
 ُةلََّجَم
 ِنْيَداِفالرَّ اِبآَد 

 ة ُمحكَّمةمجلة فصليَّة علميَّ
 جامعة الموصل - تصدر عن كلية اآلداب
 

 خمسونالو  احدةالو / السنة نووالثمان السادسالعدد 
 م5/9/2021 َأيلول /  هـ1443 - ُمحرَّم

 
 1992لسنة   14رقم إيداع المجلة في المكتبة الوطنية ببغداد : 

ISSN 0378- 2867 

E ISSN 2664-2506 

 



 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )املعلومات واملكتبات( زين العابدينعمار عبداللطيف اأُلستاذ الدكتور  :رئيس التحـرير

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق )اللغة العربية( شيبان أديب رمضان الشيبانّيالدكتور  املساعد اأُلستاذ :التحرير مدير

 :هيئة التحرير  أعضاء

   كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق   )علم االجتماع(                   اأُلستاذ الدكتور حارث حازم َأيوب

 كلية اآلداب/جامعة اأًلنبار/العراق  )علم االجتماع(                اأُلستاذ الدكتور محيد كردي الفالحي

       كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )الرتمجة(     الرمحنعبد الرمحن أمحد عبداأُلستاذ الدكتور 

 ردن/اأُلكلية اآلداب/جامعة الزيتونة )اللغة العربية(           اأُلستاذ الدكتور عالء الدين َأمحد الغرايبة

 عراقكلية الرتبية/جامعة بابل/ال )التاريخ(                      اأُلستاذ الدكتور قيس حامت هاني

 جامعة كرنوبل آلب/فرنسا )اللغة الفرنسية وآدابها(                             اأُلستاذ الدكتور كلود فينثز

 جامعة طيبة/ السعوديةكلية العلوم واآلداب/ )التاريخ(                مصطفى علي الدويداراأُلستاذ الدكتور 

    كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )التاريخ(                  اأُلستاذ الدكتور نايف حممد شبيب

 كلية اآلداب/جامعة عني مشس/مصر )اإلعالم(                اأُلستاذ الدكتورة سوزان يوسف َأمحد

 كلية الرتبية/جامعة حاجت تبه/ تركيا وآدابها( الرتكية)اللغة             اأُلستاذ الدكتورة عائشة كول جلب أوغلو

 كلية اآلداب/جامعة اإلسكندرّية )املعلومات واملكتبات(       ستاذ الدكتورة غادة عبداملنعم حممد موسىاأُل

 كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق  )اللغة اإلنكليزية(       وفاء عبداللطيف عبد العالياأُلستاذ الدكتورة 

 جامعة درهام/ اململكة املتحدة  دب اإلنكليزي(اأَل)             روز أرثر جيمز الدكتوراملساعد اأُلستاذ 

كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العراق)اللغة العربية(          الدكتورة َأمساء سعود إدهام املساعد اأُلستاذ

 اق كلية اآلداب/ جامعة املوصل/ العر )الفلسفة(               هجران عبداإلله َأمحداملدرس الدكتور 

:  التحرير سكرتارية



 قواعد تعليمات النشر 
 على الباحث الراغب بالنشر التسجيل في منصة املجلة على الرابط اآلتي:   -1

https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=signup    . 

رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

جلة بكتابة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

ن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث مل -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16مة اآلتية: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظو /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30يق النصوص، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحق

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في بالتعريف في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول 
ً

و الرفض، فضال
َ
أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للت
َ
ي: يرسل بدون اسم .يجب أ

َ
 قييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية و 
َ
اإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)د عن وال تزي ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تح
َ
ديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  
َ
همية بحثه وأ

َ
د يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات ال
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 تي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

تسجيل االقتباسات والبيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

ن   -7
َ
ن يدرك أ

َ
َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ْ
الُحك

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 به . ذلك في ِإعداد بحثه والعناية

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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سرة املوصلوَّة وانعكاساتها على اأَلطفال اأَلوضاع االجتماعوَّة لأُل

 بعد التحرور دراسة مودانوَّة يف مدونة املوصل 

 نبال فوزي حممود 

25/2/2221 تأريخ القبول:       11/2/2221 تأريخ التقديم:     
 المستخمص: 

 لأُلسرةية واالقتصادية االجتماع األ وضاعىـ أ  التعرؼ عمى  ِإلىتيدؼ الدراسة       
وقد  ،روج بمجموعة مف التوصيات لمدراسةوالخ األ طفاؿالموصمية وانعكاساتيا عمى 

( طفاًل مف مدينة 95وبمغت عينة الدراسة ) ،الباحثة المنيج الوصفي التحميمي استخدمت
( سنة كما 59-:عمارىـ مابيف )أ  بطريقة العينة القصدية البسيطة و الموصؿ ،اختيرت 

 ىميا:أ  راسة بنتائج خدمت الباحثة التكرارات والنسب المئوية وخرجت الداست
ينعكس سمبيًا عمى الطفؿ فيدفعو لمعمؿ في  لأُلسرةانخفاض المستوى االقتصادي  ف  إِ  -1

 % مف العينة . ::ذلؾ  أ ك دواسف مبكرة وترؾ الدراسة ،وقد كانت نسبة الذيف 
سببًا بانحرافاتيـ  سبب فقداف مصدر الرزؽ كافب األ طفاؿالوالديف رعاية  ِإىماؿ ف  إِ  -2

 مف العينة . % 6:ذلؾ  أ ك دخالقية و السموكية واأل  
ني مف الفقر والعوز المادي يشعر التي تعا اأُلسر ف  أ   ِإلىكما توصمت الدراسة  -3
ة لمطفؿ مثؿ التعميـ ساسي  ال تستطيع توفير االحتياجات األ   اأُلسرطفاليـ بالحرماف فيذه أ  
 أ فراد% مف 5>ىذا  أ ك دواالذيف  األ طفاؿالمسكف الصحي والممبس الجيد وكانت نسبة و 

 العينة .  
تماعية لدى ضعؼ العالقات االج ِإلى أ د ى اأُلسرنزوح  ف  أ   ِإلىتوصمت الدراسة  -4

عمى التكيؼ مع البيئة عدـ قدرتو  فضاًل عف األ صدقاءقرباء و الطفؿ البتعاده عف األ  
 الجديدة .

 .األ ماففي فقداف الطفؿ ب امف العمميات العسكرية المعاشة كاف سببً  ىؿترويع األ   ف  إِ  -5

                                                 

 جامعة الموصل .اآلداب/ كمية مدرس/قسم عمم االجتماع / 



 ة وانعكاساتها على اأَلطفال بعد التحرور دراسة مودانوَّة يف مدونة املوصل اأَلوضاع االجتماعوَّة لألسرة املوصلوَّ 
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 . سرةأ  /  اجتماعي/ رعايةالكممات المفتاحية:    
  :المقدمة

ة لمشعور ساسي  لمرعاية والحناف وىي الدعامة األ   ؿو  ىي المصدر األ   ةاأُلسر  ف  إِ 
لمثقة بالنفس والدعامة القوية لمتعامؿ مع  ولىاألُ واالستقرار وتمثؿ المبنة  األ مافب

 األ مافو  ،مرحمة النضوج والشباب بصحة نفسية ِإلىماف ضغوطات الحياة فينتقؿ الطفؿ بأ  
 .القوة الدافعة لإلنجاز والتفوؽالنفسي الذي يعدُّ 
ىانة والضغوط السفف وصار العنؼ والِ  يذا تأتي الرياح بما ال تشتيولكف إِ 

ت فريسة االضطرابات النفسية والضغوط انقمبت حياة الطفولة وصار  ةأُلسر انابعة مف 
ف قصير المدى وبعيدة المدى؛ ِإذ يمكف أ   ،آثار سمبية ِإلىتؤدي  األ طفاؿالحادة لدى 

ف تؤدي يمكف أ   األ طفاؿالضغوط عند  ف  ذلؾ فإِ  فضاًل عفتعطيؿ النمو العقمي  ِإلىتؤدي 
ص والغيرة والحقد والخجؿ ... تئاب والفزع والشعور بالنقمشكالت مثؿ القمؽ واالك ِإلى
و أ   لأُلسرةىي التغيير في الوضع االجتماعي  األ طفاؿسباب الضغط عند د أ ، واحالخ

 المشكالت االقتصادية .
  اآلخريفينضجوف وينموف مف خالؿ عالقاتيـ االجتماعية الناجحة مع  األ طفاؿف

