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  مقدمة


 وا�	�ة وا���م ��� م��� و��� و��� وص��� أ����
 ا���� � رب ا������ ���  وب�� ... 
د �# $�ء ا��*(�)،وص�ح, ی��$ ص�ح ا��*(�)،و#�ده ی��/س1ة ه$ ا����0 ا/و�� #$ ب#

ی0 8ص0 وو7) ا/س6 وا�45ا�� ا�1اس03 � ا:س�م$ ا����9 أو�� ا/س1ة ر��ا��*(�)؛�,>ا �*� أن دی
 
 ا/س1ة، #�ّ�,��� ����F�1 آ�9 ی3(ر زو�(�،آ� ب�
 ���1أة وو��, آ�9 ی(@ ا8(�ر ا�Cوج،A@ ا�($ ت�

 ���ء �و7) ح45ق م��دة ��Cوج ��� زو�(�،وآ>�I ح45ق ��Cو�0 ��� زو�,،A@ و7) ح45ق �Gب
س ��دة ا���دة ب�
 ا/#1اد،و#$ � ا�,��� K#ء، ح45ق آL�1ة �4 ح�اNبء، وح45ق �Mبء ��� ا/ب

تا/س1،وا����)*.  
آF م
 ا�(1TیV وا:ه�ل #$ حKT ه>S ا��45ق #(�(R م�PQت آL�1ةQ�ت$ ا�W1دی0 ، وأس1ی0 ، : ت#

 0��  .وا�(�
س��ول ا��ح\ #$ ه>ا ا���\ إ�5ء ا�4Zء ��� دور ا/س1ة #$ أم
 ا��*(�) ا�>ي هA 4�1ة م
 A�1ات 


 ا�Z)وس4ف ی،ء #�,� ��45ق ا/ب,^Tوح،م ا/س1ة ب�وره�_ 0��  :���\ ا�T	4ل ا�(
��� ( ا�(�1ی9 ب���\ :  ا�T	F ا/ول - F�)Qوی (  

 dً(�–أو�ه�ف ا���\ و أه�   
 ً��A–\0 ا����fأس   
 ًL�A–\ا��� R,�   م

 ت ا���\-راب�ً��g	م   
- $�Lا� F	Tب05 : (  ا�ر ا��^1ي ����\ وا��راست ا��h:ا(  
- \�Lا� F	Tا�  : 
��� ( ا��*(�) دور ا/س1ة ت*S أم F�)Qوی(  

dًا��ور ا�(1ب4ي-أو   
 ً��A–4ي�   ا��ور ا�(4
 ًL�A–$ئ   ا��ور ا�4_

    ا��ور ا�(�و�$–راب�ً
ئR وا�(4ص�ت-)�   ا�T	F ا�1اب) ا�
   ا��1ا�)-
   ا�T,1س-
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  الفصل األول

  التعريف بالبحث
 dً(�–أو�ه�ف ا���\ و أه� :  


 أه��0 ی,�ف ه>ا ا���\ إ�� �Pا��*(�)، وت $# 
ا�(1�jف ��� دور،ووا��ت ا/س1ة م
 أ�F حKT ا/م
  :ا���\ #�� ی�$

م) 1(� FPQب   .ت�	�1 ا/س1ة ب4ا��ت, وم�lو��ت,
8ص) 2( FPQا��*(�) ب 
  .ت�	�1 ا/س1ة ب�وره ت*S أم
)3 (���� 0^#  .ا�(4��0 بWم
 ا��*(�) وُس�F ا���

 ً��A–\0 ا����fأس :  
$�  :س��ول ا��ح\ م
 �8ل ه>ا ا���\ ا:�ب0 ��� ا��lال ا�1ئ�6 ا�(

)1 (0��1��0 ا�(T0 ا��fال ا/سlه>ا ا�� 
  :م دور ا/س1ة ت*S أم
 ا��*(�)؟ وی(1Tع م
  م ه4 ا��ور ا�(1ب4ي �Gس1ة م
 أ�F ت�5�t أم
 ا��*(�)؟* 
  )؟م ه4 ا��ور ا�(4�4ي �Gس1ة م
 أ�F ت�5�t أم
 ا��*(�* 
  م ه4 ا��ور ا�4_ئ$ �Gس1ة م
 أ�F ت�5�t أم
 ا��*(�)؟* 
  م ه4 ا��ور ا�(�و�$ �Gس1ة م
 أ�F ت�5�t أم
 ا��*(�)؟* 

