها، جلميع االستقرار في توفير أهمية
مرشدو يواجهها التي الصعوبات أما املساعدة. لطلب استدعاء املشكالت أكثر من
عدم األولى، في تتمثل، بالدرجة فإنها األسري، اإلرشاد جلسات خالل واملؤسسات املدارس
وهو يعكس اال، هذا في ثقافتهم جهلهم، وقلة ذلك إلى يعود ورمبا باإلرشاد األسر قناعة
اإلرشاد بدور وتثقيفها األسر توعية على للعمل االهتمام املعنية اجلهات أن تولي ضرورة
لعدم اإلرشاد خدمات املشكالت، وقد يرجع عدم استفادتها من وحل الوقاية في األسري

املؤهلني. املرشدين توافر
اقتناع عدم هي واملؤسسات املدارس في  املرشدون يواجهها التي الصعوبات أهم  إن  .12
عن باحلديث الصراحة حيث من تعاونهم وعدم باملواعيد التزام األسر عدم  يليها األسر،
املتخصصني توافر وعدم األسري، لإلرشاد  برامج توافر عدم إلى باإلضافة مشكالتهم،
في عالقة ذات مشكلة بوجود الصعوبات أحيانا تتمثل أنه املرشدون وذكر اال. هذا في

وصعوبات تعلم. وعنف أسري، مادية، مشاكل األطفال ثم تربية أساليب
التثقيفية احملاضرات هي واملدارس املؤسسات في  استخداماً اإلرشاد أساليب أكثر إن .13
وهذا املؤسسات. مرشدي أعلى لدى بدرجة كانت وإن األسر والطلبة، مع املفتوح والنقاش
وعدم التكلفة التي تعتمد على بالسهولة، تتميز التي لألسر اإلرشاد خدمة نوعية يعكس

في اإلرشاد. اختصاصيني إلى حتتاج وال التطبيقي، الفني اجلانب عن والبعد بسيط جهد
توعية أهمية أكدت الصعاب هذه على املرشدين للتغلب املقدمة من ابرز املقترحات إن .14
في برامج وإعداد للمرشدين، تدريبية دورات وإقامة ودوره، األسري اإلرشاد مباهية  اتمع
لتشمل األسري اإلرشاد خدمات وتوسيع األسري، اإلرشاد  في  مساقات تقدم اجلامعات

األردن. مناطق جميع
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

وتنظيمها. األسري، اإلرشاد خدمات تأسيس مجال في أوالً:
األسري“ لإلرشاد وطني ”مركز بضرورة إنشاء الدراسة اإلرشاد األسري توصي مهنة لغياب ً نظرا
الشمال، إقليم في أحدهما له فرعني إنشاء  ويتم عمان،  العاصمة  الرئيسي مركزه يكون

التالية: املهام باملركز وتناط اجلنوب إقليم في والثاني
األردنية اجلامعات في النفسي اإلرشاد في مجال واتصصني املعنيني من جلنة تشكيل .1
وترخيص األسري، ممارسة مهنة اإلرشاد وضع نظام مهمتها تكون العالقة ذات واملؤسسات
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هذه ميارس فيمن توافرها الواجب واملواصفات الشروط النظام يتضمن العاملني فيها بحيث
واملواصفات للشروط طبقاً اخلدمات هذه تقدم التي املراكز مواصفات باإلضافة إلى املهنة

العاملية.
املتقدمة، الدول بعض في القائمة األسري اإلرشاد برامج لإلطالع على علمية زيارات تنظيم .2 
والترخيص والتدريب اإلعداد ومجاالت األسري اإلرشاد مهنة ممارسة طبيعة إلى والتعرف

اال. هذا في للمتخصصني
وتدريبهم: املتخصصني وإعداد التعليم مجال في ثانياً:

وزارة خالل من اجلامعات األردنية في النفسي النفس واإلرشاد علم ألقسام الدعوة توجيه  .1
األسري اإلرشاد تخصص ضمن أكادميية برامج إلنشاء ومخاطبتهم العالي، التعليم
اإلرشاد مهنة ملزاولة وتدريبهم، وتخريجهم املتخصصني، إعداد على تعمل بحيث والزواجي

واخلاص. العام القطاعني مؤسسات األسري في
والتعليم التربية وزارة في العاملني  التربويني للمرشدين تدريبية وورش دورات تنظيم  .2

األسري. اإلرشاد خدمات تقدمي في لرفع كفاءتهم العالقة ذات في مؤسسات وللعاملني
والدعم: التوعية مجال في ثالثاً:

املرئية سيما  ال اتلفة  اإلعالم  وسائل  طريق  عن توعية  برامج  وتنفيذ وتنظيم إعداد  .1
األسر استقرار في وحقوقها واجباتها حول األردنية األسر تثقيف بهدف واملسموعة؛
ودور األسرة، أفراد بني احلوار أهمية على والتأكيد األسري، التوافق سوء مشكالت عن بعيداً

اتلفة. األسرية املشكالت من العالج من الوقاية في اإلرشاد األسري في املتخصصني
لتقدمي العالقة ذات للمؤسسات والبشرية املادية االحتياجات إلى للتعرف مسح ميداني إجراء .2

األسري. اإلرشاد خدمات تقدمي في لرفع كفاءتها الالزمة الكافي والتجهيزات الدعم
والقوانني: التشريعات مجال في رابعاً:

يكون ووزارة األوقاف العدل من وزارة لألسرة وكل الوطني الس مع بالتنسيق جلنة تشكيل .1
مبا األسرة أعضاء وواجبات بحقوق اخلاصة القوانني والتشريعات وصياغة مراجعة هدفها

واإلرشاد األسري. في الصحة النفسية األسرة أعضاء حق يكفل
ضرورة على واخلاص العام القطاعني في اتلفة املؤسسات مبوجبه تعمل قانون إصدار .2
ملن املتخصصة املساعدة لتقدمي والزواجي األسري اإلرشاد في مجال متخصصني تعيني
وزارة العدل، محاكم ال سيما املؤسسات به هذه تلتزم بحيث من أعضاء األسرة، يحتاجها
الصحية واملراكز والطفولة، ومراكز األمومة االجتماعية، التنمية ووزارة الشرعية، واحملاكم

العمل. ومكاتب اتلفة،
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والزواج: األسرة 3 تكوين .6

في دراسة الزوجية: احلياة في  التوافق على األردنية املعلمة عمل أثر الدراسة: عنوان (58)
عمان. منطقة

ارناؤوط.  رفيق الباحث: أروى
غير منشورة، 2000. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2000. عمان، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
العامالت من وأزواجهن، معلمة (555) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

اخلاص. التعليم ومديرية عمان األولى تربية مديرية في
املنزل على توافقها  خارج للعمل املتزوجة األردنية املعلمة خروج استقصاء أثر الدراسة: أهداف

حياتها. في
للمقارنات  شيفيه واختبار األحادي، التباين حتليل البيانات: معاجلة في اإلحصائي األسلوب 

البعدية.
التفاهم  درجة في إحصائية داللة  ذات فروق وجود النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
فروق وجود أيضاَ وأظهرت سلباً. تتأثر أنها  األطفال، حيث عدد ملتغير تعزى والزوجات األزواج بني
واالهتمامات االشتراك في امليول األبناء ودرجة تربية في االشتراك درجة إحصائية في داللة ذات
درجة وتتأثر بعدد السنوات. سلباً رعاية األبناء تتأثر درجة حيث الزواج، سنوات ملتغير عدد تعزى
درجة في إحصائية  داللة ذات فروق ووجود السنوات. بعدد سلباً واالجتاهات امليول في االشتراك
درجة في إحصائية داللة ذات فروق ووجود الزوج. تعليم مستوى ملتغير تعزى االقتصادي التكامل
ذات فروق ووجود طردياً. تتناسب بحيث الزوجة، تعليم مستوى ملتغير تعزى والتضحية التفاهم
أن درجة إذ الزوجة، عمل عدد سنوات االقتصادي تعزى ملتغير درجة التكامل في إحصائية داللة

الزوجة. عمل سنوات عدد مبتغير ايجابياً االقتصادي تتأثر التكامل
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

حقوقها. وضياع استغاللها من خوفاً كافة بحقوقها املرأة توعية ضرورة .1
أفراد قيم وأدوار تغيير في املتزوجة األردنية املعلمة أثر عمل معرفة على تقوم دراسة إجراء .2
أدوار جديدة استحداث املنزل املرأة خارج عمل عن نتج حيث واألبناء، الزوج  مثل: األسرة
ورعايتهم، األبناء مسؤولية تربية وحتمل املنزلي، العمل في كمساهمته الزوج بها يقوم

الزوجة. على املسؤولية كامل إلقاء وعدم
ذلك وتأثير املتزوجات نحو عملها، املعلمات أبناء اجتاهات معرفة على تقوم دراسة 3. إجراء

حياتهم. على
املرأة بشؤون املعنية مع اجلهات بالتعاون اإلعالم ووزارة والتعليم التربية وزارة دور تفعيل .4
وبخاصة العامالت، النساء بعض لها تتعرض التي الزواجي التوافق مشكالت إلى للتعرف

عملهن. على كبير أثر من املشكالت لهذه املعلمات منهن مما
املعلمة أن وبخاصة األردن، في اآلراء تنظيم سياسات في فئة املعلمات املتزوجات استهداف .5

األسرة. تنظيم مجال في لتوعيتهم الطلبة في االجتاهات بزرع تقوم
العامالتوأزواجهن تركز للنساء 6. عقددوراتوبرامجتوعيةمنقبلاجلهاتاملعنيةبشؤوناملرأة

األسرة. نفقات في مساهمتها وآلية املنزل خارج عملها الناجت عن في دخلها حقها على
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الدميوغرافية. وآثارها أسبابها في األردن: الزوجني بني العمرية الفوارق الدراسة: عنوان (59)

كرادشة.  الباحث: منير

العدد ،(29) الد اليرموك، جامعة واالجتماعية، اإلنسانية العلوم مجلة والناشر: النشر مكان

.2002 صفحة 208، 190 إلى من صفحة ،(1)

19 صفحة.  الصفحات: عدد

األردن، 1997. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

.1997 عام األردني األسرية والصحة اخلصوبة من مسح بيانات الدراسة: بيانات مصدر

النسبي التوزيع مثل:  البسيطة اإلحصائية  الطرق البيانات: في معاجلة اإلحصائي  األسلوب

املتقاطعة، واجلداول لالرتباط بيرسون معامالت مثل: الثنائية اإلحصائية واألساليب البسيط،

اخلطوات. املتعدد االنحدار حتليل مثل: املتقدمة اإلحصائية والطرق

وعالقة  الزوجني، بني العمري التفاوت في االجتاهات واحملددات املؤثرة إلى التعرف الدراسة: أهداف

بني الزوجني. العمرية بالفوارق اإلجنابي السلوك متغيرات

إناث  من الزواج نحو األردن في الذكور نزوع النتائج استمرارية أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج

أن إلى الدراسة خلصت وقد األردني. السائد في الزواج في اتمع النمط هو ذلك باعتبار ً أصغر عمرا

الزوجات، وتعدد الزوج، تعليم مستوى التالية: من املتغيرات كلٍ مع طردياً يتناسب الزوجني الفارق بني

الزوجة. تعليم مستوى متغير عكسياً مع ويتناسب املرغوب فيه، النموذجية األسرة وحجم

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

في للسكان الدميوغرافي السلوك مع عالقتها ودراسة محددة األبعاد متغيرات على الضوء تسليط