ي فاعمية وتأثير أ   ف  مة بيف الطفؿ ومحيطو تبيف أ  الحاص ،ومف خالؿ دراسة التفاعالت
عالقة ناجحة مع الطفؿ تتطمب اتصااًل يتسـ بالثقة المتبادلة والتقبؿ واالحتراـ مف الراشد 

 نحو الطفؿ .
 ل و  المبحث الأ 

 طار المنيجي لمبحثالإ 
 :اًل :مشكمة البحثو  أأ 

عامؿ اِليجابي مع صغارىا تبط بقدرة كبارىا عمى التة ير م  مستقبؿ األُ  ف  إِ 
بيئة مميئة بالحب والفرح  ِإلىتوجيييـ بالحب والحوار ال بالعنؼ والغمظة ، فالطفؿ يحتاج و 

ف ينمو جسميًا ونفسيًا احتياجاتيـ الجسمية والنفسية مف أ جؿ أ  والنظاـ ، تؤمف ليـ 
 واجتماعيًا نموًا سميمًا .
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لمخوؼ  األ طفاؿزاعات المسمحة يتعرض وفي الظروؼ الصعبة مثؿ الحروب والن        
ىالييـ بيئتيـ وأ   ف  بأ   الشعور األ طفاؿوالعنؼ والقتؿ والدمار والفقر والتيجير فيفقد 

افتقادىـ  ِإلىيؤدي  مم ا ،والعناية ليـ في مثؿ ىذه الظروؼ يستطيعوف تأميف الحماية
لىو  األ مافالشعور ب  ف  ومف ثـ  فقدىـ الثقة بأ   ـ وثقتيـ بعالـ الراشديفاختالؿ نظرتي اِ 

 فضؿ .المستقبؿ سيكوف أ  
في مدينة الموصؿ يتعرضوف لمخاطر تعوؽ  األ طفاؿمف  ىوىناؾ عدد ال يحص

بسبب الظروؼ االجتماعية واالقتصادية  ،قؿ تنمية قدراتيـ وتشتد معاناتيـنمائيـ وتعر 
قيرية مف  أ شكاؿرض العنؼ والعدواف وف أ عماؿنتيجة الحروب و  ُأسرىـالتي تعاني مف 

وىذا بدوره ينعكس عمى التربية  ،أ نواع الحصار اِلنساني عمى مصادر العيش والحياة
 الموجية لمطفؿ وكيفية التعامؿ معو.

 البحث : أأىمي ةثانيًا :
ولى مراحؿ الحياة ورمز المستقبؿ لذلؾ البحث مف كوف الطفولة أُ  أ ىمي ةتأتي 

 األ طفاؿا لسالمة المجتمع وتوازنو فا لممستقبؿ وضمانً ة تحسبً حؽ بالرعاية والعناياأل   فيي
مف  كثرممو ومستقبمو وقد ظمت الطفولة حتى يومنا ىذا المتضرر األ  ىـ ركيزة المجتمع وأ  

ا انعكست سمبً  ال تيالموصمية خاصة  ةاأُلسر العراقية عامة و  ةاأُلسر زمات التي مرت بيا األ  
تشتد الحاجة في ظؿ الظروؼ القاسية والنتائج  لذلؾعمى حاضر الطفولة ومستقبميا و 

وخاصة عمى  ةاأُلسر نتيجة التوتر الذي تعاني منو  األ طفاؿالسمبية التي تنعكس عمى 
االجتماعية  األ وضاعتسميط الضوء عمى  ِإلىالصعيد االجتماعي واالقتصادي والنفسي 

ساعدتيـ عمى التأقمـ وبث والعمؿ عمى م األ طفاؿالموصمية وانعكاساتيا عمى  لأُلسرة
سيطرة جو  الطمأنينة في نفس الطفؿ التي تنتيكيا مختمؼ المشاعر السمبية الناجمة عف

 .مف العنؼ والخوؼ عمييا
 :داف البحثىأأ  :ثالثاً 

 : ِإلىييدؼ البحث 
 .الموصمية وانعكاساتيا عمى الطفؿ لأُلسرةاالجتماعية  األ وضاعالتعرؼ عمى -5
 الموصمية وانعكاساتيا عمى الطفؿ. لأُلسرةاالقتصادية  ضاعاأل و _التعرؼ عمى 6
 وضع مجموعة مف التوصيات لمدراسة. -7
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 رابعًا :تحديد المفاىيم :
االجتماعية ىي  األ وضاعالمعنى المغوي لعبارة  ف  : إاالجتماعية الأوضاع -1

 .(5)التي يكوف عمييا اجتماع الناس األ حواؿ
 فرادالبيئية المحيطة باأل   األ وضاعجتماعية جممة مف اال األ وضاعكما تعني         

 األ وضاعجممة  ف  ضاعًا موضوعية او ذاتية ،عممًا بأ  و قد تكوف أ   األ وضاعوالجماعات وىذه 
والجماعات ىي التي تحدد مكانتيـ االجتماعية وشريحتيـ الطبقية  فرادالتي يعيشيا األ  

 يو مف المجتمع .وفقداف االحتراـ والتقدير الذي يحصموف عم
االجتماعية لمفئة نظاـ الزواج والسكف والعالقات القرابية وحجـ  األ وضاعوتشمؿ 

وخارجيا والمشكالت االجتماعية والقرابية التي تتعرض ليا  ةاأُلسر ومكانة المرأة في  ةاأُلسر 
يعني الحياتية والمجتمعية المحيطة بيا كما  األ حواؿالناجمة عف تفاقـ الظروؼ و  ةاأُلسر 

بالظروؼ االجتماعية القوى والمتغيرات البيئية المؤثرة في الفئة او الجماعة االجتماعية 
في  عضاء الفئة ودور ىذا الوعيعي والسياسي والطبقي الذي ينتاب أ  كالوعي االجتما

 .(6)وضاعيا االقتصادية واالجتماعية والثقافية اندفاع الفئة نحو تحسيف أ  
ماعة مف الناس تقـو عمى الزواج او قرابة الدـ ويعيش ج اأُلولىخمية المجتمع  -6

خالقية والتعاوف كة وتربط بينيـ عرى المسؤولية األ  ىا حياة مشتر أ فراد
 عمى انيا جماعة بيولوجية نظامية تتكوف مف رجؿ وامرأة ةاأُلسر ،وتعرؼ (7)
بيا ف اىـ وظائفيا التي تقـو تقـو بينيما رابطة زواجية مقررة( وابنائيما وم) 

و اهلل مف عالقات جنسية وتييئة حم  اع الحاجات العاطفية وممارسة ما أ  شبىي إِ 
 (8)ناء .األ بالمناخ االجتماعي والثقافي المالئـ لرعاية وتنشئة وتوجيو 

                                                 

 .5595،ص5:=5ابراىيـ مصطفى وآخروف ، المعجـ الوسيط، الجزء الثاني، مصر ، - 5
د. احساف  محمد الحسف، موسوعة عمـ االجتماع ،الدار العربية لمموسوعات ،بيروت  6
 .=:7->:7،ص===5،
 .9=7،ص6==5ناتاليا ،بفريموفا، ترجمة توفيؽ سمـو ،معجـ العمـو االجتماعية ،دار التقدـ ،موسكو ،  7
)االدوار ، المرض 65شارؼ القرف عبد المجيد سيد منصور ،وزكريا احمد الشربيني ،االسرة عمى م 8

 .:5،ص 6555مصر ،–النفسي ،المسؤوليات (،دار الفكر العربي ،القاىرة 
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، وقد وردت ىذه الكممة في معجـ نعكاس في المغة مف الفعؿ عكساال االنعكاس:-3
ليو لترجع ، وعكس الراية إذا جذب رأسيا إِ عرب بمعنى عكس الشيء يعكسو عكساً لساف ال

 (5.)وراءىا ِإلى

ويستخدـ مفيـو االنعكاس في العمـو الطبيعية ليدؿ عمى االرتداد فالكرة التي تصطدـ 
 .(6)بجدار مثاًل ترتد وتنعكس 

نظرية المعرفة في الماركسية المينينية  ،ةساسي  ىو أ حد المفاىيـ األ   :االنعكاس اجتماعياً 
اـ المادية عمى تمثيؿ خصوصيات جسصفة عامة لمحدة تتجمى في قدرة األ   عدُّ وىو يُ 

يا في الطبيعة غير الحية األ ثر الذي يتركو فعؿ أ شكالبسط األ جساـ المتفاعمة معيا وأ  
 (7)خر ) عند السقوط مثاًل( جسـ في آ

جرائي لالنعكاس أأم ا والمجتمع رة عمى الفرد ة الفعؿ التي تتركيا الظاىفيو رد   :التعريف الإ
 .ةـ سمبي  سواء كانت ىذه الظاىرة ِإيجابية أ  

 ءطفاؿ وىي الجزء مف الشيفؿ بكسر الطاء كممة مفردة جمعيا أ  : طتعريف الطفل لغة-4
مولود حتى بموغو ويطمؽ لمذكر ؿ حياة الو  ا دوف البموغ والطفؿ أ  والمولود ماداـ ناعمً 

 .(8)نثىواألُ 
في عمـ االجتماع: لقد تباينت وجيات نظر عمماء االجتماع في تعريؼ الطفؿ       

 تي:ظر في ثالث اتجاىات عمى النحو اآلتعريؼ الطفؿ الختالؼ وجيات الن
مفيـو الطفولة يتحدد بسف معينة تبدأ مف ميالده وتنتيي عند  ف  : يرى أ  لو  االتجاه الأ 

 الثاني عشر مف عمره.
مف مراحؿ تكوينو ونمو  اأُلولىالطفولة ىي المرحمة  فترة ف  : يرى أ  االتجاه الثاني 

 شخصيتو وتبدأ مف ميالده وحتى بداية طور البموغ.