 ًL�A– \ا��� R,�  :  م
ی ا���\،وإب1از Z_ نم
 أ�F ا:�ب0 ��� أس0�f ا���\،س4ف ی�(�3م ا��ح\ ا���,R ا�4صT$ #$ ب�

Z50 #$ ا�T�)3�0 م474ع ا���\أدوار ا/س1ة ا��.  
_0Q م0�PQ ا���\ وأس�f(� #$ 47ء ا��15ن �h$ ا�(����$ ����آ� س��(�3م ا��ح\ ا���,R اdس(

ء ا���9 ���   - رح�,@ ا� –وا���0،وم آ(�� 
 ت ا���\-راب�ً��g	م :  

  :  ا��ور-) 1(
ن َأي دائ1 ب�َداَر ا�Q$ُء َیُ�وُر َدْورًا وَدَوَرا�ً،وا��ه1 َدوjاٌر : ت45ل ا��1ب ��:  .( )ب

5ل: وا�(�1ی9 ا:�1ائّ$ ���ور ه4�#،ه>ا دورك أن تF�T آ>ا أّي : ا�4ا�x وا���lو��0 ا�($ ی*x ا�5�م ب,
F�أن ت45م ب,>ا ا�� Iووا�� I)�و�lم� .  

  :  ا/س1ة –) 2(
 رابV مQ(1ك،ُی5ل َأَسSُ1َ أس1ًا أّي _�,g0 ا�($ ی1ب��S وأS<8 أس�1ًا،وی��F تt�g آ��0 ا/س1ة ��� ا�*�

F�1وا�45ة،وُأْس1َُة ا� Iس��� ا�(� 0zا/ْس1ُ #$ ا�� ���Q�1ت� وره�g ا/د�4ن؛/�� ی(45ى ب,@: م�( ).  
ر،وا�*� وا�*�ة، و|�1ه@ م
 ا/_رب م�
 : وا�(�1ی9 ا:�1ائ$ �Gس1ة ه$�Pا�4ا��ان، وا/48ة ا�

ء، وی����� ا/ب 0gن واح�، �,@ س�P4ن #$ مQ�ی0 ی��
 أن ی45م4ا ب�ور ا�4ا��ی
 #$ ت1ب�0 وت�4�� ورP
ء�  . ا/ب

)3 (– 
  : أم
�0ُ ا��6ِTْj وزواُل ا�43ف( ��ِWْ�َhُ 
  .، وا/م
 �7 ا�43ف #�5ل #�ن �م
،و#�ن 8ئ9 ) ( )أصFُ ا/ْمُ


،وش�4ره@ : وا�(�1ی9 ا:�1ائ$ ��T,4م ا/م
 آ� ی1ی�S ا��ح\ ه4 ��hاس(15ار ا��4ا
g�ت,@بP�)�أرواح,@،وأم4ا�,@،وم ��� 
�0،وا/م��W�.  

  :  ا��*(�) –) 4(

 ت1T_� َیْ*َ�َ�ُ� َ�ْ��ً و َ��jَ�� وَأْ�َ�َ�� #�َ(�)،وا�َ*ْ�): ت45ل ا��1ب ��0 :َ�َ�َ) ا�Q$َء اس@ �*�

س،و���74) ا�>ي ی*(��4ن #����� س،وا�ْ*�ُ) ا��*(ِ��4ن،وا�َ�ْ*َ�) ی4Pن اس�ً�  ( ).ا�
س ( م*�4�0 ا/#1اد،وا/س1 : � ا��ح\ ب��*(�) ه4وی5	�ن واح� #�45ل ) ا�P4ن #$ مQ�ی� 
ا�>ی

ن ا���ی�0 ا���4رة و هP>ا Pب� س �	ّ$ ی5�1م0،وا��*(�) ا���P�0 ا�Pن مPب� س �	وی5 $ّP�ا��*(�) ا� .  
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  الفصل الثاني 

  )اإلطار النظري للبحث والدراسات السابقة ( 
أوال 
ً

نظري اإلطار ال–
ّ

  

 ا/ول ����ن #�, ُی��4،و#�, ی�WQ وی(1�1ع،و#�, ی(��@ ا��FL،وا�5�@،وا���دئZ��ا/س1ة ه$ ا�.  