األردن، لتحقق في السكانية ولراسمي السياسات للباحثني جيدة مدخالن يعطي شأنه أن من األردن

ومسبباتها، وأبعادها، السكانية، املشكلة جوانب من بكثير شمولية وأكثر  أعمق فهماً لهم

السكانية، املشكلة جلوانب موضوعية أكثر وأفكار حلول طرح إلى أيضاً مما ميهد وانعكاساتها

خصوصياتها لها األردني اتمع مير بها التي املرحلة طبيعة وأن وبخاصة في األردن، معاجلتها وطرق

املنشودة. األهداف لتحقيق سعياً الشفافية من بكثير معها التعامل التي حتتم وأولوياتها

الزواج والعنف عن للزوجة ورضاها الشخصية اخلصائص بني العالقة الدراسة: عنوان (60)

الكرك. في قصبة الزوجة ضد

حجلة.  أبو البداينة، همسه سمير الباحث: ذياب

الصفحات: 44 صفحة.  عدد
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37 إلى  من صفحة ،(6) العدد ،(20) الد والدراسات، للبحوث مؤتة مجلة والناشر: النشر مكان

.2005 ،80 صفحة

األردن، 2005. الكرك، قصبة والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

الكرك. قصبة من زوجة (350) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
ضد  العنف أشكال من من رضا الزوجة عن الزواج وكل شكل كل بني العالقة فحص الدراسة: أهداف
الزوجة ضد مشكلة العنف حجم كشف وإلى ( واجلنسي، واإلصابات والنفسي، اجلسدي، ) الزوجة
تعرض املتغيرات التالية: من وكل الزواج رضا الزوجة عن بني فحص العالقة وكذلك الكرك، في قصبة
واالجتماعية. الشخصية واملتغيرات الطفولة مرحلة خالل الزوجة للعنف ومشاهدة للعنف، الزوجة

التكرارات، والنسب املئوية.  األسلوب الوصفي مثل: البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي
عن  الرضا بني إحصائية ذات داللة عالقة سلبية وجود الرئيسية: أظهرت النتائج الدراسة نتائج
تبني كما ( واإلصابات واجلنسي، والنفسي،  (اجلسدي، الزوجة ضد العنف أشكال وجميع الزواج
مرحلة مشاهدتها للعنف خالل أو الزوجة تعرض ومدى الزواج عن الرضا بني سلبية عالقة وجود

واخلالفات األسرية. ً شهرا (12) آخر خالل للعنف الزوجة وتعرض الطفولة
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

لشؤون الوطني  والس االجتماعية، التنمية وزارة مثل: االجتماعية املؤسسات دعوة  .1
حجم إن إذ االستراتيجيات، هذه وتفعيل  باألسرة خاصة استراتيجيات  لوضع األسرة

الزوجات. نظر وجهة من الزواج عن الرضا مستوى انخفاض في عامل الكبير األسرة
املرتفع الدخل يساهم إذ اقتصاديا، األسرة متكني برامج لوضع املؤسسات االجتماعية دعوة .2

العنف. مستوى عن الزواج، وخفض الرضا زيادة في
ومراجعتها، من العنف الطفولة اخلاصة بحماية القانونية الوطنية التشريعات تفعيل .3
ألن أكثر عرضة يكن اإلناث من في مرحلة الطفولة العنف يشاهدن أو يتعرضن فاللواتي

املستقبل. في اخلاصة أسرهن تكون عندما عنف ضحايا يكن
اخلالفات وحل األبوية، حول اإلدارة خاصة تدريب برامج االجتماعية لوضع املؤسسات دعوة .4

الزوجة. ضد خلفض العنف وذلك وصحية، تربوية بأساليب العائلية
العنف األسري مبشكلة الوعي اتمعي زيادة برامج اإلعالمية لتنفيذ دعوة املؤسسات .5

بعامة، والعنف ضد الزوجة بخاصة.
في اتمع الدراسات لندرة هذه الزواج عن الرضا مجال في لتنفيذ دراسات الباحثني دعوة .6

اجتماعية. على شرائح وإجراء دراسات األردني،

الشركسية.  األسرة داخل القرارات اتخاذ في الزوجة مشاركة الدراسة: عنوان (61)

حاتوغ.  عصام الباحث: دينا
غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

الصفحات: 137 صفحة.  عدد
األردن، 2001. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
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انتقاؤهن مت شركسية، زوجة (255) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
قصدية. بطريقة

داخل  األسرية القرارات اتخاذ في املرأة على واقع الوقوف إلى البحث هذا هدف الدراسة: أهداف
القرارات، في اتخاذ وأثرهما واالقتصادية االجتماعية املتغيرات أثر الشركسية، واستكشاف األسرة

الشركسية. املرأة تتخذها التي القرارات أهم إلى والتعرف

الالمعملية  اإلحصائية الوصفية، واالختبارات االختبارات البيانات: اإلحصائي في معاجلة األسلوب
كاي. مربع باستخدام البيانات، تلك لتحليل املناسبة

باستقاللية  تتمتع الشركسية الزوجة أن الدراسة نتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
مشاركتها أن حني في األسرية، القرارات في تشارك وأنها بها، املتعلقة القرارات اتخاذ في كبيرة
في فعال، بشكل يشارك، الزوج أن تبني باملقابل بالزوج. املتعلقة بالقرارات يتعلق فيما ضعيفة
فيما أما منفصلة. متعلق بالزوج بصورة قرار أي ً أبدا الزوجة ال تتخذ حني في اخلاصة بها، القرارات
بعض أن الدراسة نتائج أظهرت فقد القرارات، اتخاذ في الزوجة مشاركة في املتغيرات بأثر يتعلق
إذ القرار. صنع الزوجة في مدى مشاركة على إحصائية داللة ذات عالقة لها املذكورة املتغيرات
والفترة األبناء، وعدد ودخل زوجها، للعقارات، وامتالكها وعمرها، الزوجة، ودخلها، أن تعليم وجد
لم حني القرارات املتعلقة بها. في اتخاذ في الزوجة مشاركة على أثر األسرة، لها ودخل الزواجية،

املتعلقة بالزوج. القرارات داللة إحصائية على ذات عالقة دراستها التي مت املتغيرات من أي تظهر

في والتغير. ”دراسة أنثروبولوجية االستمرارية األردنية: البدوية األسرة الدراسة: عنوان (62)
الشمالية“. البادية لواء

احلراحشة.  طه سناء الباحث:
غير منشورة، 2000. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2000. الشمالية، البادية والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
البادية لواء في أسرة رب (170) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

الشمالية.
لواء  في األردنية البدوية األسرة والتغير في بناء االستمرار مظاهر إلى التعرف الدراسة: أهداف
بشبكة األسرة وعالقة األسرة، داخل االجتماعية العالقات األسرة وحجمها، (منط الشمالية البادية
مستوى الدخل، العمر، (املهنة، واالقتصادية االجتماعية املتغيرات بعض عالقة ومعرفة األقارب)،

لألسرة. البنائية باخلصائص األسرة) رب تعليم
والتكـرارات  املئويـة (النسـب الوصفـي اإلحصـاء البيانـات: معاجلـة فـي األسلـوب اإلحصائـي

ت). واختبار تربيع، (كاي اإلحصائية واالختبارات واملتوسطات)،
أصابت  قد  والدرجة الشدة مختلفة تغيرات وجود النتائج أظهرت  الرئيسية:  الدراسة نتائج
في مجتمع الدراسة أصابت التي للتغيرات نتيجة الشمالية البادية لواء في األسرة البدوية بنية
إال النووي، إلى املمتد النمط حتول من ظهر فقد وحجمها األسرة فبالنسبة لنمط جوانبه اتلفة،

.(ً فردا 8.3) مبتوسط كبيراً زال ما إذ األسرة، حجم في مماثل حتول يرافقه لم التحول هذا أن
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العالقات  من كجزء الزوجية للعالقات بالنسبة تبني األسرة داخل االجتماعية العالقات مجال وفي
ظهور في متثلت الزوجية العالقات نسق تغيرات نسبية أصابت هناك بأن األسرة، داخل االجتماعية
تأكيد هناك زال ما باملقابل األسرية، ولكن القرارات اتخاذ في الزوجة مشاركة من نحو مزيد اجتاه

املنزل. أعمال مساعدتها في وعدم لزوجها، طاعة الزوجة استمرار على

في ذلك متثل األبوية، العالقات في  نسبية تغيرات هناك أن تبني األبوية، العالقات يخص وفيما

من بني األبناء املساواة وفي األسرية، القرارات اتخاذ في األبناء مشاركة مزيد من اجتاه نحو ظهور

مجال في الذكور لألبناء الفردية احلرية من قدر وإتاحة العمر والنوع، عن النظر بغض اآلباء قبل

مقيدة، حياتها شريك اختيار مجال في الفتاة حرية زالت ما باملقابل أنه إال احلياة، شريكة اختيار

واإللزام. بطريقة األمر معني بعمل القيام منهم الطلب عند أبنائهم مع يتعاملون اآلباء زال وما

بالتراجع، بدأ قد اخلاصة أخته شؤون في التدخل األخ في حق تبني أن األخوية، بالعالقات وفيما يتعلق

األخوية لم أن العالقات كما األكبر، ألخيه بالنسبة طاعة بعالقة األصغر ما زال يرتبط األخ وأن

الزواج. قبل كانت بقيت كما الزواج، إذ مبتغير تتأثر

وقد قوية، زالت ما األقارب بشبكة األسرة عالقة أن األقارب، تبني بشبكة األسرة عالقات وبخصوص

كذلك من األقارب، مع واملشورة الرأي وتبادل والزيارات، املساعدات تبادل استمرار خالل من ذلك برز

عن النظر بصرف البلدية أو النيابية االنتخابات في القريب وانتخاب القرابي، الزواج انتشار خالل

حياة األسرة في املادية أن اجلوانب كما القرابية. العالقة قوة على كمؤشرات التعليمي، مستواه

من اجلوانب الالمادية. وضوحاً ً وأكثر تغيرا أسرع كانت

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

األسرية. اتخاذ القرارات في الزوجة مشاركة من نحو مزيد إيجاد اجتاه .1

املنزل. في أعمال لزوجها، ومساعدتها طاعة الزوجة على استمرار التأكيد .2

حياتها. شريك اختيار مجال في للفتاة إعطاء احلرية .3

عمان. مدينة في حالة دراسة - املراهقة وابنتها األم بني أمناط العالقة (63) عنوان الدراسة:

فرح. نظمي رندة الباحث:

غير منشورة، 2002. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2002. عمان، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

تشمل التي الثانية، عمان تربية مدارس من الدراسة مجتمع من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

عنقودية.  بطريقة طالبة عشرين اختيرت ثم 49 مدرسة، عددها البالغ العاشر الصف

تأثير  ووصفها، والتعرف إلى املراهقة مرحلة في وابنتها األم بني العالقة أمناط بحث الدراسة: أهداف

املستوى األم، (عمر مثل: البعض بعضهما مع وابنتها في عالقتهما لألم النوعية بعض املتغيرات

واملستوى التعليمي األسرة، الفتاة في وترتيب األسرة، أفراد األم، وعدد ومهنة واالقتصادي، التعليمي،
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كيفية حول األمهات توعية االجتماعي في األختصاصي دور وإبراز لها)، األكادميي والتحصيل للفتاة،