                                                 

، :655ابف منظور، لساف العرب، المجمد االوؿ، دار الحديث لمطباعة والنشر، القاىرة، مصر،  5
 689ص
 .;=،ص;>=5صؿ ،امجد عبد الرزاؽ كرجيو، فيزياء الصوت والحركة الموجيو ،مطبعة جامعة المو  6
 .775ناتاليا، يفريموفا ،المصدر نفسو ص  7
 www.almaany.comمعجـ المعاني ، معنى الطفؿ، شبكة االنترنيت، 8
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ى الرشد وىي     الطفولة ىي فترة الحياة التي تبدأ منذ الميالد وحت   ف  : يرى أ  االتجاه الثالث
أو يطمؽ عمى فقد تنتيي الطفولة عند البموغ أو عند الزواج  ُأخرى ِإلىتختمؼ مف ثقافة 

 . (1) سف محددة ليا
نساف لـ يتجاوز الثامنة عشرة ولـ يبمغ سف : فيو كؿ إِ تعريف اليونيسف لمطفل أأم ا

 .(6)الرشد
 جرائي لمطفؿ: ىو الشخص صغير السف منذ وقت والدتو وحتى بموغو.التعريؼ الِ 

 المبحث الثاني 
 ية والنمو االجتماعي لمطفل:ال سر البيئة  

المراحؿ في تشكيؿ شخصية  ىـالطفولة مف أ   ف  ع عمماء النفس والتربية أ  جميُ       
تمؾ المرحمة التي يعيشيا في كنؼ ما والسي   ،ىا تأثيرا في حياتو العامةأ كثر و  ،اِلنساف
ف لو متطمبات النمو السميـ مف الجوانب الجسدية واالنفعالية ف نؤم  يجب أ   ِإذ ،ُأسرتو

ومف ىنا تكتسب العالقات االنفعالية /االجتماعية التي تربط  واالخالقية واالجتماعية
 خاصة في تحديد معالـ شخصيتو االجتماعية وفؽ المعايير والقيـ أ ىمي ةالطفؿ بأسرتو 

 حاطة الطفؿ بالرعاية والحب والتعامؿ معو بسموؾالسائدة في المجتمع وىذا يتطمب إِ 
اعي في وافؽ في عممية الضبط االجتميجابي والتاجتماعي سميـ بما يحقؽ النمو الِ 

عممية النمو االجتماعي عممية معقدة ومتشابكة ومستمرة  ف  السموؾ الداخمي والخارجي؛ أل  
لنظاـ فا (7)محورىا الرئيس ىو الشخص نفسو وتأىيمو لخوض الحياة في المجتمع 

ارسات صولو وقيمو مف النشاطات والمماأل خالقي االجتماعي عند اِلنساف يستمد أُ 
يقـو الوالداف  ِإذ -اأُلولىما في السنوات والسي   -السموكية التي يعيشيا في مراحؿ طفولتو 

                                                 

د.ماىر جميؿ ابو خوات ،الحماية الدولية لحقوؽ الطفؿ ،دار النيضة العربية، دار النيضة العربية - 5
 .55،ص >655،القاىرة،

اؽ قبؿ وبعد حرب الخميج، سمسمة دراسات مكافحة الفقر ،نيويورؾ، محمد المياجر، الفقر في العر  6
 .89، ص;==5المجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب اسيا)االكوا (،

 .=56،ص8==5الجسماني ،عبد العمي ،سيكولوجية الطفولة والمراىقة ، الدار العربية لمعمـو ، بيروت ، 7
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ىو الخطأ  الصواب وما ومعايير السموؾ الصحيح وااللتزاـ بيا ،فيتعمـ ما ى ِإلىبتوجييو 
 .،ويكتسب بالتدريج القدرة عمى تنظيـ سموكو وفؽ المعايير المقبولة اجتماعيًا في سموكو 

 ية :ية اآلتاأُلسر  اأُلموروىذا يتطمب مف الوالديف االىتماـ ب
الرعاية والحب واالحتراـ ،  ِإلىتوفير الجو النفسي واالجتماعي ،واشباع حاجات الطفؿ -5

 ما يسيؿ عممية النمو السوي لمشخصية  .
الشخصي وتنمية الضبط الذاتي والتوجيو  ،وية العالقة بيف الوالديف والطفؿاالىتماـ بتق-6

 لمسموؾ .
، وتنمية ثقتو بنفسو وتشجيعو الضمير والسموؾ الخمقي عند الطفؿالعمؿ عمى تنمية -7

 عمى تحمؿ المسؤولية .
 .(5)ساليب السيطرة والقير في معاممة الطفؿ االبتعاد عف أ -8

تممة جدًا أ ف يكوف وحينما تحكـ الطفؿ مؤثرات اسرية منحرفة فالنتيجة المح         
ثرات الصالحة كاف بت المؤ تغم   ف  ؤثرات الصالحة والمنحرفة فإِ وتتصارع الم ،منحرفاً  الطفؿ

  كاف فاسدًا .ال  الطفؿ صالحًا وا ِ 
لمحياة  والخارجية يمثالف المحور الرئيس العائمة ومنظومة العالقات الداخمية ف  إِ 

ى الكثير مف التوترات في الوقت نفسو عم يا قد تضُـّ ن  بشرية والوجود االنساني عامة لكال
عر السخط والقمؽ ىـ بمشاو تممؤ اليأس أ و ِإحباط أ   ِإلىالعائمة  أ فرادوالمشاحنات التي تدفع 
 ف  وأ   (6)ةساسي تحقيؽ االستقرار في الشخصي  دور العائمة األ   ف  ، ويرى بارسونز أ  

مراض صابتيـ بأ  أ   األ طفاؿعف سموؾ  ةاأُلسر زمات التي تمر بيا انعكاسات المشكالت واأل  
اجتماعية ونفسية مثؿ العقوؽ واالنحراؼ وسوء التوافؽ االجتماعي والمدرسي والفشؿ 

 .(7)الدراسي واالكتئاب وغير ذلؾ 
 

                                                 

 .;7،ص;==5ار الفكر العربي ، بيروت ، عباس ،ناديا، تطورات الطفؿ االجتماعية ، د 5
منيرة محمد جواد الصميدعي ،اثر البيئة في التنشئة االجتماعية لمطفؿ ،)االسرة نموذجًا( ،مجمة كمية  6

 . :=7،ص;65،655التربية لمبنات لمعمـو االنسانية ،جامعة الكوفة ، العدد 
 ؿ ،جامعة حسيبة بف بو عمي )الشمؼ ( د. يخمؼ رفيقو، المشكالت االسرية واثرىا عمى تنشئة الطف 7
 chlf.dz-www.nuiv . 

http://www.nuiv-chlf.dz/


 ة وانعكاساتها على اأَلطفال بعد التحرور دراسة مودانوَّة يف مدونة املوصل اأَلوضاع االجتماعوَّة لألسرة املوصلوَّ 

                                                                                                                                                                                                                                                                               نبال فوزي حممود                                                                                                                                    

 343 

 :ية والنمو النفسي لمطفلال سر البيئة 
العامؿ الرئيسي في تربية الطفؿ وتنشئتو اجتماعيًا فيي ترسـ مالمح  ةاأُلسر  عدُّ تُ 

سية كبيرة جدًا فيي يضًا وظيفة نفأ   لأُلسرةموكو ومبادئو منذ الصغر و شخصيتو وتحدد س
شباع رغبات الطفؿ النفسية وفي تشكيؿ كيانو النفسي خاصة في سنواتو التي تسيـ في إِ 