 
ی0 #ئ05 _ل  وا� ��P� F@ م
 أ�P�T@ أزوا�ً و��P� F@ م��و/ه��0 ا/س1ة #�5 أو�, ا:س�م 

 وح�Tة��): ( )ا� ت���(أزوا�P@ ب��ت أ#���gا� 
  Fh یlم�4ن وب���0 ا� ه@ ی1TPون  ورز_P@ م

 $������ ا/س1ة #Wرش� ا�1Tد ا/ول #$ ا/س1ة ا�Cوج آ�9 ی3(ر زو�(� 5#ل ا� ��وو7) ا/س6 ا�($ ت�
�1T ب>ات ا��ی
 ت1ب� : ت��P ا��1أة /رب)  : ( - ص�� ا� ���� وس�@ -# ,� و��ی,� و����, و�*�,���

�Cو�0 صح�0 ا)( ) ی�اك # ، 
���
 ص��h0 ا�($ ُت13ج ���*(�) م4ا����ی
 ه$ �4اة ا/س1ة ا�	
ی0 بWQ�,@،#,$ أم �وت�t5 #$ أوdده ا�(1ب�0 ا:س�م�0 ا��05 ، #� ت5	1 #$ ت1ب�0 أوdده،وا��

ی0�  ( ) . شT�05،وزو�0 ص��0،وأس(ذ حP�@،وراع ی45م ب�t ا�1
ل_ إذا أتآ@ م
 ت471ن  ( – ص�� ا� ���� وس�@ – ا���$ آ� أرش� ا:س�م ا�Cو�0 إ�� ا8(�ر زو�,

�0ٌ #$ ا/رض و#�د آ��1 )# 
P4ا ت��Tت jdإ،S4و�C# �5�8 و ��  )( ) دی
ر ��Cوج وا�Cو�0 ه$ ب� شI أس1ة ص��0 ت��55 #�, ا/س6 �)8dس ه>ا ا��� أس ���إن ا/س1ة إذا ُب

ت,� ح1ي Tص S<ن هی0 أوdده� حt  یWی, ا�>ی
 ا�	���0 م�> تWس��,،وزو��ب,� أن ی45من ب�t ر
رًا� @P�وأه� @P�T�4ا _4ا أ�م #,� ی�(�Lن _4ل ا� ت���(�م�_ : 0Pم�ئ ,���س وا��*رة �و_4ده ا�

  ( )|�ظ ش�اد d ی�	4ن ا� م أم1ه@ وی4��Tن م���� I�<أم1 ب ی0 /وdده@ آ�� –،وی45من ب�t ا�1
ل –یlم1ون  ) ���� وس�@ص�� ا�_ ��م����� ا�	�ة وا���م –  – ) :  ��إن ا� سئF آF راع 

S حKT أم 7�) �  )( )اس(1

 ا��lآ� أ�� س4ف ت(1#4 #�,� ب5�0 ش1وط ا/س1ة �# ����ن ب�(��I ب��ی
 وت�T	)ن ی#�ذا آن ا�Cو�

ئR ا�(��I ب��ی
،وه$)� 
  ( ) : ا�����0 ا�($ ه$ م
  
م ا��ی
 : ا�1Qط ا/ول) 1(PحWب @��5#0 دی��0 وLا�(�() ب:  

م ا��ی
 #$ ا���ل PحWع ب�hإ ���وه>ا یF�Q آً� م
 ا/ب4ی
 وا/وdد #$ ا/س1ة بWن ی4P�4ا 
دت,@ وم�م�ت,@ ���,@ م
 م�رس0 P�ی ت وا���^4رات _�رًا 17وریً�4�وا��1ام،و#$ ا�4ا��ت وا���

1�ّ$ ا�	Qا���4 ا� ��� Fه�>ر �* d ���#،�g3س @,����� ا�>ي ی4ص�,@ إ�� م71ة ا� �C و�F،وی*
 $��م ا:س�م ا�($ ی��z$ أن ت��@ ب�1Zورة،�5# _ل ا�PحWوس�@ –ب ����x�h ا���@ #1ی0Z  ( – ص�� ا� 

��� آF م��@ ( )(  

 ا��Q,4د �,@ ب�1س4خ آ� أن ��� ا/س1ة ا�����0 أن ت4Pن ح1ی	0 ��� أ8> ا���@ م
 ا����ء ا��م��

��0 #$ ا��*(�)،وم	�ر م
 م	در ��ه وت4Pن ##$ ا���@ ،وب,>ا تCده1 ا/س1ة ویQ(� س
�)��  ._4ت�،وم