األم. لتوجيهات املراهقة الفتاة تقبل وكيفية املراهقات، بناتهن مع السليم التعامل

احلسابية،  واملتوسطات املئوية، والنسب  التكرارات، البيانات: معاجلة في اإلحصائي األسلوب 

األحادي. التباين وحتليل (ت)، اختبار املعيارية، واالنحرافات
بناتهن  مع في تعامل األمهات شيوعاً األقل النمط أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
عدد أفراد العامالت اللواتي بلغ غير األمهات لدى استخدامه ظهر الذي الشديدة الرقابة منط هو
كان التي األسر وكذلك سنة، (18-16) بني فيها الفتيات عمر تراوح التي واألسر فأكثر، 9 أسرهن
في التربوي منط الضبط جاء ما.بينما نوعاً متدنياً األكادميي وحتصيلها اخلامس، الفتاة فيها ترتيب

40 فما  العمرية للفئة األمهات اللواتي ينتمني لدى بوضوح النمط هذا ظهر قد و الدرجة الثانية.
فما  300 دينار مرتفعاً الشهري دخلهن كان اللواتي األمهات وعند (5-3) أسرهن أفراد وعدد فوق
الفتاة حتصيل كان التي األسر وكذلك املرتفع، العلمي التحصيل ذوات األمهات لدى وكذلك فوق،

األسرة. في وتطبيقه وجوده في شيوعاً األكثر النمط الدميوقراطي مرتفعاً كان فيها األكادميي
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

فيها. التي حتدث والسيكولوجية الفسيولوجية التغيرات وبأهم املراهقة مبرحلة االهتمام .1
التربوي. باألسلوب أبنائها مع التعامل بكيفية توعية األسرة .2

والصراحة والتوجيه، اإلرشاد، بأهمية األمهات لتوعية شاملة إعالمية بحملة القيام .3
وبني ابنتها. بينها املتبادلة والثقة الدائمة،

واإلرشاد، التوجيه،  في األساسية اللبنة باعتبارها األسرة في األم دور على التركيز .4
والتنشئة.

التي املتغيرات ألهم الشاملة والتوعية الصحيحة، املراهقات باملعلومات الفتيات 5. تزويد
الفترة. هذه في حتدث

مع وطيدة عالقة وبناء األم لتوعية وتربوية، واجتماعية تثقيفية، ندوات إقامة 6. العمل على
خاص. بشكل املراهقة ابنتها

املراهق مع التعامل في بدوره واألسري التعليمي اال في األختصاصي توعية وجوب  .7  
وأسرته.

بني املراهق القوية العالقة من خللق نوع في املدارس األختصاصي االجتماعي دور 8. تعميق
وأسرته.

األكادميية والهيئات والتربية مبجال األسرة املهتمة والتطوعية الهيئات الرسمية تشجيع .9
التي التفصيلية الدراسات واألبحاث من املزيد بإجراء العليا الدراسات مجال في خصوصاً
املراهقني. أبنائها مع األسرة تعامل والتركيز على كيفية واألسرة املراهقة تتناول مرحلة
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واإلدمان: والهجر، والطالق، تفكك األسرة، 4 .6

اجلنوبية). ماركا حالة: (دراسة األسرة على الزوج هجرة الدراسة: أثر عنوان (64)

العليوي. سالمة محمد سوسن الباحث:
غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2001. عمان، ماركا اجلنوبية، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
أسرة، (245) التجريبية اموعة من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

ماركا اجلنوبية. من أسر أسرة 225 الضابطة واموعة
الدميوغرافية واالجتماعية  واخلصائص على األسرة، الزوج هجرة أثر إلى التعرف الدراسة: أهداف
والعالقات وتعليمهم، األبناء وتربية ومكانتها، الزوجة دور في الزوج هجرة وأثر املهاجرين، ألسر

واستثماراتها. األسرة االجتماعية لألسرة، وممتلكات
تربيع.  كاي واختبار الوصفي البيانات: التحليل معاجلة في األسلوب اإلحصائي

الدراسة  وقت إجراء املهاجرين أزواج أعمار أن متوسط النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
لكل مولود حي لزوجات املهاجرين (6.7) اخلصوبة الزواجي الكلي معدل وبلغ سنة (42.68) بلغ قد

فأعلى. املتوسط الدبلوم منهم شهادة (% 56.4) ويحمل امرأة،
على: عملت قد الزوج هجرة وأن

ومكانتها. املرأة أدوار زيادة .1
وتعليمهم. األبناء تربية على سلبية آثار إفراز .2

واستثماراتها. األسرة ممتلكات زيادة .3
الزوجة). وأهل الزوج أهل ) خاص وبشكل األقارب، مع لألسرة االجتماعية العالقة متتني .4

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
أي لتسهيل وذلك الرسمية، اجلهات لدى وعناوينهم املهاجرين بأسماء توفير قوائم 1. ضرورة

عليهم. جترى إن دراسة ميكن
مشاكل من أجل احلد املهاجرين، من بأسر تعنى األسرة لرعاية جمعيات تأسيس ضرورة .2
قبل من لألسرة دورية  زيارات  إجراء طريق عن وذلك األبناء، مشاكل السيما األسرة

معهم. جلسات اجتماعية وعقد اختصاصية
على الزوج هجرة آثار احد فقط تتناول بحيث عمقاً أكثر ودراسات بحوث إجراء ضرورة .3

متغيراته. في والتوسع األسرة،
وتعليمهم. األبناء في تربية على الزوج هجرة بأثر املعمقة الدراسات من املزيد ضرورة إجراء .4
هذه مثل في االجتماعي املسح جانب إلى أخرى علمي بحث طرق  استخدام ضرورة .5

األفراد. إجابات من مصداقية أكثر ألنها املالحظة املباشرة؛ مثل: طريقة الدراسات،

الكرك، األردن. محافظة في الطالق أسباب الدراسة: عنوان (65)

االي. قبالن سليم القيسي، الباحث:
من صفحة  عشر، الثامن العدد قطر، جامعة التربوية، البحوث والناشر: مجلة مركز النشر مكان

.2000 يوليو التاسعة، السنة صفحة 214، 173 إلى
صفحة. الصفحات: 41 عدد
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محافظة الكرك، األردن، 2000. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
محافظة في ومطلقة مطلقاً (224) من املؤلفة الدراسة عينة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

الكرك.
محافظة الكرك،  في الطالق العالقة بحدوث ذات املتغيرات إلى بعض التعرف الدراسة: أهداف
وطريقة الزواج، وعدد سنوات اإلقامة، ومكان والدخل، الزواج، عند العمر متغيرات الدراسة وشملت
التي الطالق الدافعة حلدوث واألسباب التوتر، وتكرار  والتجانس،  اخلطوبة وفترة  للزواج، االختيار 

الطالق. ظاهرة وبني بينها عالقة وجود ظهر
الوصفي. اإلحصاء البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

وجود  وأن للزواج، االختيار االجتاه التقليدي في أظهرت النتائج سيطرة الرئيسية: الدراسة نتائج
في األساسية األسباب  من  األهل تدخل كان حني في األسرة بقاء في مهماً  عامالً  يعد األبناء
أن كما املطلقة، األسر حياة على غالبة سمة كان اليومي التوتر وأن الزوجية، النزاعات حدوث
فردية الطالق يعد محنة وأن النزاعات، حدوث عند املتبعة الوسائل أكثر من كان السب والشتم
األكثر هي النفسية اآلثار وأن الطالق، حصول بعد حتى تستمر املطلقني معاناة وأن واجتماعية،

الذات. مفهوم في سلباً التأثير في وضوحاً
الطالق،  ظاهرة إلى للتعرف أكثر لدراسات ماسة حاجة وجود وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

وأسبابها. وأبعادها، جوانبها، وحتليل

ميدانية دراسة حدوث الطالق االجتماعية واالقتصادية في العوامل دور الدراسة: عنوان (66)
األردن. محافظة اربد- املطلقني في على

فهمي غزوي. الباحث:
األسباب،  ”ظاهرة الطالق: السنوي للمؤمتر مقدمة ورقة جامعة الشارقة، والناشر: النشر مكان

.2004 العالج“، اآلثار،
محافظة اربد، األردن، 2002 - 2004. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق

من  الدراسة من مجتمع واملطلقات من املطلقني 200 حالة من بيانات الدراسة: بيانات مصدر
املشاركة  فرفضوا البقية أما حالة، 124 مقابلة مت حيث مقصودة عينة اختيار اربد، ومت محافظة

.2002 لسنة العامة اإلحصاءات دائرة ذات الصلة من للبيانات الدراسة. إضافة في
وقوع  إلى تؤدي  التي واالقتصادية االجتماعية العوامل أهم عن الكشف الدراسة: أهداف
وضع على القرار أصحاب الطالق أسباب يساعد التعرف على إذ نظر املطلقني، وجهة من الطالق

نسبتها. ارتفاع من واحلد هذه الظاهرة، الالزمة لعالج االستراتيجيات
املئوية. والنسب التكرارات، البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

ووجودعالقة الطالق. ووقوع بني تدخل األهل عالقة وجود النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
املبكر والفروق في الزواج بني عالقة وجود وعدم وحدوث الطالق، الزوجية احلياة جهل من جانب بني
بني عمل عالقة الطالق. وهناك ووقوع قصر فترة اخلطوبة بني عالقة ووجود الطالق. وحدوث السن
توجد وال بالطالق. له عالقة ال الزوجة وتوزيعه عليه حتصل الذي الدخل أن وحدوث الطالق، املرأة
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الطالق. ووقوع الدينية بالشعائر االلتزام عالقة بني
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

عملية تستوجب التي احلاالت في إال ألبنائهم الزوجية احلياة  بشؤون األهل تدخل عدم .1
تهدئة يعمل على تدخلهم رمبا أن فيها يرون التي املناسبة األوقات وفي التفريق، ال اإلصالح

املشاحنات. وإزالة سبب اخلواطر
رجالً جند لن  وعندها وواجباته،  فرد كل حقوق ومعرفة األسرة وحب املسؤولية روح بث .2

وزوجها. بأسرتها مهملة امرأة وال أسرته في اإلهمال مفرطاً في
النطاق الشرعي ضمن بها املسموح احلرية وبناتهم أبنائهم إعطاء على األهل تشجيع .3

البعض. بعضهم على التعرف من يتمكنوا لكي اخلطوبة فترة أثناء
آخذين بدخلهم، ليكونوا راضني فيهم الدينية القيم وغرس التوعية الناشئة، على العمل .4
والتبذير. لتجنب اإلفراط املنزلية املالية للسياسة العقالني السليم التخطيط باالعتبار
األردني اتمع  مبؤسسات  االشتراك أو بالوظائف االلتحاق على الزوجات تشجيع ضرورة .5

الفراغ. من يتخلصن حتى
ثم ومن وكرامتهما حقوقهما الزوجني لكال تكفل التي الدينية التعاليم إلى 6. العودة
الطالق. إلى يؤدي الذي الصراع أو باملشاحنات التفكير واالستقرار، وجتنب باألمن، الشعور

مقارنة فقهية  ”دراسة الطالق وقوع عدم إلى املؤدي الغضب ضابط الدراسة: عنوان (67)
األردني“. القانون

الرواشدة. احمد محمد زقيلي، محمود علي الباحث:
منشورة، 2002. ماجستير غير مؤتة، رسالة والناشر: جامعة النشر مكان