ناتجة عف تقصير ما مف  ةاأُلسر تجارب مؤلمة داخؿ  ِإلىذا تعرض الطفؿ إِ  أ م ا اأُلولى
نفسية خطيرة عمى الطفؿ وقد تؤثر سمبًا في شخصيتو  ذلؾ يشكؿ ضغوطاً  ف  الوالديف فإِ 

 .(5)مراض نفسية مختمفة وتخؿ بتوازنو النفسي وتجعمو عرضة لإلصابة بأ  
المعنييف ا المتنامية باىتماـ كبير مف ولقد حظيت مرحمة الطفولة واحتياجاتي

 كؿ خاصباء ومربيف وغيرىـ وبششؤوف الطفؿ والقائميف عمى تربيتو، مف عمماء نفس وآب
 ىميا في :احتياجاتو النفسية التي تتمركز أ  

لىمف والطمأنينة واالنتماء و الحب والعطؼ والحناف، واأل   ِإلىاحتياجو  الجو  اِ 
ىذه  ؛ أل ف  اأُلولىما في مراحؿ الطفولة والسي   ،ي المفعـ بالدؼء والمودة والرأفةاأُلسر 

، العاطفي والنمو االنفعالي السميـ االحتياجات تضمف لمطفؿ جانبًا ميمًا مف االستقرار
 والثقة بالذات . األ مافوتعزز لديو الشعور ب

ومراحؿ ساسيًا في تكويف شخصية الطفؿ مف سائر جوانبيا تأثيرًا أ   لأُلسرة ف  وا ِ 
سرة ؛ لذا تؤد ي الظروؼ التي تعيش فييا أ ي أُ و االنفعالينموىا خاصة النمو النفسي أ 

ساسيًا في ىذا المجاؿ ،تعكس بظالليا عمى ىا دورًا ميمًا وأ  أ فراديف والعالقات التي تسود ب
 .(6)الوضع النفسي لمطفؿ وسموكياتو بصورة مباشرة 

 ىـ العوامؿ التي تؤثر عمى نفسية الطفؿ ىي :ومف أ            
ي كميا بما فييا الطفؿ فيو يؤد ةاأُلسر حد العوامؿ الميمة في تأثيره عمى أ   عدُّ الفقر يُ  _5

شياء مثؿ الشعور بالخوؼ مف المستقبؿ وعدـ ِإشباع الرغبات مف شراء بعض األ   ِإلى
وتشعرىـ بالسعادة او  األ طفاؿادوات المعب والمالبس الجديدة التي ترفع مف معنويات 

                                                 

 . www.aljazeera.netد. شادية القناوي ،الضغوط النفسية واثرىا عمى الطفؿ  5
 . www.alukah.net 6555ة لمطفؿ ، عبد المجيد ابراىيـ قاسـ ،االسرة والصحية النفسي 6

http://www.aljazeera.net/
http://www.alukah.net/
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انواع المأكوالت التي يحتاج الييا مف حموى وغيرىا فيي التي تضفي السعادة عمى 
 . األ طفاؿ

 ِإلىمف احدى الوالديف او مف الوالديف معًا وعدـ وجود البديؿ فيو يؤدي حرماف الطفؿ -6
 ايجاد االستعداد لدى الطفؿ بالصابة باألمراض النفسية المختمفة حسب درجة التييؤ .

في الورش والمصانع والدكاكيف  األ طفاؿاو استغالؿ  األ طفاؿاو عمالة  األ طفاؿعمؿ -7
في  افردً ت او الزجر او التقميؿ مف قيمتو بوصفو و لإلىانايعرض مم ااو في البيوت كخدـ 

 المجتمع .
واالعتداء  األ طفاؿيضًا سوء معاممة ؼ في تقويـ سموؾ الطفؿ وأ  العن ُأسموباستخداـ -8

 عمييـ بالضرب او السب .
 ةاأُلسر الخالفات بيف الوالديف والتوتر الدائـ وعدـ التفاىـ بينيا يشيع في جو - 

نانية األ   –سوي لدى الطفؿ مثؿ الغيرة الغير انماط مف السموؾ  ِإلىيؤدي  م اماالضطراب 
 . اآلخريفعدـ التعاوف مع  – اآلخريفعدـ احتراـ  –عدـ االتزاف  –حب الشجار  –
و الطفؿ وعدـ ِإشباع حاجاتو مف األ مف واالستقرار والحب والتقبؿ أ و المعب أ   ِإىماؿ ف  إِ - 

 .(5)ختمفة يشكؿ ضغوط نفسية عميو ممارسة اليوايات الم
مراض النفسية العديدة مثؿ صابة الطفؿ باأل  ار ذلؾ كمو في مظاىر كثيرة منيا إِ ثويظير آ

مراض جسمية مثؿ فقداف الشيية واالضطرابات المعوية الخوؼ والقمؽ واالكتئاب والفزع وأ  
صبية مثؿ قظـ لنزعات العواضطرابات الكالـ مثؿ تأخر الكالـ والتمعثـ والتأتأة واصابتو با

زعجة االظافر ومص اِلصبع، وكذلؾ اِلصابة باضطرابات النـو مثؿ األ حالـ الم
 .(6)والمخاوؼ الميمية 

 
 
 
 

                                                 

 . shauboona.dahek.net 6555ىياـ رزؽ ،العوامؿ المؤثرة في الطفؿ ، 5
 ىياـ رزؽ، مصدر سابؽ.6
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 المبحث الثالث 
 الموصمية : لأل سرةاالجتماعية  الأوضاع 

الوحشية التي طالت كؿ عناصرىا  ثارهمف مخمفات العدواف وآ ةاأُلسر لـ تسمـ 
الموصمية ضربات  ةاأُلسر ذ واجيت ؛ إِ سواء مف حيث بنيتيا ووظائفيا المنوطة بيا ركانياوأ  

وىزات اجتماعية عنيفة خمفتيا ظروؼ العدواف وقد تسببت ىذه الظروؼ في فقداف كثير 
ويتكمفوف بحمايتيا ورعايتيا مف توفير  ُأسرىـالذيف كانوا يعيشوف مع  اأُلم ياتو  اآلباءمف 

ي اأُلسر التفكؾ  أ حداثطفاليا وىذه الحالة تسببت في ىا وأ  فرادباتو أل  ألسباب العيش ومتطم
 ال تيي اأُلسر .فمشكمة التفكؾ (5)الموصمية  اأُلسري التاـ كما حدث لبعض اأُلسر واالنييار 

عف  األ بليا عالقة وطيدة بالبطالة ظيرت بشكؿ واسع في المجتمع الموصمي فعجز 
االنحالؿ  ِإلى ةاأُلسر ولو عمى فرصة عمؿ يعرض سرتو لعدـ حصتوفير احتياجات أُ 

، ناءاأل بو تشريد أ  انفصاؿ الزوجيف  ِإلىي وىذه المشكمة قد تؤدي اأُلسر وانييار البناء 
اىتزاز القيـ االجتماعية في المجتمع  ِإلى تد  الحروب وظروؼ االحتالؿ أ  ف  أ   فضاًل عف

الكثير  ِإلىر في ىيكمية القيـ يعرض الفرد المفككة وىذا التغيي اأُلسرعند بعض  السي ماو 
االنحرافات السموكية  ِإلى األ طفاؿتعرض بدورىا  ال تيمف االنحرافات السموكية واالخالقية 

الكثير لمعمؿ في الشوارع و  األ طفاؿواختالؿ دوره في العائمة واندفاع  األ بمثؿ عدـ احتراـ 
 رقد ال تد أ عماؿخذوا يعمموف رصفة أ  نشاىدىـ اآلف بشكؿ واسع عمى األ   األ طفاؿمف 

وراؽ الصحية بيع المياه وبيع السكائر وبيع األ   عماؿبرز تمؾ األ  عمييـ دخاًل مقبواًل ومف أ 
وقد تبدو  فرزت مشكمة كبيرة لممجتمع الموصميوظروؼ الحرب قد أ   عماؿوغيرىا مف األ  

 .(6)المشرديف ال وىي ازدياد عدد المتسوليف و واضحة المعالـ لمعياف أ  
الحرب  أ حداثمعاصرة  فضاًل عفلمواقؼ ومشاىد العنؼ  األ طفاؿض تعرُّ و 

 ِإذ ؛األ طفاؿفي ذاكرة  كاف لو أ ثر بالغ ةاأُلسر صاب اجتماعي أ  والدمار وبالتزامف مع دمار 
                                                 

د.خميؿ محمد الخالدي ، االثار االجتماعية النييار المؤسسة السياسية ،مجمة آداب الرافديف ، كمية  5
 .679، ص85/5/6559ب ،جامعة الموصؿ ، العدد اآلدا
د.فييمة كريـ المشيداني ، ديمقراطية االحتالؿ بيف الحقيقة والوىـ ، مجمة اداب الرافديف ، كمية االداب  6

 .:65-659،ص 6559، 85/5،جامعة الموصؿ ، العدد 
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، ولعؿ التأثير االكبر غير مسار حياتيـ واثر عمى محيطيـانعكس سموكيًا ونفسيًا وبشكؿ 
ذ ينيار ذلؾ الممجأ الحصيف لمطفؿ حتى مع العائمة، إِ  األ مافو فقدانيـ الشعور بعمييـ ى

عاظـ تمؾ المشاكؿ النفسية كبر يرتعد خوفًا وىمعًا وتتأل خ األ  و اأ و األـُ أ   األ بعندما يرى 
كاف أ كبر مف  األ طفاؿماـ أ   ثما حداىتمامًا لمعاناتيـ ، و  رسرة ومجتمع ال يعيفي ظؿ أُ 

انعكس عمى  مم اتحممو عقوليـ وقد طبعت بذاكرتيـ مشاىد الرعب والخوؼ والقتؿ ف تأ  
ثرًا بالغًا عمى سموكو االجتماعي أ  ؾالطفؿ وتكوينو النفسي والخمقي والجسمي وىو ما تر 

 واالنفعالي والنفسي .
فغياب  األ طفاؿولعؿ النزوح يأتي في المرتبة الثانية مف حيث التأثير عمى 

وكذلؾ تغيير البيئة التي كاف يعيش فييا  ةاأُلسر  أ فرادحد مف فقداف أ  وأ   أل صدقاءااالقارب و 
وضغوط التكيؼ مع البيئة الجديدة كؿ ذلؾ كاف لو تأثيرًا كبيرًا عمى صحة الطفؿ  األ طفاؿ

مف مشاكؿ وضغوط  والنازحة وما تعاني اأُلسرحاؿ بعض  فضاًل عفالنفسية واالنفعالية 
زؽ او فقداف الممتمكات او بسبب ترؾ العمؿ والمنزؿ وفقداف مصدر الر نفسية او مادية 

ف مكاف أ و بمد كؿ ذلؾ أ فرز حاالت م أ كثرو تشتت العائمة في العائمة أ   أ فرادحد فقداف أ  
سري وسوء معاممة عمى شكؿ عنؼ أُ  ةاأُلسر و زاد مف حاالت موجودة داخؿ جديدة أ  

ىماؿو  لىو  األ طفاؿجنوح بعض  لىإِ  أ د ى مم اوعدـ رعاية  اِ  االنعزاؿ والعدوانية والتردد  اِ 
 .(5)ضمف العائمة  األ مافوانعداـ الثقة بالنفس وعدـ الشعور ب

لموالديف أ و أ حدىما فمف الطبيعي أ ف يصير الطفؿ يتيمًا ومف ثـ   األ طفاؿفقداف و         
تجربة فقد أ حد الوالديف أ و  ف  أل   ؛اتوعمى الطفؿ في بداية حي يترؾ اليتـ أ ثارًا نفسًيا سيًئا

يالمًا عمى الطفؿ وتجعمو يشعر بالضعؼ والوحدة وفقداف كمييما تعد مف أ شد التجارب إِ 
 .(6)وكمما كاف عمر الطفؿ صغيرًا زادت وطأة الحدث عميو  األ ماف

بشكؿ  رخطر التحديات التي سيواجييا المجتمع الموصمي ىو ما سيظيومف أ  
الذيف سيكبروف  وىـ يعانوف مف مشاكؿ نفسية  األ طفاؿقًا في جيؿ كامؿ مف ممموس الح

                                                 

الحرب والنزوح ، منظمة العدالة مف اجؿ الحياة ، مشاكؿ االطفاؿ النفسية  والسموكية في ظؿ  5
655;.jfl-justice for lifeingo   

 m.aawasat.com، 6559د.ىاني رمزي عوض ،االثر النفسي لموت االباء المبكر ،الشرؽ االوسط  6
  . 
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ز األ زمة التي لتجاو  األ طفاؿعمى استيعاب حاجات  ىؿتتراوح خطورتيا بحسب قدرة األ  
يراجعوف المراكز  األ طفاؿ% مف 78;7 ف  وبعض اِلحصائيات السابقة كشفت أ   ،حمت بيـ

ف ت في الصحة العقمية ومف المتوقع أ  عانوف مف اضطرابالية في الموصؿ يو  الصحية األ  
العنؼ وظروؼ التيجير التي شيدتيا المنطقة  أ عماؿتتضاعؼ ىذه النسب بسبب 

طفاؿ في جرتو منظمة اليونيسؼ حوؿ االحتياجات النفسية لأل  ي أ .ويظير التقييـ الذ
 األ مافف الشعور بعدـ والمراىقيف النازحيف يعانوف م األ طفاؿ ف  أ   :655العراؽ عاـ 
سباب عدـ الشعور أ  أ م امؿ والحزف وقمة السعادة بسبب ظروؼ المعيشة القاسية وفقداف األ  

طالقات النارية وانقطاع الكيرباء والصراعات داخؿ المجتمعات فيي القذائؼ والِ  األ مافب
 .(5)والمستقبؿ غير المضموف 

 الموصمية : لأل سرةاالقتصادية  الأوضاع
دورًا كبيرًا في بمورة وظيفتيا االقتصادية  لأُلسرةالوضع االقتصادي المادي  يؤد ي

مستوى  مقابؿ وظيفتيا في التنشئة االجتماعية لألطفاؿ وذلؾ في مستويات عديدة عمى
والنجاح المدرسي واوضاع التكيؼ االجتماعي فالوضع  ،النمو الجسدي والذكاء

ف تضمف التي تستطيع أ   ةاأُلسر حاجات التعمـ والتربية ، فيرتبط مباشرة ب لأُلسرةاالقتصادي 
ف تضمف غذاء وسكف وأ لعاب..الخ ، وتستطيع أ   حاجاتيـ المادية بشكؿ جيد مف اال بنائي

 ف  ماعية سميمة .عمى العكس مف ذلؾ فإِ مف حيث المبدأ الشروط الموضوعية لتنشئة اجت
ة لف تستطيع أ ف تقدـ ساسي  الحاجات األ   ىا ىذهفرادف تضمف أل  أ   عالتي ال تستطي اأُلسر

النقص والعوز المادي سيؤدي  ف  لذا فإِ  ،نيات وافرة لتحصيؿ عممي او معرفيمكالمطفؿ إِ 
ىذا  السرقة والحقد عمى المجتمع، ويؤد يحيانًا وأ ، بالحرماف والدونية األ طفاؿشعور  ِإلى

و االعتماد عمى ا لمعمؿ المبكر أ  ه بوضوح عندما تدفع بعض العوائؿ أ طفاليالعامؿ دور 

                                                 

د.اسماء جميؿ رشيد ،المشكالت االجتماعية و النفسية لسكاف محافظة نينوى واليات معالجتيا ، رؤية  5
 .   almada paper. net، ;655استشرافية ،
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حساس بالحرماف والضعؼ مزيدًا مف الِ  األ طفاؿس لدى ف يكر  مساعدتيـ وىذا مف شأنو أ  
 .(5)ويحرميـ مف الفرص التربوية المتاحة لغيرىـ 

مريكية بمشاركة باحثيف مف ىا باحثوف في والية بنسمفانيا األ  جراحديثة أ   وفي دراسة      
ة عف المعاناة مف جياد والضغوطات الناجمالِ  ف  ف أ  ىؿ( تبي   ورؾ وتشابؿجامعتي) نيوي

ثار السمبية لمفقر الدراسي في واحد مف أ برز اآل األ طفاؿداء الفقر بإمكانو أ ف يضعؼ مف أ 
وف مف مستوى الفقراء يعان األ طفاؿ ف  ت الدراسة أ  أ ك دو  ،األ طفاؿالتي تيدد مستقبؿ ىؤالء 

 .(6) اآلخريف األ طفاؿجياد النفسي مقارنة بلتوتر والِ مرتفع مف ا
ماغ مثؿ التفكير في عمى الوظائؼ التنفيذية لمد ولمتوتر النفسي تأثير سمبي
النوع مف التوتر  الفقراء قد يعانوف مف ىذا األ طفاؿ ف  المستقبؿ واِلبداع كما أ ثبتت النتائج أ  