األردن، 2002. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
بالقانون األردني“. مقارنة ”دراسة فقهية الدراسة من مجتمع بيانات الدراسة: بيانات مصدر

آراء  بسط  خالل من الغضبان، طالق وقوع عدم إلى املؤدي احلقيقي بيان الضابط الدراسة: أهداف
العلماءوأدلتهموموقفقانون األحوالالشخصيةاألردني،وصوالًإلىالضابطاملعتبرفيذلك،ممايحقق

باملعروف. املعاشرة النسل ودوام على احملافظة في الشريعة ومراعاة مقاصد الزوجية، احلياة استقرار
الرئيسية: الدراسة نتائج

جامع معنى إلى فيها ملتفت غير واحد موضع في متشابهة صوراً انتظم ما هو الضابط: .1
حكماً تتضمن فهي منه، نطاقاً أوسع القاعدة أن إذ القاعدة، عن يختلف بهذا وهو مؤثر،

الفقهية. من األبواب شموله لكثير ميتد كلياً
النظر عدم إلى املؤدي تشويش الفكر الطالق هو وقوع عدم إلى املؤدي الغضب ضابط أن .2

التصرفات. ضبط في والدقة
الغضبان وبني قانوناً طالقه يقع ال حيث متييزه يفقد بني املدهوش الذي 3. يفرق القانون األردني

الفقهاء. رأي جمهور هو وهذا بطالقه، يعتد حيث يقول علمه مبا مع شديداً غضباً
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أو شدة بجنون وعي وال والقصد اإلدراك باب يسد ما كل ”يشمل اإلغالق كلمة مدلول أن .4
ونحوها“. وحزن غضب

وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
طالق يقع النحو التالي: ”ال على من املادة ”88“ ”أ“ فقرة نص تعديل املشرع األردني على نقترح .1

النائم“. وال عليه املغمى وال وال املعتوه اإلكراه، أو سكر، أو وله أو غضب فكره شوش من
النظر عدم إلى التشويش  هذا يؤدي أن فكره شوش فيمن ”يشترط ب: الفقرة  تعديل .2

التصرفات“. ضبط في والدقة
األسرة على احلفاظ إلى املؤدية حتقيقا للمصلحة به يرى أنه الباحث إليه ما توصل أن .3

اتمع اإلسالمي. استقرار يحقق أنه كما تفككها، وعدم متماسكة املسلمة

اجتماعية. في األردن: دراسة مراكز اإلصالح والتأهيل في ادرات متعاطو الدراسة: عنوان (68)

اخلطاطبة. محمد أشرف الباحث:
غير منشورة، 2000. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

.2000 األردن، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
جميع في األحداث املودعني جميع من مؤلف الدراسة مجتمع من الدراسة: بيانات بيانات  مصدر

األردن. في مجال األحداث املؤسسات العاملة في
انتشارها  ومدى األحداث، من ادرات مشكلة متعاطي حجم معرفة محاولة الدراسة: أهداف

األردني. اتمع في
التباين وحتليل املئوية، والنسب التكرارية التوزيعات البيانات: اإلحصائي في معاجلة األسلوب

ف. واختبار األحادي
لهذه تعرضاَ  أكثر هو املدينة في املقيم الفرد أن النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
ارتفع وكلما ونفسية. واقتصادية، اجتماعية، ضغوطات من يواجهه ملا ً نظرا غيره، من املشكلة

صحيح. ادرات والعكس قلت إمكانية تعاطيه الفرد عند التعليم مستوى
املهن في العاملني بني إحصائية داللة ذات عالقة ووجود العازبني. عند فئة نسبة التعاطي وارتفاع
بني املستمرة بسبب اخلالفات األسرية العالقات لتوتر عالقة تعاطي ادرات. ووجود وبني اليدوية
من بدافع الهروب ادرات تعاطي يشجع أخرى مما جهة واألبناء من الوالدين وبني جهة من الزوجني
ادرات. تعاطي وبني بالفرد احمليطة االجتماعية بني األوضاع عالقة ووجود نسيانها. اخلالفات أو هذه
تعاطي وبني الفراغ أوقات قضاء كيفية بني األسوياء. ووجود عالقة غير وجود األصدقاء سيما وال
السوء، رفاق فراغه مع أوقات الفرد لقضاء يدفع واجلمعيات مما األندية غياب بسبب ورمبا ادرات،
داخل واملهنية الالمنهجية وغياب البرامج ادرات. لتعاطي عرضة جتعله أكثر في أماكن ووجوده

األردن. في والتأهيل مراكز اإلصالح
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وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
واملؤسسات األهلية اتصة احلكومية اجلهات قبل من ومعنوياً مادياً الدعم توفير ضرورة .1
اتلفة املتغيرات حول وخصوصاً ادرات، مشكلة حول الدائمة البحوث إجراء في
األهداف حتقيق في االستمرار على الباحثني حتفيز شأنه من الذي األمر بادرات، وعالقتها

توقف. دون املنشودة
والتربية التنشئة من خالل االنحراف مخاطر من األبناء على احملافظة في دور األسرة تفعيل .2

النبيلة. الفضائل واألخالق الصاحلة وتنشئتهم على
باإلضافة الصاحلة التربية األبناء تربية لألسرة من خالل املكمل الدور املدرسة تبني ضرورة .3
على ومخاطرها ادرات حول االجتماعي املرشد طريق عن التالميذ بإرشاد  القيام إلى

والدينية. واالقتصادية، االجتماعية، واحلياة الصحة،
احلكومية غير واملنظمات احلكومية املؤسسات جانب من املكثفة اإلعالمية احلمالت .4
أو االجتماعية، ادرات سواء عن الناجتة اتمع وتوعيته باألضرار إلى تنبيه تهدف التي

الصحية. االقتصادية، أو
في فراغهم أوقات الستغالل  واألندية اجلمعيات خالل من بالشباب االهتمام ضرورة .5
املصحات إنشاء وضرورة االنتحار. دروب في االنزالق مخاطر وجتنيبهم وفاعل، عمل منتج

املدمنني. عالج في مجال واملدربة املؤهلة الكوادر وإعداد باملتعاطني، اخلاصة والعيادات
داخل السجون. فراغهم أوقات ملء أجل من االهتمام باحملكومني ضرورة .6

باألسرة: العالقة ذات 5 اجلرائم .6

اجتماعية). (دراسة الشرف جرائم خلفية على املوقوفات الدراسة: النزيالت عنوان (69)

احلموري. عزمي عزام هدى الباحث:
غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

.2001 األردن، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
على خلفية  من املوقوفات نزيلة 40 من الدراسة املؤلف من مجتمع بيانات الدراسة: بيانات مصدر

الشرف. جرائم
على  للموقوفات  واالجتماعية الشخصية  والظروف  اخلصائص ووصف بحث الدراسة: أهداف

على ذلك. يترتب ميكن أن وما اإليقاف، لظروف املوقوفات وبيان تصورات الشرف، جرائم خلفية
املئوية).  الوصفي، (التكرارات والنسب اإلحصاء البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

األمية،  نسبة وارتفاع للنزيالت، التعليمي املستوى تدني النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
بأجر. العامالت وغير العازبات نسبة وارتفاع ،(35-18) العمرية الفئة إلى النسبة األكبر وانتماء
املنزلية االقتصادي، والظروف املستوى تتصف بتدني إلى أسر الغالب، في ينتمني، املوقوفات أن كما
التعليمي املستوى وتدني والتفكك، العنف يسودها التي األسرية والعالقات الصعبة، املادية
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من أكثر وأن إجرامي، لهم سجل ممن األسر من أفراد ووجود املتزوجات، حالة في للوالدين، وللزوج
عن منهن نسبة فقد عبرت تصوراتهن، أما من ناحية وباإلكراه. عنهن زواجهن رغماً كان (% 90)
وقد ملصيرهن، حيرتهن عن أكبر نسبة عبرت كما ”التسريح“، عنهن اإلفراج نتائج من تخوفهن
وما وصمة، من بهن حلق ملا نتيجة للمجتمع، العودة من تخوف عن املفتوحة أوضحت املقابالت

قبل أسرهن. عقاب من أن يواجهن من ميكن
وتطبيقاتها: الدراسة توصيات

أبنائها. للتعامل مع األسرة لدى الوعي رقعة توسيع .1
ضد النفسي أو اجلنسي اجلسدي أو التي ترتكب العنف األسرة بحق صارمة قوانني وضع .2

أبنائها،
على الواقع العنف أو اإلهمال مبخاطر األسرة لتوعية شاملة إعالمية بحملة القيام .3

أفرادها.
مع والتنشئة التوجيه األساس في هو الدور هذا باعتبار األسرة في األم دور على التركيز .4
األم بني املتبادلة والثقة الدائمة، والصراحة واإلرشاد، األسرية، الرقابة بأهمية األخذ ضرورة

وابنتها.
مع يتعارض أو خطأ يفهم أن ميكن فعل أي مخاطر من للفتيات توعية بحملة القيام .5

ذلك. على يترتب ونتائج ما العادات والقوانني السائدة
واألخالقي لدى الشباب الديني الوازع لتقوية وتربوية تثقيفية ندوات إقامة على العمل .6

كافة. احلياة وتثقيفهم في مناحي والشابات،
باإلكراه. الزواج أو املبكر الزواج متنع صارمة قوانني وضع على العمل .7

هذه وتشمل للمرأة، الفعالة احلماية  بتقدمي املعنية العاجلة والتوصيات التدابير 8. اتخاذ 
اآلتي: التدابير

القانونية، الدار املساعدة وتقدم هذه املوقوفات، النزيالت من هذه الفئة إليواء دار أ.إقامة
حضانة لألطفال. إلى باإلضافة املهني، والتدريب

وحث والظاهرة، الفئة هذه وجود مبخاطر العام الرأي لتنوير  وطنية بحملة ب.القيام
لها. جذري حل إليجاد اجلادة املساهمة اتمع على

تتوافر أن أنواعه، على مبختلف العنف عليهن الواقع للنساء حماية ودور ت.إنشاء مالجئ
التأهيلية. واالجتماعي، واخلدمات والنفسي، اجلسدي، والعالج احلماية، خدمات فيها

التي اخلاطئة االجتماعية والقيم املفاهيم تغيير إلى تهدف توعية  بحملة ث. القيام
حتت قتل جرمية وقوع يسبب مما قد ذويها أو النزيلة اجتماعي بحق ضغط عامل تشكل
والسياسي، والديني، الفكر االجتماعي، قادة احلملة على تتركز أن على الشرف اسم

إناثاًُ. أو ً ذكورا الشباب، من الصاعد اجليل موجهة إلى وتكون
القوانني، إلغاء على العمل بهدف ضاغطة مجموعات تشكيل إلى تؤدي ندوات عقد ج.
مفهوم دعم على التركيز  مع واإلناث الذكور بني متيز والتي تعديلها، أو تغييرها،  أو

الرجل واملرأة. بني املساواة
الالزمة اإلمكانيات تقدمي خالل من السجون في االجتماعية االختصاصية دور ح. تعميق
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جذري التوصل إلى حل في ملساعدتها وأسرتها النزيلة بني الصلة من نوع خللق لها
احلياة. في ممارسة دورها إلى النزيلة يعيد

إلزامهم مع األسرية بتكفيلها احلياة إلى بإعادتها األسرة تلزم ذوي قوانني وضع محاولة خ.
النزيلة. على حياة واحملافظة الكاملة بتوفير احلماية

والهيئات وحقوقها املرأة بقضية املهتمة والتطوعية الرسمية الهيئات تشجيع د.
واألبحاث الدراسات من  املزيد  بإجراء العليا الدراسات مجال في خصوصاً األكادميية
هذه من  الثاني الشق على والتركيز  عليها، الواقع والعنف املرأة  حقوق تتناول التي

الفعل. مرتكب وهو اجلاني القضايا،
احلياة مناحي  تشمل وتوجيهية وعالجية، وقائية، آليات يتضمن وطني برنامج وضع ذ.