التوتر النفسي قد  ف  وقد تكوف بدًءا مف سف الثالثة مف العمر كما أ   ،حتى في سف مبكر
 . (7)الوالديف وتدني التحصيؿ الدراسي ِإىماؿمثؿ  ُأخرىمشاكؿ حياتية  ِإلىيؤدي 

قصاء واستبعاد كثير منيـ تـ إِ  ِإذالموصمية مشكمة البطالة  ةاأُلسر وقد واجيت 
ـ تعد تمارس وظائفيا ذ ل؛ إِ ةاأُلسر داخؿ عف فرص العمؿ وىذا ساىـ في تفاقـ المشكالت 

 .التي يفترض أ ف تمارسيا مع أ طفاليا
و الذي يصيب أ   ةاأُلسر الخمؿ الذي يصيب كياف  ف  ومف ىنا نستطيع أ ف ندرؾ أ          

ؿ وسموكو االجتماعي ومف والطفؿ لو انعكاساتو الخطيرة عمى الطف ةاأُلسر  فالعالقة ما بي
ىي تزايد عدد المنحرفيف والمتمرديف  ةاأُلسر و التفكؾ التي ظيرت في أ ىـ مظاىر الخمؿ أ  

يـ ومينيـ التي كانوا عمالفي المجتمع بسبب فقدانيـ أل   حداثومف األ   األ طفاؿمف 
 .(8)يزاولونيا مف قبؿ 

                                                 

نصر الديف بيتوف ، الوضع االقتصادي لالسرة واثره في التنشئة االجتماعية لمطفؿ المتخمؼ عقميًا  5
،جامعة ا لعقيد الحاج  لخضر /باتنو، كمية العمـو االجتماعية والعمـو االسالمية ،الجزائر ،رسالة ماجستير 

 .8=،ص;655في عمـ االجتماع ،
 . alarab.co.uk،6559وتر النفسي ييدداف مستقبؿ الطفؿ ، نيى الصراؼ، الفقر والت 6
 المصدر نفسو . 7
 .:67د.خميؿ محمد الخالدي ،مصدر سابؽ ، ص  8
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الوالديف والوضع  ِإىماؿ ف  ليا لكف الثابت أ   رال حص األ طفاؿفعوامؿ انحراؼ        
حد مظاىره أ   عدُّ في انحرافيـ ولعؿ التسوؿ يُ  عامؿ أ ساسي لأُلسرةاالقتصادي االجتماعي و 

تعاطي المخدرات واالكتئاب ومشاعر الضغينة والحسد التي قد تؤدي  فضاًل عفالمؤلمة 
سموؾ عدواني عنيؼ فالطفؿ الذي يعيش في وضعية صعبة في الوسط العائمي ىذه  ِإلى

في نموه وقد يؤثر عميو نفسيًا وىذا التأثير  والسي ماالوضعية قد تؤثر غالبًا في حياتو 
 .(5)في سف الرشد او سف البموغ  والسي ماالنفسي يؤثر عميو في مستقبمو 

 المبحث الرابع 
 جراءات البحث :إإ      

ىذا البحث مف البحوث الوصفية التحميمية التي تعتمد عمى  عدُّ يُ نوع البحث ومنيجو : -1
 ىا والمنيج المستخدـ ىو المسح االجتماعي بطريقة العينة جمع الحقائؽ وتفسير 

ة النيائية الخاصة بموضوع الدراسة مف خالؿ ثـ تصميـ استمارة االستبان :داة البحثأأ -2
العينة وتـ االستفادة مف  أ فراد ِإلىسئمة موجية نت أ االستمارة االستطالعية وقد تضم  

( طفاًل لغرض التجربة االولية 69دىا عمى )االستبيانات والدراسات والبحوث ووزعت بع
لالستمارة وتبياف مدى صالحية االستمارة لمبحث المذكور بيذه الطريقة حصمنا عمى 

في قسـ  واأل ساتيذ صدؽ االستمارة وتـ بعد ذلؾ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء
 االجتماع* لمتأكد مف صدقيا .

 مجاالت البحث:-3
في مدينة الموصؿ  األ طفاؿجاؿ البشري لمبحث بعض يشمؿ المالمجال البشري: -1

 ( طفاًل .95والذي كاف عددىـ )

                                                 

 *د.حسف راشد جاسـ ، استاذ مساعد ، جامعة الموصؿ، كمية اآلداب، قسـ االجتماع
 د.شالؿ حميد سميماف، استاذ مساعد، جامعة الموصؿ، كمية اآلداب، قسـ االجتماع

 د.ابتياؿ عبد الجواد، مدرس، جامعة الموصؿ، كمية اآلداب ، قسـ االجتماع
 شادية القناوي ،الضغوطات النفسية واثرىا عمى الطفؿ ، مصدر سابؽ.. 5
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ة في مدينة الموصؿ في المد   األ طفاؿُأجرى البحث ميدانيًا عمى  المجال الزمني :-2
تحرير مدينة  د، وحدد البحث بفترة ما بع >75/55/655ولغاية  >65/55/655

 ( ;655_:655الموصؿ سنة )
 حددت مدينة الموصؿ مجااًل مكانيًا لمبحث . مكاني:المجال ال-3
طفاؿ مدينة الموصؿ بطريقة العينة القصدية ( طفاًل مف أ  95ُاختير ) :اختيار العينة-4

 البسيطة.
االجتماعية  األ وضاع أ ىمي ةاستخدمت النسبة المئوية لتحديد حصائية: الإ الوسائل -5

 ي الطفؿ .الموصمية المؤثرة ف لأُلسرةواالقتصادية 
 تحميل البيانات ومناقشتيا :

 العمر -1
 طفال( يوضح الفئات العمرية لألأ 1الجدول )

 النسبة المئوية  العدد الفئات العمرية 
6-12 21 42% 

11-15 29 58% 
 %122 52 المجموع 

 الفئة العمرية ِإلىينتموف  األ طفاؿ%( مف 86) ف  يظير مف الجدوؿ أ              
عمار يكوف ( سنة وفي ىذه األ  59-55الفئة ) ِإلى%( منيـ ينتموف >9نة و)( س55-:) 

فأدنى  :عف عمر  أ م ا، مشاعره وتتبمور ميولو واىتماماتوالطفؿ قادرًا عمى البوح بأفكاره و 
 .ىذا السف عف التعبير عف مشاعره وأ فكارهي حاالت بسبب عدـ قدرة الطفؿ في لـ تؤخذ أ  

  :ةال سر عمل رب -2
 ةال سر ( يوضح عمل رب 2جدول )ال

 النسبة المئوية  العدد  ةال سر عمل رب 
 %12 5 موظف 
 %34 17 كاسب 

 %56 28 عاطل عن العمل 
 %122 52 المجموع
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في  7العمؿىـ عاطميف عف آباؤ  األ طفاؿ%( مف :9) ف  ( أ  6يتضح مف الجدوؿ )        
 أ فرادباء %( مف آ55نسبة ) وأف   7انوا كسبةكالعينة  أ فرادباء %( مف آ78نسبة ) ف  حيف أ  

عينة الدراسة ينحدروف مف عائالت  أ غمب العينة كانوا موظفيف. ونستدؿ مف ذلؾ بأف  
 اأُلسر أ غمبفييا عاطموف عف العمؿ وىـ يعانوف مف الفقر والعوز فما تزاؿ  اآلباء

 ِإلى ةاأُلسر يدفع  مم اة ىذا  بصعوبة كبير ال  سد رمؽ العيش اليومي إِ  عالموصمية ال تستطي
 . لأُلسرةة ساسي  ي سف مبكرة لتوفير االحتياجات األ  طفاليا لمعمؿ فزج أ  

 م الىل الوالدين عمى قيد الحياة أأ -3
 ذا كان الوالدين عمى قيد الحياة( يوضح ما إإ 3الجدول )

 النسبة المئوية االم النسبة المئوية الأب الوالدين
 %76 38 %42 22 عمى قيد الحياة

 %24 12 %62 32 متوفي
 %122 52 %122 52 المجموع

%( 5:اة و)عمى قيد الحي األ طفاؿباء % مف آ85 ف  ( أ  7يتضح مف الجدوؿ )         
المتوفيات فقد كاف نسبتيـ  أ م اعمى قيد الحياة  األ طفاؿيات م  %( مف أُ :;منيـ متوفيف) 

(68.)% 
الصادمة التي يتعرض ليا  اأُلمور أ كثرواحدة مف  ُتعدُّ ف حد الوالديفوفاة أ          
 ِإلى اأُلم ياتو  اآلباء، فقد تعرض عدد مف األ مفويصيبيـ بالحزف والقمؽ وانعداـ  األ طفاؿ