وتمعها. وألسرتها، للنزيلة، بالنسبة كافة

ميدانية. دراسة اتمع األردني، في النساء األخالقية جرائم الدراسة: عنوان (70)

هياجنة. عطية حمدي أنور الباحث:
غير منشورة، 2003. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

.2003 عمان، األردن، والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
اجلويدة. والتأهيل/ مركز اإلصالح نزيالت من املؤلف الدراسة مجتمع من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

ارتكاب  خلفية على واملوقوفات للمبحوثات واألسرية الشخصية اخلصائص تناول الدراسة: أهداف
بالقضية. املتعلقة واألحوال والظروف لذاتها املبحوثة بيان تصور إلى وسعت األخالقية، اجلرائم

الوصفي. اإلحصاء البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي
العمرية الفئة إلى املبحوثات من النسبة األكبر النتائج انتماء بينت الرئيسية: الدراسة نتائج

100 دينار أردني  من اقل شهري وبدخل العامالت باجر وغير واألميات العازبات نسبة (18-25) وارتفاع
ويشعرن مدن، يقمن في املبحوثات نصف من في األعمال احلرة، وأكثر معظمه في يتركز عملهن ملن
استغالل إلى األحيان، من كثير في يضطرهن مما اآلخرين قبل من السيئة واملعاملة والكآبة باحلزن
وتدني ،ً فردا (12-8) بني أفرادها عدد اسر يتراوح إلى الكبرى الفئة انتماء رغباتهن. إن لتحقيق مفاتنهن
والكحول، األحيان، ادرات، بعض في وتعاطيهم، والزوج للوالدين والتعليمي االقتصادي املستوى
اتصفت بالعنف، أسرية بعالقات املبحوثات من عدد ارتبطت كما اإلباحية، األفالم ومشاهدة والقمار،
األخالقية، جرائمهم تكررت األسره أفراد من أن عدداً وجد كما األب. زوجة أو زوج األم مع والسيما
البغاء، الدعارة أو تلتها أكثرها الزنا جرمية وكانت األخالقية، اجلرائم الرتكاب املكررات من نسبة وبوجود
كانت الرفاق النتائج أيضاً أن مجموعة وبينت اجلرمية. الرتكاب والزوج األهل من االنتقام والرغبة في
عن اإلباحية األفالم شاهدن قد منهن األعلى النسبة وأن اجلرمية، املبحوثة الرتكاب دفع في األقوى
الذي النفسي أو اجلسدي لإليذاء تعرضن املبحوثات نصف من وأكثر املنزل. الفيديو داخل أجهزة طريق
الغالبية أن إلى باإلضافة األسرة أحد أفراد من ثم قبل الزوج من واإليذاء معظمه بالضرب في متثل

األخالقية. اجلرائم ارتكاب على الشديد بالندم يشعرن العظمى
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وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
أشكال جميع حترم مواد تتضمن أنها من للتأكد السارية والتشريعات القوانني مراجعة .1

عليه. وتعاقب باجلنس االجتار
تشغيل ومكاتب الفنون، مجال في ملن يعملن والسلوك حسن السيرة شهادات استصدار .2

باستمرار. عليها والتفتيش األزياء، عرض ودور السيدات، اخلادمات، وصالونات
للتعامل واألمنية والتربوية االجتماعية للمؤسسات واملناسبة املالئمة الظروف وتوفير تعزيز .3
النتائج، أفضل إلى للوصول تعقيد وبدون بساطة بكل املبحوثات من الفئة هذه مثل مع
آثارها من التقليل ومحاولة األعمال، هذه مثل في انخراطهن وراء الكامنة األسباب ومعرفة

ومخاطرها.
واألبحاث املتعلقة باجلرمية الدراسات من والباحثني على املزيد الدارسني قبل من التركيز زيادة .4

جانية. وليست عليها مجني بصفتها املرأة والتركيز على وطننا، في
يحملن ال وبخاصة اللواتي عن العمل املتعطالت الفتيات لتشغيل وطنية عمل آلية إيجاد .5
في براثن وقوعهن دون للحيلولة عليهن واإلشراف وتوعيتهن، وتدريبهن علمية، مؤهالت

األخالقي. واالنحالل اجلرمية
ميثلن كونهن والكليات واجلامعات املدارس طالبات تستهدف شاملة وطنية بحملة القيام .6
للحيلولة اجلنسية الثقافة مجال األمور في بعض لتوعيتهن وتعليمهن األكبر الشريحة

متييز. قصد وبدون انحرافهن بغير دون

دراسة أمناطها: دوافعها، حجمها، األردني: اتمع في النساء جرائم الدراسة: عنوان (71)
ميدانية. اجتماعية

املومني. سلطان محمد الباحث:
غير منشورة، 2002. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 2002. عمان، األردن، في النساء وتأهيل اإلصالح مراكز والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
اللواتي األردنيات النساء جميع من االستمارة باستخدام بيانات جمعت الدراسة: بيانات مصدر

(147 نزيلة).  األردن في النساء وتأهيل في مراكز اإلصالح أنواعها مبختلف جرائم ارتكنب
اجلرائم  أمناط هي وما األردن، في األردنيات عند النساء اجلرمية ظاهرة حجم معرفة الدراسة: أهداف
اجلرائم. لهذه  الرتكابهن والدوافع العوامل  أهم عن الكشف إلى  باإلضافة من قبلهن، املرتكبة
املرتكبة اجلرائم وأمناط أعداد مقارنة ومن ثم واالقتصادية للجانيات االجتماعية اخلصائص ومعرفة

قبل اجلنسني. من
مقارنة  اجلرائم ارتكاب في املرأة مشاركة الدراسة تدني نتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج
نتائج من وتبني اإلنسان. على االعتداء جرائم النساء قبل من ارتكاباً اجلرائم أكثر وكانت مع الرجال،
وترتيبها اختالف في عددها مع والرجال، النساء قبل من املرتكبة اجلرمية منط في التشابه الدراسة
جديدة وغريبة جرائم أمناط ارتكاب أيضاً مشاركة املرأة في الدراسة أظهرت وقد اجلنسني. كال بني
في املمثلة واالجتماعية االقتصادية املشاكل أن كذلك النتائج وبينت األردني، اتمع في املرأة عن
النساء وأن لهذه اجلرائم، النساء ارتكاب التي أدت إلى املشاكل أهم من هي العالقات االجتماعية

السجن. دخولهن املستقبل بسبب من والتوتر القلق عن ناجتة مشاكل من يعانني األردنيات
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وتطبيقاتها: الدراسة توصيات
ومساعدتها أمورها متابعة في باملرأة واملعنية اتصة اجلهات قبل االهتمام من زيادة ضرورة .1

اتمع. هذا في بواجباتها وأداء دورها القيام على
على والعمل مستوياته، مبختلف التعليم في بحقهن التمسك على النساء تشجيع .2
التأكيد مع والتقاليد بالعادات متسكهن ضرورة مع النساء بني والثقافة نشر الوعي زيادة

والتنشئة. اإلجناب في املتمثل األسرة داخل التقليدي دور املرأة أهمية على
الكفاءة ذوي باملتخصصني من األمنية، وتزويدها األجهزة داخل خاصة أقسام استحداث .3
دراسة ودراستها متابعتها،  خالل من املرأة قضايا مع التعامل على والقدرة العالية
ومعرفة اجلرائم، ارتكاب إلى بها أدت التي الظروف حقيقة على للوقوف بحتة، اجتماعية

املنحرف. للسلوك إتباعها سبب
من مراكز اإلصالح داخل للجرائم املرتكبات للنساء االجتماعية الرعاية على توفير التأكيد .4
التي اإلمكانيات واملعدات بجميع والنفسيات، وتزويد املراكز االجتماعيات املرشدات خالل

املرأة. تساعد
دون متطلباتهن وتوفير باإلناث، االهتمام بزيادة األسرة رب خصوصا دور األسرة على التأكيد .5
آثار سلبية إلى يؤدي قد الذي والضغط النفسي، والكبت السيئة، إلى املعاملة اللجوء

أفراد األسرة. بني الثقة وتعزيز التنشئة، في والتوجيه واعتماد اإلرشاد وعكسية،
زيادة خالل واجلامعة من املدرسة، مثل: املساندة االجتماعية دور املؤسسات على التأكيد .6
اإلناث، منها  تعاني التي املشكالت مع التعايش ومحاولة واإلرشادية، الوقائية البرامج

املراهقة. سن في وخصوصاً
واالنحراف املتعلقة باجلرمية التوعية نشر في اإلعالم اتلفة وسائل قبل من االهتمام 7. زيادة
القضايا وعرض توعية برامج عمل  خالل  من الظاهرة هذه من احلد في  دور من لها ملا

جانب املتخصصني. ومناقشتها من
اجلرائم، مكررات النساء وخصوصاً النساء، بجرائم األمنية اجلهات جانب من االهتمام زيادة .8
قبل الالزمة من اتخاذ االحتياطات مع مراعاة باملكررات خاصة إحصائية عمل خالل من
السوابق) (ذوات للجرائم املكررات بني ما  االختالط بعدم األمنية واملراكز السجون إدارة
خالل تطبيق من وذلك سلوكهن، في سلباً يؤثر هذا االختالط ألن وغيرهن من النزيالت،

وعدد جرائمهن، ونوعيتها. وأعمارهن، النفسية، حلالتهن تبعاً النزيالت تصنيف نظام
اتمع ملتطلبات مالءمة وشمولية والتشريعات بحيث تكون أكثر القوانني تطوير ضرورة .9
واالقتصادية، وإتباع االجتماعية، النواحي جلميع مراعاة وأفضل اجلرمية، انتشار من احلد في

التكرار. ظاهرة من نفسه للحد النوع من اجلرائم مكررات على العقوبة تشديد نظرية
وامليدانية العلمية البحوث من باملزيد القيام على تشجيع الباحثني وأصحاب االختصاص .10
واجلرمية املرأة موضوع أبحاث تتناول في إجراء االختصاص صاحبة مع املؤسسات بالتنسيق
الدراسات، هذه إلجراء مادياً أم الالزم سواء أكان معنوياً الدعم وتوفير اتلفة، بجوانبها

تواجههم. قد التي كافة الصعوبات وتذليل
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إدارياً، مناسبة للموقوفات حلول إليجاد الدولة أجهزة جانب من عملية خطوات اتخاذ .11
إساءة بعد تعرضهن ألي دون حتول وقائية أمنية تدابير اتخاذ مع ذويهن مع بالتنسيق وذلك

اإلصالح. مركز من خروجهن
لديها للنساء العمل فرص من نسبة بتخصيص احلكومية واخلاصة املؤسسات تشجيع .12
اتمع، في  االنخراط في ملساعدتهن  محكوميتهن مدة وأنهني جرائم، ارتكنب اللواتي
عناصر ليصبحن تأهيلهن إلعادة املالئمة الظروف وتهيئة املنحرف، السلوك واالبتعاد عن

مجتمعهن. ومنتجة في فعاله

األردني. والقانون اإلسالمية الشريعة في العار ودفع الشرف حلماية القتل الدراسة: عنوان (72)

االي إبراهيم عبد احلميد الباحث:
منشورة، 2000. ماجستير غير مؤتة، رسالة والناشر: جامعة النشر مكان

األردن، 2000. والزمني: اجلغرافي الدراسة نطاق
سواء أكان  والشرف العرض حلماية القتل على اإلقدام في حال الشرعي الرأي بيان الدراسة: أهداف
الذي يريد املرأة للرجل أم قتل احملارم أحد قتل أم بالزنا التلبس حال في الزوجة نحو موجهاً القتل
مقارنة علمية فقهية دراسة في التلبس حال غير في القتل أحكام كذلك وتبني عليها، االعتداء

اتمع. في تفشت التي االجتماعية اخلطيرة القضية لهذه حل وضع محاولة األردني بالقانون
الرئيسية: الدراسة نتائج

الشرعية التي تثبت البينة إقامة بعد إال بالزنا التلبس أثناء لزوجته الزوج قتل جواز عدم .1
قتلها. عن جنائياً مسؤول فإنه وإال دعواه، صدق

ال فانه وبيانات، أدلة بدون زوجته إلى الرجل من اتهاماً تكون أن تعدو ال القضية كانت 2. إذا
يكون فإنه اللعان، بحقه واجب على القتل أقدم اللعان، فإذا بحقه والواجب قتلها له يجوز

فعله. عن جنائياً مسؤوالً
القتل، إال طريقة للدفاع لم جتد إذا بسوء، يريدها من عرضها وقتل عن للمرأة املدافعة .3
مسؤولة جنائياً شرعاً غير وهي أرادها بسوء، هذا الرجل بان بالبينات تثبت ذلك وعليها أن

عرضها. ألنها تدافع عن وقانوناً؛
القاتل. عن القصاص تسقط شبهة يورث بالزنا التلبس أثناء احملرم الرحم وذات قتل القريبة .4
وقانوناً، بالزنا شرعاً االتهام أو الظن، سوء مبجرد رحمة ذات أو قريبته، قتل للقريب يجوز ال .5
مالم يكن شرعاً القصاص عقوبته فإن دعواه، صدق على البينة أن يقيم يستطع فإذا لم

.ً أوجدا أباً،
إذا كان إال بالعرض، أخالقية متعلقة  أي مخالفة ارتكبت إذا الفتاة قتل شرعاً يجوز 6. ال
العقوبة يحدد الذي هو اإلمام فإن ذلك، دون اجلرمية كانت بقتلها، فإذا يحكم املطهر الشرع
أئمة عليه وما اتفق الشرعية للنصوص االفة وتقاليده بعاداته ال اتمع لها املناسبة

وعلماء األمة.
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معها الزنا فعل جرمية وممن زناها من للتحقق للمرأة؛ الكاملة الطبية الفحوصات إجراء .1
الشاذة، األعمال  بعض الزمان فساد صاحب إذ املهمة، هذه احلديث الطب  سهل ولقد
يقوم بالقتل جرميته إلخفاء بالفعل الشنيع. قام هو الذي الغيور القريب أن يكون فاحتمال
الكاملة الطبية الفحوصات إجراء من بد هنا ال العار. من ودفع واحلمية، الغيرة، ذريعة حتت
التي الشرعية األحكام التحقق تطبق وبعد إجراء، أي قبل اتخاذ الزنا واقعة من للتحقق

األوضاع. هذه مثل تعالج
الزنا، بحال دليالً ليست والنتائج املكتشفة فاآلثار الطبي الفحص إجراء التأكيد على .2 
املرأة لصالح يكون قرينة، وقد والفحص واإلقرار، بالبينة، يثبت إال أوضحت، ال كما فالزنا،

براءتها. فيثبت املتهمة،

اخلوف في وخبرة الضحايا اجلرمية مخاطر وإدراك الشخصية املتغيرات أثر الدراسة: عنوان (73)

اجلرمية. من

البداينة. ذياب الباحث:

اململكة  ) األمنية، للعلوم اإلنسانية، أكادميية نايف العربية العلوم مجلة والناشر: النشر مكان

.2000 ديسمبر صفحة 26، عدد (14)، 7 إلى صفحة من السعودية)، العربية

صفحة. الصفحات: 20 عدد

األردن، 2000. واجلغرافي: الزمني الدراسة نطاق

ومعامالت  األحادي، وحتليل التباين املتعدد، االنحدار حتليل البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

املئوية. والنسب والتكرارات، االرتباط،

والتعليم، واجلنس، كالعمر، الدميوغرافية املتغيرات أثر فحص إلى الدراسة هدفت الدراسة: أهداف

االجتماعية الفئات وحتديد اجلرمية، من اخلوف في اجلرمية، مخاطر وإدراك الضحايا، وخبرة والعمل،

العامة. املواصالت مستخدمي من خوفا األكثر

الشخصية  للمتغيرات إحصائية داللة  ذي أثر وجود النتائج أظهرت الرئيسية: الدراسة نتائج

مخاطر يدركون املشاركني األفراد من عدداً أن اجلرمية. كما تبني من اخلوف في الضحايا وخبرة وااطرة

أفراد أن وتبني وعلى األشخاص. املمتلكات على االعتداء جرائم ضحايا يكونوا أن خشية اجلرمية

والتحرش، النشل، ومن غيابهم، في منازلهم على بالسطو يتعلق فيما خوفا أكثر كانوا العينة

املدن السن، وسكان وصغار فكانت اإلناث، خوفا، االجتماعية األكثر بالفئات يتعلق فيما أما والقتل.

اجلرمية. ضحايا من السابقة اخلبرات للجرمية، وذوي يكونوا ضحايا أن وممن يخشون الكبيرة،
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سوسيولوجية. األردني رؤية اتمع في االنتحار عنوان الدراسة: (74)

العقيلي. إسماعيل أمين الباحث:
غير منشورة، 2001. ماجستير رسالة األردنية، اجلامعة والناشر: النشر مكان

األردن، 1982 - 1999. واجلغرافي: الزمني الدراسة نطاق
خالل  العام األمن  مديرية عن الصادرة الرسمية السجالت من بيانات الدراسة: بيانات مصدر

.1999 - 1982 عام من الفترة
هذه  وحتليل وصف ومحاولة األردني اتمع  في االنتحار ظاهرة إلى التعرف الدراسة: أهداف

خالل: من الظاهرة،
.1999 - 1982 عام من الفترة خالل األردني، اتمع في االنتحار حاالت عدد 1. التعرف إلى

املذكورة. الفترة خالل األردني في اتمع االنتحار أسباب بيان .2
للمنتحرين. اتلفة واالقتصادية االجتماعية اخلصائص إلى التعرف .3

األردني اتمع في اتلفة واالقتصادية السياسية واألحداث االنتحار بني العالقة بيان  .4
واملنطقة.

باملوت. التسبب في فاعلية أكثر وأيها في االنتحار، املستعملة الوسائل إلى التعرف .5
في مقترحات وتقدمي األردني، اتمع في االنتحار عن ظاهرة العامة النتائج إلى التوصل .6

الظاهرة. هذه للحد من اال هذا
النسب  جداول من خالل الوصفي التحليلي  املنهج البيانات: معاجلة في األسلوب اإلحصائي

.(“ ”ت واختبار تربيع، (كاي اإلحصائية االختبارات والتكرارات، واستخدام املئوية
الرئيسية: الدراسة نتائج

املدن  في منها أعلى الريف في السكان من نسمه ألف 100 االنتحار لكل حاالت نسبة أن .1
الكبرى.

لدى االنتحار محاولة أن حني في اإلناث، لدى منها أعلى بني الذكور االنتحار حاالت عدد .2
الذكور. أعلى منها لدى اإلناث

العمرية الفئة في وتركزت جامعياً، تعليماً املتعلمني بني كانت االنتحار نسبة حلاالت أعلى .3
تقدم العمر. مع االنتحار حاالت ولوحظ انخفاض سنة، (37-18)

مهنة وممن ال العمل قوة خارج كانوا هم ممن االنتحار غالبية حاالت أن إلى الدراسة توصلت .4
لديهم.

من العكس على وذلك مباشرة، املوت فعالة تؤدي إلى وسائل يستخدمون املنتحرين 5. أن
فاعلية. أقل وسائل يستخدمون الذين احملاولني

األردني اتمع واألحداث السياسية واالقتصادية في االنتحار بني مباشرة عالقة وجود عدم .6
واملنطقة.
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لالنتحار؛ اجلوانب املتعددة اجلوانب متخصصني في من قبل وشاملة مستفيضة بحوث إجراء .1

الفردية. وفروقاتهم االنتحار حاالت بشخصيات املتعلقة والنفسية اتلفة االجتماعية
إلى: الرسمية اإلحصاءات تنظيم .2

للباحثني. أثر ذات أن تكون ميكن جوانب أية إغفال بدون تفصيلية بيانات أولية •
طبيعتها). (نوعها، املهنة •

التعليمية. احلالة •
الزواجية. احلالة •

االنتحارية. السوابق •
االنتحار. دوافع •

احلالة الصحية. •
وتوفير اخلدمات،  مستوى ورفع لها، املساعدة وتقدمي الصغرى، املدن احتياجات دراسة .3

الترفيه. وسائل
الشجار بدل البناء والنقاش احلوار على األجيال وتربية األسرية، التنشئة على التركيز .4
يدفع مما البعض، بعضهم عن الواحدة األسرة أفراد من تباعد التي تزيد الدائمة، واخلالفات

(كاالنتحار). مألوفة بسلوكات غير االجتماعية القواعد اختراق إلى بهم
هي العمود ماتزال األسرة إذ واألبناء، اآلباء بني عام األسرية بشكل العالقات في النظر 5. إعادة

األجيال. في بناء أساسياً ً وتؤدي دورا الفقري
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العناوين فهرس

الدراسة املؤلفعنوان
رقم

الدراسة

على ميدانية دراسة الوقت: إدارة نحو األسر أرباب اجتاهات
البوتاس. مصنع في العاملة األردنية األسر

احملادين طه 3حسني

لواء األردني“ الريف في األبوية نحو السلطة املراهقني اجتاهات
دراسة“. حالة الكورة

مقدادي فخري 18محمد

في ذات رأس بلدة في النسل تنظيم نحو املواطنني اجتاهات
األردن. جنوب

العموش فالح 45أحمد

القطاع في للمعلمات اإلجنابي السلوك األمومة على إجازة أثر
األولى. عمان تربية مديرية حالة: دراسة احلكومي:

43رانية خالد احمد الفالح

الذهنية الصورة تعديل في التلفازية التجارية اإلعالنات أثر
األردنية. طلبة اجلامعة حالة األردنية: دراسة للمرأة

الدين املصري 34تغريد محي

حتسني في حل املشكالت و االتصال مهارات على التدرب اثر
مستوى خفض و املعنفات النساء لدى تقدير الذات والتكيف

األسري. العنف
بنات صالح محمود 56سهيلة

النفسي الضغط في حل املشكالت على مهارة التدرب اثر
عمان. مدينة في املراهقني الذات لدى وتقدير

زريقي فاروق الدين 55سيف

والفقر. البطالة البشرية في اخلصوبة أثر
حسن عبد حيدر، صالح فارس

صالح القادر
7

الضحايا وخبرة اجلرمية مخاطر وإدراك الشخصية املتغيرات أثر
اجلرمية. من اخلوف في

البداينة 73ذياب

الدميوغرافي سلوك املرأة على االجتماعية املتغيرات بعض أثر
األردن. في

منير اخلتاتنة، عبد اخلالق
12الكرادشة.
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الدراسة املؤلفعنوان
رقم

الدراسة

الزوجية: في احلياة التوافق على األردنية املعلمة عمل أثر
عمان منطقة في دراسة

ارناؤوط رفيق 58أروى

اجلنوبية). ماركا حالة: (دراسة األسرة على الزوج هجرة العليويأثر سالمة محمد 64سوسن

في األساسية املدرسية للمرحلة الكتب في اجلندرية األدوار
األردن.