 الوفاة نتيجة لمعمميات العسكرية والنزاعات المحمية التي شيدتيا مدينة الموصؿ .
 :النازحة  ال سرعدد  -4

 النازحة داخل مدينة الموصل ال سرح عدد ( يوض4الجدول )
 النسبة المئوية  العدد ال سر

 %56 28 نازحين 
 %44 22 غير نازحين 

 %122 52 المجموع

 



 
 هـ2221م( /3/9/0202(                                          َأولول )64العدد )  –                          

 353 

يمف الموصمية  نزحت مف الجانب األ   اأُلسر%( مف :9) ف  ( أ 8ح الجدوؿ )يوض           
ة الموصؿ  لمفرار مف عمميات قرى في مدين ِإلىو يسر أ  الجانب األ   ِإلىمف المدينة 

لعمميات بسبب الضرر الكبير الذي أ صاب التحرير واستقرت ىناؾ حتى بعد انتياء ا
لبيوتيا وممتمكاتيا وباب رزقيا فالغالبية المطمقة  اأُلسريمف وفقداف الكثير مف الجانب األ  

كثيروف  و يدرك والخطر الذي الماًل في المستقبؿ أً  فمف النازحيف يشعروف باليأس وال يجدو 
العالـ مكاف خطر ومف حوليـ قساة  ف  تشكؿ لدييـ منظور أ   األ طفاؿبناء النازحيف مف أ   ف  أ  

غير النازحة  اأُلسر أ م اا وعدواني ة عنفً  أ كثرف يكونوا ليـ سوى أ   ؿال سبييريدوف ِإفناءىـ و 
 .%(88فقد كانت نسبتيا )

 وانعكاسو عمى عمل الطفل وترك الدراسة لأل سرةي ( يوضح انخفاض المستوى المعيش5الجدول )
 النسبة المئوية  العدد البدائل

 %66 33 نعم
 %34 17 ال

 %122 52 المجموع
يـ تركوا الدراسة ن  دوف أ  كانوا يؤك   األ طفاؿ% ( مف ::) ف  ( أ  9ح الجدوؿ )يوض  و         

مواليا خسرت أ   اأُلسرثير مف التحرير فك دبع سرىـبسبب انخفاض المستوى المعيشي ألُ 
ترؾ الدراسة والذىاب لمعمؿ بعد أف  ِإلى األ طفاؿأضطر العديد مف  مم ايا أ عمالوبيوتيا و 

ىـ مف يتكفموف بإعالة عوائميـ وىذا بدوره سيؤدي  األ طفاؿ وصار ةاأُلسر فقد ذويو رب 
يا صعوبة اندماج ثار مستقبمية في مقدمتجيؿ أمي غير متعمـ وسيكوف ليذا آ نشوء ِإلى

ا كذلؾ يعيؽ عجمة التقدـ لنشوء جيؿ غير متعمـ في ظؿ التطورات العممية الطفؿ اجتماعيً 
المدرسة مشكؿ يتعدى تأثيره عمى الفرد ليشمؿ  األ طفاؿالمتسارعة في العالـ. فترؾ 

ة والبطالة والجريمة في المجتمع وىدر لمموارد مي  انتشار األُ  ِإلىالمجتمع فيو يؤدي 
 % ( .78بػ )ال( فقد كانت نسبتيـ ) أ جابواالذيف  أ م البشرية، ا

 خالقية لدييمعالقتو باالنحرافات السموكية والأ و  الأطفالرعاية  إإىمال( 6الجدول )
 النسبة المئوية  العدد البدائل

 %62 31 نعم
 %38 19 ال

 %122 52 المجموع
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وعدـ  ُأسرىـ ِإىماؿيعانوف مف  أل طفاؿا%( مف  6:) ف  ( أ :ح الجدوؿ )يوض          
ظروؼ الحرب وما تحممو مف قتؿ ودمار وتشريد تجعؿ تفكير الوالديف  ف  رعايتيـ ليـ فإِ 

 7والشراب 7والطعاـ 7األ مافة ألبنائيـ )ساسي  بكيفية تأميف متطمبات الحياة األ   محصورا
بحاجة لمشعور  األ طفاؿقبميـ. فالذي يجعميـ مشغوليف عنيـ وقمقيف لمست األ مرالدواء...( و 

حباط الذي مف محبة وىذا يبعدىـ عف الِ  وىناؾ مف ييتـ بيـ ويعطييـ ما يستحقون بأف  
 األ طفاؿية يعرض اأُلسر غياب الرقابة  االنحراؼ. كما أف   أ شكاؿبعض  ِإلىيؤدي عادة 

والديف قد تجعمو ية مف الاأُلسر لمشاكؿ وسموكيات خاطئة فالطفؿ الذي تغيب عنو الرقابة 
بػ )ال( فقد  أ جابواالذيف  أ م ا ،طريؽ غير مرغوب فيو مميء بالفساد ِإلىيتجو بشكؿ قوي 
 %(.>7كانت نسبتيـ )
 لأل سرةح شعور الطفل بالحرمان بسبب العوز والفقر المادي ( يوض  7الجدول )

 النسبة المئوية  العدد البدائل
 %82 42 نعم

 %22 12 ال
 %122 52 المجموع

مف الحرماف مف  يعانوف األ طفاؿ%( مف 5>) ف  نالحظ أ   المذكور آنًفامف الجدوؿ         
 ةاأُلسر بسط احتياجاتيـ ومنيا السكف الصحي والممبس والتعميـ والمعب بسبب عدـ قدرة أ  

التحرير فحرماف  دبع اأُلسر أ غمبعمى توفير حاجاتيـ نتيجة لمعوز والفقر التي عانت منو 
عمى التوازف النفسي وعمى عالقاتيـ االجتماعية وشعورىـ بالنقص  فؿ لو تأثير سمبيالط

وعدـ مساواتيـ بأقرانيـ وىذا الشعور يولد شعور بفقداف الثقة بالنفس والعدائية نحو 
 %(.65بػ)ال( فقد كانت ) أ جابوانسبة الذيف  أ م ا اآلخريف

 عممو ةال سر فقدان رب  في الشوارع بسبب الأطفال( يوضح عمل 8الجدول )
 النسبة المئوية  العدد البدائل

 %58 29 نعم
 %42 21 ال

 %122 52 المجموع
عمميـ في الشوارع كاف سببو  ف  أ  أ ك دوا األ طفاؿ%( مف >9( اف )>ف الجدوؿ )يبي            

ىدـ  ِإلىمميات العسكرية ت العد  أ  ِإذ ؛يـ بسبب عمميات التحريرأ عمالمورىـ فقدوا أ ولياء أُ  ف  أ 
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بدوف عمؿ  اأُلمورولياء خمؼ عدد كبير مف أ  مم اكثير مف المحالت والمصانع والمؤسسات 
ينتشروف في المدينة عند  األ طفاؿعوائميـ فنالحظ  ةلمعمؿ ال عال األ طفاؿوليذا اضطر 

ؽ ويمتينوف والساحات العامة وفي الشوارع واأل سواتقاطعات المرور واالشارات الضوئية 
خر يبيع حاجات مختمفة مثؿ قناني المياه والمناديؿ الورقية وغيرىا مف يـ اآلبعضالتسوؿ، و 

بالشوارع بسبب وفاة  األ طفاؿعالة عوائميـ، وىناؾ مف كاف يعمؿ مف لممساعدة في إِ  عماؿاأل  
اتيـ الجسدية قدر  بشاقة ال تناس عماؿقبؿ واثناء عممية التحرير وقد تكوف ىذه األ   ةاأُلسر رب 

صابات نتيجة ظروؼ تمتع بطفولتو وتعرضو لألمراض والِ حرماف الطفؿ مف ال ِإلىكما تؤدي 
في  األ طفاؿتربة كما يؤدي عمؿ العمؿ التي تعرضو لمحرارة الشديدة والمواد الكيمياوية واأل  

 تفشي بعض العادات والظواىر السيئة بيف الصغار مثؿ التدخيف وتعاطي ِإلىالشوارع 
 % (.86بػ )ال( فقد كانت نسبتيـ )  أ جابواالذيف  أ م االمخدرات ، 

 ةال سر ( يوضح ضعف العالقات االجتماعية عند الطفل بسبب نزوح 9الجدول )
 النسبة المئوية  العدد البدائل