شتيوي 13موسى

في محافظة الوالدين قبل ضد األطفال من اللفظية اإلساءة
دراسة املتغيرات الدميوغرافية: ببعض وعالقتها الكرك

مسحية.
املصري نايل 19عامر

األردن. الكرك، محافظة في الطالق االيأسباب قبالن 65سليم القيسي،

التي النفسية الضغوط مع التعامل استراتيجيات
اخلاصة. االحتياجات األطفال ذوي آباء يستخدمها

اخلفش. رياض 22سهام

األردن. في املسنني في معاجلة مشاكل ودورها الصالحاألسر نايف احمد 31هيفاء

”دراسة والتغير. االستمرارية البدوية األردنية: األسرة
الشمالية“. البادية لواء في أنثروبولوجية

طه احلراحشة 62سناء

رؤية سوسيولوجية. األردني اتمع العقيلياالنتحار في إسماعيل 74أمين

األردنية العاملة. املرأة حلقوق القانوني االنتهاك
الكرمي محافظة، عبد محمد

سالم العواودة أمل
51

مدينة في حالة دراسة املراهقة“ وابنتها األم بني أمناط العالقة
عمان.

فرح نظمي 63رندة
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الدراسة املؤلفعنوان
رقم

الدراسة

داخل األسرة. من األطفال على اجلسدي الواقع 17تغريد أبو سرحاناإليذاء

املؤثرة عليها والعوامل تنظيم األسرة عبابنةبرامج رائد الشياب، 42احمد

في األردنيني األزواج نظر وجهة من الذاتي الفقر خط تقدير
ومحدداته. الكرك محافظة

العثمان محمد 8حسني

النائية املناطق في غير الفقيرة من الفقيرة األسر متييز
األردن جنوب إلقليم التابعة

االي، قبالن احلنيطي، دوخي
العثمان، حسني الطيب، سعود

أمجد جرار
11

محافظة الكرك في والفقر الطيبتوزيع الدخل موسى 10سعود

ميدانية- دراسة – اتمع األردني في األخالقية النساء جرائم
.2003

هياجنة عطية حمدي 70أنور

أمناطها: دوافعها، األردني:حجمها، اتمع في جرائم النساء
ميدانية. اجتماعية دراسة

املومني سلطان 71محمد

األردني. قانون األحوال الشخصية للمرأة في القانونية اهللا محمداحلقوق دخل محمد 52بشير

في تنظيم الرجل مشاركة حول الوطنية األردنية احلملة
.2002 - 1995 أسرة سعيدة اجل من األسرة معا

والشؤون األوقاف وزارة
وزارة – اإلسالمية واملقدسات

التنمية ووزارة – الصحة
االجتماعية

39

بنمط وعالقتها لألطفال للمسيئني الشخصية اخلصائص
اإلساءة.

عبداحلافظ لطيف إميان
العقرباوي

20
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الدراسة املؤلفعنوان
رقم

الدراسة

للمراهقني. واالحتياجات النفس- اجتماعية“ اخلصائص
وعائالتهم  الكبرى“ الثالسيميا مبرض سنة) املصابني 18-12)

األردن. في
بهمردي. نياز 47ندا

لقرية دراسة األردنية: الريفية املرأة تغيير واقع في التعليم دور
األردن. شمال حوارة/

الغرايبة غالب 35سناء

دراسة الطالق حدوث في واالقتصادية االجتماعية دور العوامل
األردن. اربد- محافظة في املطلقني على ميدانية

فهمي غزوي
66

الدراسات االجتماعية كتب تعكسه كما اتمع في املرأة دور
في األردن. العليا األساسية للمرحلة

خصاونة يوسف 15رميا

األبناء بني العقلية اإلعاقات بانتشار وعالقته األقارب زواج
في ذلك. اإلسالم نظر ووجهة

حوامده، محمود مصطفى
الصمادي احمد عدنان

27

اجتماعية األردن دراسة في الثدي سرطان
علي مفلح الباسط عبد

اخلوالدة
46

.(1997) األردن في والقرابة اإلجنابي كرادشةالسلوك 40منير عبداهللا

املنسية الضحية األطفال: معاملة البداينةسوء 16ذياب

األردني التلفزيون للمرأة في برامج اإلجنابية 41خديجة موسى عالوينالصحة

في اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة بدمج املرتبطة الصعوبات
املعلمني. نظر وجهة من العادية املدارس

الكرمي جعفر عبد 23غادة

فقهية ”دراسة الطالق وقوع عدم إلى املؤدي ضابط الغضب
األردني“. القانون مقارنة

محمد زقيلي، محمود علي
الرواشدة احمد

67
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الدراسة املؤلفعنوان
رقم

الدراسة

السنة من احللول مخاطرها، حكمها، ظاهرة التسول:
النبوية.

أبو حماد 5زياد عواد

العائلة وحقوق األسرة.
األمن العام/ إدارة حماية مديرية

األسرة.
54

عن الزواج ورضاها للزوجة الشخصية اخلصائص بني العالقة
الكرك. قصبة في الزوجة ضد والعنف

سمير أبو ذياب البداينة، همسه
حجلة

60

كل واثر املراهقني لدى والتمرد النفسية الضغوط بني العالقة
ذلك. في لوالديهم التعليمي واملستوى صفهم وجنسهم من

املطارنة زايد محمد 21خولة

االجتماعية: وتنشئتهم بنمائهم وعالقتها األطفال عمالة
من طلبة األطفال العاملني وأترابهم من عينة على دراسة

الزرقاء. محافظة في املدارس
هيفاء محفوظ درويش

28

للطفل. اإلساءة على وأثره املرأة منر عسالالعنف ضد 30ضرار

الضغوط خفض احمللي في على اتمع املبني فاعلية التأهيل
العقلية. اإلعاقة ذوي أسر األطفال النفسية لدى

أبو عمر رشاد“ محمد اشرف“
احلالوة

26

لدى النمطي السلوك في خفض سلوكي برنامج فاعلية
عقلياً. املعوقني األطفال

مصطفى اهللا عاطف عبد
بحراوي

24

لدى للجنوح النزعة خفض في جمعي إرشاد برنامج فعالية
اجتماعياً واأليتام األطفال األيتام

العموش علي 29موسى

وآثارها أسبابها األردن: في الزوجني بني العمرية الفوارق
الدميوغرافية.

كرادشة 59منير

اإلسالمية الشريعة في العار ودفع الشرف حلماية القتل
والقانون األردني.

االي إبراهيم احلميد 72عبد
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الدراسة املؤلفعنوان
رقم

الدراسة

األردني اتمع في جيلني السائدة لدى االجتماعية البداينةالقيم موسى 36ذياب

األردن: دراسة في والتأهيل اإلصالح مراكز في ادرات متعاطو
اجتماعية.

اخلطاطبة محمد 68أشرف

األردن. الذكور في إجناب لتفضيل الدميوغرافية مصاروةاملتالزمات عيسى كرادشة، 37منير

املرأة والقيم عن الشعبية أمثاله خالل األردني من اتمع
القرابي. والنظام االجتماعية

النبي املطر عبد 38هاال خالد

ميدانية. دراسة الكرك: محافظة في الفقر مشكلة العثمانمحددات محمد 9حسني

األردن. في األول الطفل الكرادشةمحددات وفاة 50منير

.1997 األردن، في اخلامسة األطفال دون سن وفيات محددات
عامر صالح ”محمد أمني“

العمري
48

بالسكري املصابني األطفال على السكري مرض تأثير مدى
مع من التعامل متكينهم في االجتماعي العمل ودور وأسرهم

املرض.
احلياري محمد ياسني 49عبير

األردني“ (قرية الريف في دراسة األنثروبولوجية وامليراث“ املرأة
املزيريب).

53عندليب خالد احلسبان

في ميدانية دراسة الريفية: األسرة دخل مصادر وتنويع املرأة
محافظة مادبا. - بني حميدة قرى

سليم فايز 1رانيا

إسالمي. منظور من العمل وقوة املرأة
أحمد محمد السعد، ياسر عبد

احلوراني الكرمي
4
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الدراسة املؤلفعنوان
رقم

الدراسة

األسرة ودخل نفقات العامةمسح 6دائرة اإلحصاءات

الشركسية. داخل األسرة القرارات في اتخاذ الزوجة حاتوغمشاركة عصام 61دينا

للشباب اإلجنابية للصحة الوطنية االستراتيجية مشروع
األردني.

الرحيم اخلطيب، عبد منر
املعايطة

44

دراسة  0-18 سنة“ من املعاقني عقلياً األطفال أسر مشكالت
العاصمة“. محافظة األمهات في عينة من على

احلديدي اهللا حمد 25هناء تيسير

مقارنة األردني اتمع في السن كبار مشكالت
سوسيولوجية

عكروش 33لبنى

مجاالت بعض في املرأة ومشاركة احلكومية املنظمات غير
غرب األردن“. شمال في أنثروبولوجية اإلنتاج الريفي“دراسة

عرابي شفيع 2مها

(دراسة الشرف جرائم خلفية على املوقوفات النزيالت
اجتماعية).

احلموري عزمي عزام 69هدى

كبار السن نحو اتمع األردني عكروشنظرة 32لبنى

من تطويره ومتطلبات واألسرة املدرسة بني التعاون واقع
البلقاء الرسمية. محافظة مدارس نظر معلمي وجهة

رمان أبو مطلق خلف 14فادية

األردن. األسري في اإلرشاد خدمات األسرةواقع لشؤون الوطني 57الس
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املؤلفني فهرس
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املؤلفني فهرس

الدراسةاملؤلف عنوان
رقم

الدراسة

عبابنة رائد الشياب، املؤثرة عليهااحمد والعوامل تنظيم األسرة 42برامج

العموش فالح أحمد
في ذات رأس بلدة في النسل تنظيم نحو املواطنني اجتاهات

األردن. جنوب
45

ياسر السعد، محمد أحمد
احلوراني الكرمي عبد

منظور إسالمي. من العمل 4املرأة وقوة

ارناؤوط رفيق أروى
الزوجية: في احلياة التوافق على األردنية املعلمة عمل أثر

عمان منطقة في دراسة
58

اخلطاطبة محمد أشرف
األردن: في والتأهيل اإلصالح مراكز في متعاطو ادرات

اجتماعية دراسة
68

أبو عمر رشاد“ محمد اشرف“
احلالوة

خفض في احمللي اتمع على املبني التأهيل فاعلية
العقلية األطفال ذوي اإلعاقة أسر لدى النفسية الضغوط

26

احلنيطي، دوخي جرار، أمجد
الطيب، سعود قبالن االي،

العثمان. حسني

النائية املناطق في غير الفقيرة من الفقيرة األسر متييز
األردن جنوب إلقليم التابعة

11

هياجنة عطية حمدي أنور
ميدانية دراسة – األردني اتمع في األخالقية النساء جرائم

. 2003 -
70

عبداحلافظ لطيف إميان
العقرباوي

بنمط وعالقتها لألطفال للمسيئني الشخصية اخلصائص
اإلساءة.