 %64 32 نعم
 %36 18 ال

 %122 52 المجموع

رت بشكؿ ث  الحرب أ   ف  أ   أ ك دوابنعـ و  بواأ جا%( مف العينة 8:) ف  ( أ  =ف الجدوؿ )يبي         
قارب يا فغياب األ  وصالوتقطيع أ   ةاأُلسر يمت بتفكيؾ أ سسمبي عمى عالقاتيـ مع ذوييـ و 

 يـ. فقد كاف النزوح السبب الرئيسصعوبة التواصؿ مع ِإلى أ د ىبسبب النزوح  األ صدقاءو 
ايا، أ بنائ فسجاـ ما بيوغياب أو تدني مستوى التواصؿ واالن اأُلسرفي شتات  الذيف  أ م 

 %( .:7بػ) ال( فقد كانت نسبتيـ ) أ جابوا
 ( يوضح عدم قدرة الطفل لمتكيف مع البيئة الجديدة بسبب النزوح 12الجدول )

 النسبة المئوية  العدد البدائل
 %52 26 نعم

 %48 24 ال
 %122 52 المجموع
الطفؿ  ف  أل  بػ )نعـ(  أ جابوا%( مف العينة 96) ف  أ   المذكور آنًفانالحظ مف الجدوؿ و        

قربائو ومغادرة منزلو والحي الذي ا عمى ترؾ أ صدقائو وأ  في ظؿ النزوح يجد نفسو مجبرً 
المنطقة  أ ىؿغريب عف  أل ن وناس جدد كما يجد مف الصعوبة التعرؼ عمى أُ  عاش فيو
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االنعزاؿ  ِإلىيميموف  األ طفاؿض وليذا نالحظ بع اآلخروفف ال يتقبمو ومف المحتمؿ أ  
و قد تظير عند بعضيـ سموكيات عدوانية لحساسيـ بالعجز عف واالبتعاد عف الناس أ  

التحكـ بأقدارىـ. ونتيجة لمنزوح وتغيير البيئة يصبح حزينًا ويفقد االستمتاع في االشياء 
بػ )ال( فقد كانت  جابواأ بالنسبة لمذيف  أ م اوتسيطر عميو العصبية وحدة الطباع والقمؽ ، 

(8<.)% 
 ( يوضح فقدان الطفل لألمان نتيجة مشاىدتيم العمميات العسكرية11الجدول )

 النسبة المئوية  العدد البدائل
 %72 35 نعم

 %32 15 ال
 %122 52 المجموع

 ُأسرىـمع  األ مافب فال يشعرو  األ طفاؿ%( مف 5;) ف  ( أ  55ف الجدوؿ )يبي           
كبر سنًا منيـ اثناء العمميات العسكرية لرؤيتيـ خوؼ وىمع الوالديف واِلخوة األ   ةنتيج

خمفتو ىذه العمميات مف مشاىد مميئة بالدمار والقتؿ في ذاكرتيـ ففقداف  المعاشة وما
ا عمى النمو العقمي الخوؼ المذيف يؤثراف بدورىما سمبً القمؽ و  ِإلىيؤدي  األ مافالشعور ب

 قوى الدوافع والحاجاتواالستقرار مف أ   األ مفالشعور ب ف  أل  سيولوجي لمطفؿ؛ نفعالي والفواال
 %(.75بػ)ال( فكانت نسبتيـ ) أ جابواالذيف  أ م ا، النفسية التي يحتاج الييا الطفؿ

 نتائج البحث:
 %.>9بنسبة سنة  59_55 فعمارىـ ما بيمف نصؼ العينة كانت أ   أ كثر _  تبيف أف  5
 %.:9بنسبة باؤىـ عاطميف عف العمؿ العينة كاف آ أ فرادغالبية  _ تبيف أف  6
 %.5:بنسبة باؤىـ متوفيف العينة كاف آ أ فرادغالبية  _ تبيف أف  7
داخؿ  ُأخرىمناطؽ  ِإلىالعينة قد نزحوا مف مناطقيـ  أ فراد% مف :9نسبة _ تبيف أف  8

 مدينة الموصؿ.
أولياء  أ غمببعد التحرير بسبب فقداف  رةلأُلسانخفاض المستوى المعيشي  _تبيف أف  9

 دراستيـ والعمؿ لمساعدة عوائميـ. األ طفاؿترؾ  ِإلى أ د ىيـ أ عمال اأُلمور
 األ طفاؿ ِإىماؿ ِإلى أ د ى ةاأُلسر انشغاؿ الوالديف بالعمؿ لتأميف حاجات  _تبيف أف  :

 والعناية بيـ.
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حرماف  ِإلى أ د ىبعد التحرير  ةاأُلسر  العوز والفقر المادي التي عانت منو _تبيف أف  ;
 ا عمى نفسية الطفؿ.ثر سمبً أ   مم امف الحاجات االساسية  األ طفاؿ

كانوا يعمموف في الشوارع بسبب  األ طفاؿالعينة مف  أ فرادمف نصؼ  أ كثر_ تبيف أف >
 نتيجة لمعمميات العسكرية والنزاعات أو نتيجة فقداف عممو. ةاأُلسر وفاة رب 

 ِإلى أ د ىبسبب النزوح  ةاأُلسر  أ فرادقارب وبعض % مف العينة أف غياب األ  8: أ ك دد ق_ل=
 ضعؼ العالقات االجتماعية.

 %مف العينة صعوبة التكيؼ مع البيئة الجديدة بسبب النزوح.96 أ ك د_ 55
نتيجة لما شاىدوه مف مشاىد مرعبة مف قتؿ ودماء  األ ماففقدوا  األ طفاؿ_تبيف أف 55

 ودمار. 
 
 
 

 :التوصيات والمقترحات 
 : يأتيوفي ضوء نتائج ىذه الدراسة نوصي بما     
اتخاذ التدابير لمعالجة المشكالت االجتماعية واالقتصادية التي تعاني منيا الطبقات -5

 تشكؿ الغالبية مف سكاف الموصؿ . ال تيالفقيرة والكادحة 
لمحدودية دخميـ وتمكينيـ مف توفير  الفقراء األ طفاؿسر التكفؿ االجتماعي بأُ -6

 احتياجاتيـ خاصة الضرورية .
لتخفيؼ الضغوطات التي  لأُلسرةدعـ ىيئات ومؤسسات تعنى بالمساعدة االجتماعية  -7

 طفاليا .فضؿ أل  ية لتنشئة أ  اأُلسر تواجييا ومف ثـ تساىـ في التوعية 
ات السموكية ومف برنامج اخذ االعالـ دوره في توعية الطفولة مف مخاطر االنحراف-8

تثقيؼ لمطفؿ لحمايتو ووقايتو مف االخطار بإشراؼ مختصيف في عمـ االجتماع وعمـ 
 .العمرية النفس والتربية لتقديـ البرامج بما يناسب ىذه المرحمة

وىنا  ،والطمأنينة األ مافتوفير الدعـ النفسي الالـز لألطفاؿ بحيث يستعيدوف شعورىـ ب-9
ويمتمكوف القدرة عمى التعامؿ  األ طفاؿيف مؤىميف قادريف عمى كسب ثقة راشد ِإلىتحتاج 

 حّؿ بيـ . مم امع الشعور المؤلـ الناتج 
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The Social Conditions of the Mosul Family and their 

Repercussions on Children Post-liberation Period  A  Field 

Study in the City of Mosul 

in the city of Mosul 
Nibal Fawzi Mahmoud 

 

Abstract 
            The study aims at coming out with recommendations after 

identifying the most significant social and economical factors of the 

Mosuli family, and how they are reflected upon children. The 

researcher has used a descriptive analytical research method, with a 

sample of    children from the city of Mosul who were selected 

using simple deliberate sampling method, with ages ranging from   

to    years old. The researcher also used repetition and percentages 

to get conclusion, most significant of them are  :  

 - The study has concluded that the decreasing economic  levels in a 

family badly reflects upon the child, forcing him/her to work at an 

early age ,therefore leaving education behind, with     of the 

sample asserting that conclusion. 

 - Parents neglecting their child's care due to lack of income has been 

a reason for behavioral and ethical deviations amongst children, 

with     of the sample asserting that conclusion  .  

 - The study has also concluded that families suffering from financial 

need have children who feel deprived. These families can't provide 

the child's basic needs like education, healthy accommodations, or 

adequate clothing.     of sampled children have asserted that 

matter. 

 - The study has also concluded that the displacement of families has 

lead to weakness within the child's social relation, since he/she has 

been taken away from relatives and friends, in addition to not being 

able to adapt to the new environment. 

 - The trauma which the child has suffered due to military actions was 

a reason for the child to lose his/her sense of safety  ..  

           Key words: care / social / family. 
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