20

العقيلي إسماعيل رؤية سوسيولوجية.أمين األردني اتمع 74االنتحار في

اهللا محمد دخل محمد بشير
الشخصية األحوال قانون في للمرأة القانونية احلقوق

األردني.
52
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الدراسةاملؤلف عنوان
رقم

الدراسة

األسرة.تغريد أبو سرحان داخل الواقع على األطفال من اجلسدي 17اإليذاء

الدين املصري تغريد محي
الذهنية الصورة تعديل في التلفازية التجارية اإلعالنات أثر

األردنية. اجلامعة طلبة حالة دراسة للمرأة األردنية:
34

طه احملادين حسني
على ميدانية دراسة الوقت: إدارة نحو األسر أرباب اجتاهات

البوتاس. مصنع في العاملة األردنية األسر
3

العثمان محمد حسني
في األردنيني األزواج نظر وجهة من الذاتي الفقر خط تقدير

ومحدداته. الكرك محافظة
8

العثمان. محمد حسني
الكرك: دراسة محافظة في الفقر محددات مشكلة

ميدانية.
9

األردنيخديجة موسى عالوين التلفزيون للمرأة في برامج اإلجنابية 41الصحة

املطارنة زايد محمد خولة
واثر املراهقني لدى والتمرد النفسية الضغوط بني العالقة
لوالديهم التعليمي وجنسهم واملستوى صفهم من كل

ذلك. في
21

العامة األسرةدائرة اإلحصاءات ودخل نفقات 6مسح

حاتوغ عصام دينا
داخل األسرة القرارات اتخاذ في مشاركة الزوجة

الشركسية.
61

البداينة املنسيةذياب الضحية األطفال: معاملة 16سوء

البداينة األردنيذياب اتمع في جيلني السائدة لدى االجتماعية 36القيم

البداينة ذياب
وخبرة اجلرمية مخاطر وإدراك الشخصية أثر املتغيرات

اجلرمية. من اخلوف في الضحايا
73
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الدراسةاملؤلف عنوان
رقم

الدراسة

سمير همسه البداينة، ذياب
حجلة أبو

عن الزواج ورضاها للزوجة الشخصية اخلصائص بني العالقة
قصبة الكرك. في الزوجة والعنف ضد

60

سليم فايز رانيا
في ميدانية دراسة الريفية: األسرة دخل مصادر وتنويع املرأة

مادبا. حميدة - محافظة بني قرى
1

رانية خالد احمد الفالح
للمعلمات في اإلجنابي السلوك على إجازة األمومة أثر

عمان األولى. تربية مديرية حالة: دراسة احلكومي: القطاع
43

فرح نظمي رندة
في حالة دراسة املراهقة“ وابنتها األم بني العالقة أمناط

مدينة عمان.
63

خصاونة يوسف رميا
الدراسات تعكسه كتب كما اتمع في املرأة دور
األردن. في العليا األساسية للمرحلة االجتماعية

15

أبو حماد زياد عواد
السنة من احللول مخاطرها، حكمها، ظاهرة التسول:

النبوية.
5

الطيب موسى محافظة الكركسعود في والفقر 10توزيع الدخل

االي قبالن األردن.سليم القيسي، الكرك، محافظة في 65أسباب الطالق

طه احلراحشة سناء
”دراسة والتغير. االستمرارية البدوية األردنية: األسرة

الشمالية“. البادية لواء في أنثروبولوجية
62

الغرايبة غالب سناء
دراسة األردنية: الريفية املرأة واقع في تغيير التعليم دور

األردن. شمال حوارة/ لقرية
35

سهام رياض اخلفش
التي النفسية الضغوط مع التعامل استراتيجيات

اخلاصة. االحتياجات ذوي األطفال آباء يستخدمها
22



١١٩

الدراسةاملؤلف عنوان
رقم

الدراسة

بنات صالح محمود سهيلة
حتسني في حل املشكالت و االتصال مهارات على التدرب اثر

خفض و املعنفات النساء لدى والتكيف تقدير الذات
األسري. العنف مستوى

56

العليوي سالمة محمد اجلنوبية).سوسن ماركا حالة: (دراسة األسرة هجرة الزوج على 64أثر

زريقي فاروق الدين سيف
النفسي الضغط في حل املشكالت على مهارة التدرب اثر

عمان. مدينة في املراهقني الذات لدى وتقدير
55

عامر صالح ”محمد أمني“
العمري

.1997 في األردن اخلامسة سن دون األطفال وفيات 48محددات

منر عسال للطفل.ضرار اإلساءة على وأثره املرأة ضد 30العنف

مصطفى اهللا عاطف عبد
بحراوي

لدى النمطي السلوك في خفض سلوكي برنامج فاعلية
املعوقني عقلياً. األطفال

24

املصري نايل عامر
في الوالدين قبل من اللفظية ضد األطفال اإلساءة

الدميوغرافية: املتغيرات ببعض وعالقتها الكرك محافظة
مسحية. دراسة

19

علي مفلح الباسط عبد
اخلوالدة

اجتماعية األردن دراسة في الثدي 46سرطان

االي إبراهيم احلميد عبد
اإلسالمية الشريعة في العار ودفع الشرف حلماية القتل

األردني. والقانون
72

احلياري محمد ياسني عبير
بالسكري املصابني األطفال على السكري مرض تأثير مدى
التعامل متكينهم من في العمل االجتماعي وأسرهم ودور

املرض. مع
49

محمد زقيلي، محمود علي
الرواشدة احمد

فقهية ”دراسة الطالق وقوع عدم إلى املؤدي ضابط الغضب
األردني“. القانون مقارنة

67



١٢٠

الدراسةاملؤلف عنوان
رقم

الدراسة

عندليب خالد احلسبان
األردني“ (قرية الريف في دراسة االنثروبولوجية وامليراث“ املرأة

املزيريب).
53

الكرمي جعفر عبد غادة
اخلاصة االحتياجات ذوي الطلبة بدمج املرتبطة الصعوبات

املعلمني. نظر وجهة من العادية املدارس في
23

رمان أبو مطلق خلف فادية
من تطويره ومتطلبات واألسرة املدرسة بني التعاون واقع
البلقاء الرسمية. محافظة مدارس نظر معلمي وجهة

14

حسن عبد حيدر، صالح فارس
صالح القادر

والفقر. البطالة في البشرية اخلصوبة 7أثر

الطالقفهمي غزوي في حدوث واالقتصادية االجتماعية العوامل دور
األردن. اربد- محافظة في على املطلقني ميدانية دراسة

66

القيسي سليم االي، األردن.قبالن الكرك، محافظة في 65أسباب الطالق

عكروش كبار السنلبنى نحو اتمع األردني 32نظرة

عكروش لبنى
مقارنة األردني اتمع في السن كبار مشكالت

سوسيولوجية
33

األسرة لشؤون الوطني األردن.الس في األسري اإلرشاد 57واقع خدمات

املومني سلطان محمد
أمناطها: دوافعها، األردني:حجمها، اتمع في جرائم النساء

ميدانية. اجتماعية دراسة
71

الكرمي محافظة، عبد محمد
سالم العواودة أمل

األردنية العاملة. املرأة حلقوق القانوني 51االنتهاك

مقدادي فخري محمد
األردني“ الريف األبوية في السلطة نحو املراهقني اجتاهات

دراسة“. حالة الكورة لواء
18



١٢١

الدراسةاملؤلف عنوان
رقم

الدراسة

األمن العام/ إدارة حماية مديرية
األسرة.

األسرة. وحقوق 54العائلة

حوامده، محمود مصطفى
الصمادي احمد عدنان

األبناء بني العقلية اإلعاقات بانتشار وعالقته األقارب زواج
ذلك. في اإلسالم ووجهة نظر

27

الكرادشة في األردن.منير األول الطفل وفاة 50محددات

اخلالق عبد الكرادشة، منير
اخلتاتنة

املرأة سلوك على االجتماعية املتغيرات بعض أثر
األردن. في الدميوغرافي

12

كرادشة (1997).منير األردن في والقرابة اإلجنابي 40السلوك

كرادشة منير
وآثارها أسبابها األردن: في الزوجني بني العمرية الفوارق

الدميوغرافية.
59

مصاروة عيسى كرادشة، األردن.منير في الذكور إجناب لتفضيل الدميوغرافية 37املتالزمات

عرابي شفيع مها
مجاالت بعض في املرأة ومشاركة احلكومية املنظمات غير
غرب األردن“. شمال في أنثروبولوجية دراسة اإلنتاج الريفي“

2

شتيوي موسى
في األساسية املدرسية للمرحلة الكتب في اجلندرية األدوار

األردن.
13

العموش علي موسى
لدى للجنوح النزعة خفض في جمعي إرشاد برنامج فعالية

اجتماعياً واأليتام األطفال األيتام
29

بهمردي نياز ندا
للمراهقني. واالحتياجات النفس- اجتماعية“ اخلصائص

وعائالتهم  الكبرى“ الثالسيميا مبرض سنة) املصابني 18-12)
األردن. في

47

الرحيم اخلطيب، عبد منر
املعايطة

للشباب اإلجنابية للصحة الوطنية االستراتيجية مشروع
األردني.

44



١٢٢

الدراسةاملؤلف عنوان
رقم

الدراسة

النبي املطر عبد هاال خالد
املرأة والقيم عن الشعبية أمثاله خالل األردني من اتمع

القرابي. والنظام االجتماعية
38

احلموري عزمي عزام هدى
الشرف جرائم خلفية على املوقوفات  النزيالت

اجتماعية). دراسة )
69

احلديدي اهللا حمد هناء تيسير
0-18 سنة“  من املعاقني عقلياً األطفال أسر مشكالت
محافظة العاصمة“. في األمهات من عينة على دراسة

25

الصالح نايف احمد األردن.هيفاء في مشاكل املسنني معاجلة في ودورها 31األسر

هيفاء محفوظ درويش
االجتماعية: وتنشئتهم بنمائهم وعالقتها األطفال عمالة
من طلبة األطفال العاملني وأترابهم من عينة على دراسة

الزرقاء. محافظة في املدارس
28

والشؤون األوقاف وزارة
وزارة اإلسالمية– واملقدسات

التنمية وزارة الصحة–
االجتماعية

في تنظيم الرجل مشاركة حول الوطنية األردنية احلملة
.2002-1995 أسرة سعيدة اجل من 39األسرة معا



١٢٣

معلومات تفريغ منوذج
باألسرة العالقة ذات والبحوث الدراسات

الدراسة: مكونات .١

الدراسة: عنوان .٢

(الباحثون): الباحث .٣

الصفحات: عدد .٤

والناشر: النشر مكان .٥

الدراسة: أهداف .٦

الزمني الدراسة نطاق .٧
واجلغرافي:

الدراسة: بيانات مصدر .٨

اإلحصائي األسلوب .٩
معاجلة البيانات: في

الدراسة ١٠.نتائج
الرئيسية:

توصيات الدراسة: .١١