  
)2 (5#0 ت1ب4ی0 آ#�0 وا�(t�3 ب, �(�4�� ا/وdد ت�4�,ً س���ًLا�(�() ب:  

�)*��� 
���
 ا�	��h0 ا��4اfQ�ء ا/��ل وإ��اد وت�ن بPا/س1ة ه$ م x*�# ��gی� d ء$Qا� �_)،و#
 x*ی ��� ت�4�� أوdده@ وإرشده@ و�	�,@،وإن م� �,�5#0 ت1ب4ی0 آ#�0 ت��Lب ��� ا/ب4ی
 أن ی(�(�

 $����� آ(x ا���ی\ وا���1ة وی5(�� م
 ح�ة ا� T5ا�(1ب4ی0 أن ی �,)#5A ء��� ���� ��gص�� ا� –أن ی 
ئ� ��4 آF م1ح�0 ��1ی0 ی�1 ب,  وأس���� #$ ت1ب�0 –���� وس�@ 	8 ���أوdدS،وا�(�1ف 

�(�ال dا Iم�� ت آF م1ح�0 ،وأن ی��I ا/ب4ان #$ ت1ب�0 أوdده���x وحgده@،ومdأو
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ء T*د وا�4�5ة وا��Q)وا� VgQ4 وا��z4ه@ إ�� ا��م0 م
 س�ت ا:س�م #� ی��وا�4سV،ا�>ي ه4 س�0 
 وا��z^0 #$ أم4ر دی�,@ ود��ه@،و�
 أوام1 ا��ی
،#1س�4� ص�� ا� –d إ�� ا�(�هF وا�(1TیV وا���� 

���� وس�@ – 0Qئ� 
��
 أم ا��lم�#،t#1ال وا�1ح�0 وا��)�dوا V4 إ�� ا�(4س� – آن ی�,�� ر7$ ا� 
–��
 إA– ص�� ا� ���� وس�@ –م 8ُ��1َ رس4ل ا� : (  _Pی @� ،#�ن  ب�
 أم1ی
 _V إdّ أ8> أی�1ه� مً�

س م��،وم ا�(5@ رس4ل ا� � آن أب�� ا�ً�Aن إ�V_ ��T إdّ أن ت�(,I ح1م0 – ص�� ا� ���� وس�@ -آ� 
  )( )ا�
  
)3 (
  :حF ا�#�3ت وا���PQت ا�($ ت�(1ض ا/س1ة ب�($ ه$ أح�

ت ا��0T�)3 ب�ئ, ه4 �,4ر ا�	1ا� وی1Z ب��م0 ب,Pس�Cع آ�ن ا/س1ة وت�Cی 
 ا�Cوج إن م��
ت ب�
 ا/وdد م
 �,0 أ18ى�  .وا�Cو�0 م
 �,0،وا��Cا

 
ء أس1اره� ا�Cو��0 ب�Q#م إ��
 ا/س��x ا��P��0 ا�($ ی*x أن ی(�() ب, ا/ب4ان #$ ا/س1ة ه4 �#
 س1ًا ,�Wص� #$ ش�،و ا�(�,Zب� 

 س��,@ وب	1ه@،وح�, ب��ا/وdد،وم�و�0 اdب(�د ب��PQت,@ 

@ ب, ا/هF وا/_1ب4ن،#�ن ت�>ر ح�, #� بWس أن ی(�F8 أح� م
 ا/_رب م�
 ی(	9 ب��P�0 دون أن ی��
 
���ص�(,� ب���� ح�, وم ��ت,�وا�(*1ب0 وا�	�ق وا/م��h�� 0ع ��� أس�ب ا��3ف،A@ م�

tوب إ�� ا�1ش� وا�4�1ع إ�� ا��l�# ًfg3ن م #�ن #$ وا���1وف،��1ا�) آF م
 ا�Cو��
 ���T إن آ
�,�  .ذ�I ا�3�1 ا��^�@ ودوام اdس(15ار وا���دة ب�

 
ن ا�Cو�0  وا��ت$ ت3#4ن �4Qزه�	� 0*�إ7#0 إ�� م ورد #$ ا��15ن ا�1Pی@ م
 ه�ى إ�,$ #$ م�

�(� #$ _��4 ت���(#�^4هh م���) وا17ب4ه
،#�ن :  و�4Qزه وت�#1, وZ�ا� $# 
واه*1وه

 
,����P@ #� ت�4zا �hأ ً���  آ��1ًا  )( )س��ً� إن ا� آن 
�t�8 0 ا�t#1 وا�1ح�0 ب��,@،وإح�ل  ه4 إش,���� Fئ����PQ�� 0ت ا/وdد #�ن م
 أه@ ا�4س�وب

 0�7T�م ا��� @A Fو� C�ا��	��0 وا��4�^0 ا����0 م
 _�F ا/ب4ی
 ت*S أوdده� وا�(>آ�1 ب�3#0 ا� 
 وا��5ر�0 ا���0f،#�ن ه�,�ء وا���5 وا�1Pاه�0 ب�
 ب�Zzء وا����Qی��4 ا� 
>ا ا���4ك م
 _�F ا/ب4ی

 وا����4ی0،وت�5�t _4ل ,�ا/وdد،#� ب� م
 إ_1ار ا���ل وا���واة ب��,@ #$ آ#0 ح45_,@ ا��دی0 م
   – ص�� ا� ���� وس�@ –ا�1س4ل 

  .وا��5ب ب��,@، A@ ت�g�t أس�4ب ا�4Lاب )( ) ات45ا ا� وا���4ا ب�
 أوdدآ@ ( 
ء – ب�ذن ا� -#�,>S ا�1Qوط ی�(5�@ أم1 ا/س1ة وی	�� ح�,،وت4Pن مlه�0 أن ت13ج Z� ���*(�) أ

Sواس(15ار ��
 ی�,�4ن #$ ر_�� وت4gیS1،وی�#^4ن ��� أم���  .ص
  

ًثانيا 
  : الدراسات السابقة -


 ا����
 ا�(9_4 P�ی d 1ة، وم(*�دة ،و�Lل ا/س1ة آی ا/س1ة؛�^1ًا ا��راست #$ م*Z_ $# \
ء #$ �/س1ة إم أن ت4Pن أداة ب#،0T�)3�ة ا�ح$ ا����/ه��(, ،#,$ ت1Al بFPQ م�ش1 ��� م

 ��ن ت�م� إن آ��ا��*(�)،أو م�4ل ه�م �� ب� ت1TزS م
 أ#1اد d ی�1#4ن ا��t وd ی(��4�� وم(� ی��� ا��
  ت��� و|�1ك ی,�م؟

 F�س� ���ل م ی�$#�
 ه>S ا��راست L�ا�:  
 dً4دة –أو�  )( ) ا/س1ة ا�����0 #$ 47ء ا��15ن (  دراس0 م��� ح�
 ب

بّ�
 ا��ح\ #$ دراس(� ا/ح4ال ا��,��G� 0س1ة ا�����0،وأن ا/س1ة �4 ات��� م�,R ا�(1ب�0 ا:س�م�0 
 ا:��ن ا�	�� ا�>ي� ی�T) ا� ب� ا���د ا���(�� م
 ا��15ن ا�1Pی@،وا���0 ا���4ی0 ا��g,1ة /��18 �

د ا/س1ة ا�����0 ا�($ تFPQ ا����0 ا/و�� ��وا���د،وأن ه>ا ا:��ن ا�	�� ا��	�� ذآ1ًا أو ا��L ه4 
�0 ا�����0 اب(�اء،و#$ ا/م0 ا�����0 ا�(,ء  .#$ ا�*�

t�ت��:  
4� ه>S ا��راس0 ه4 أ�� �4 _م� آF أس1ة ب�وره ا��,���ا�(1ب�0 : ط ب, وه4ا�1PTة ا��,�0 ا�($ ت45م 
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 #$ أ��T,@ م	���
 �z�1ه@،ی�T) ا� ب,@ ا���د وا���د ��� أ#1اد ص�� ��18/ ا:س�م�0 /وdده

 ،و�1Q ا�43ف ب�
 أ#1اد ا��*(�)��  .#��dً م
 أن ی45م4ا ب(�م�1 ا���د وا���د وت1وی) اNم

 ً��A– $رآ
 �h��ّ$ �(1(  دراس0 ب4 ح�T م�Zل ا/س1ة م�Th/0 ا�ب( )(  
 @P� Fو�� س  وا� ��P� F@ م
 أ�P�T@ أزو�ً�یlآ� ا��ح\ ��� أن ا/س1ة ه$ #1gة ا� ا�($ #1g ا�


�� ی45ل ا� ت���(م
 أزوا�P@ ب,���ت ):  ( )��gا� 
  ...  وح�Tة ورز_P@ م
G� س1ة ،وأآ� أنG� $ّ�Pئّ$ أو ا�C*ر ا��,�dآF ا/#1اد ت(	F بQء ه$وأن م��  :س1ة أدوار #$ ت1ب�0 ا�

��� ا��4ع ا��1Qي*  0^#  .ا���
  .س�م0 ا��*(�) م
 اd���ل ا�$5�3* 
��� ا/��ب*  0^#  .ا���
  .ت1ب�0 ا���ء وت4Pی�� ��9�3 #$ ا/رض* 
 *$ّ�T�
 ا�1وح$ وا�Pا��  
 * 0��T�  س�م0 ا��*(�) م
 ا/م1اض ا�*��ی0 وا�

t�ت��:  
S<ح\ #$ دراس(� ه
ذآ1 ا������ 
ا�*�x ا/ول أ�, ت�KT أم
 : أن ا/س1ة ت�KT أم
 ا��*(�) م

 �Cع أم
 ا��*(�) وت,SC،آ� أ�,C1ات تP��x �1ائ@ ومzل ا�5�3$ ا�>ي ی��4 #$ ا����dا 
ا��*(�) م
0��T�  .ت�KT أم
 ا��*(�) م
 ا/م1اض س4اء ا�*��ی0 أو ا�

  

ثالثا 
ً

 األنشطة الطالبية يف وقاية الشباب من دور(  دراسة عبداهللا بن ناصر السدحان –
  )( )االحنراف

ب ا�($ ت�*@ م
 أو_ت �Qا� FآQم 
ت و_ی0 أم
 ا��*(�) م� م
 م474ً�و�� ه>S ا��راس0 م474�ت
1�Qی45ل ا� ب d یWت$ إdّ ب1Q و#�د آ��Q1اغ ��ى ا�T1اغ،/ن و_� ا�Tا�:  

ب وا�1Tاغ وا�*�ة �Qة ���1ء أ... إن ا���Tةم��Tي م  
 0��ب م
 اd��1اف،وأ�, أص��� 17ورة ا�(��Q�� (��ی1ى ا��ح\ أن ا/�0gQ ا��gب�0 س�ج واق م

 ا��17،وت4صF ا��ح\ #$ دراس(� إ�� أه��0 ا�(4س) #$ م*ل ا/�0gQ ا��gب�0 ا�(ب�0 �#$ و_(
7
 ��ی�ة ُت�5م #�, أ��h 0gQب�0 ��*,ت ا�(�����0،وت�5ی@ ب1ام*, 4hال ا��م،إ7#0 إ�� ای*د م�

 ب م) ا/�(1�� ب��Qا� Fمت�(g�) اس(��ب أ��اد أ18ى م
 ا��gب،م) ا�(Wآ�� ��� 17ورة V�7 ت�
���,@ م
 �8ل ربV ا�(�مF م�, بW��ی0 ا��سx ا�N$ ا�($ ت1Qف  رهg8أ F�5وی،(T��ی�4د ���,@ ب

ط ا��gب�0 اQ� وزارة ا���رف أو م1اآC ا�,���ئ�0���.  
t�ت��:  

�� بFzQ أو_ت #1ا|,@ P0 أش#P1اف ب��dا 
ب م�Qی0 ا�ی1ى ا��ح\ أن ا�4_ی0 8�1 م
 ا���ج 4#_
4�0،وم1ا_�0 اس(�3ام,@ ���(1��،و#(� ا��*ل أمم ا/�0gQ ا���ئ�0 س4ف ی�� �ب/�0gQ ا��gب�0 ا��(

�ب وم�PQت,@ ب� ی�4د ب�Q1اف ا���ا 
�T) وا�3�1 ��� ا���د وأم��إن شء ا� م.  
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  الفصل الثالث 

   جتاه أمن ا#تمع دور األسرة
  

  :ت�,�� 
 0���W�g1اح0 وا��
؛ح�\ أ�,@ ه@ ا�>ی
 س4ف ی���4ن ب��hا��4ا (��� ��� 
h4ا� 
ت5) م�lو��0 أم

ن #��،وا���lو��0 ا/و�� #$ حKT أم
 ا��*(�) ت5) ��� ا/س1ة؛/�, ه$ م	�) ا��Pوم 
��h4ا
 jdم ،و إ�_ 1�8 ��� ا/س1ة أن ت�$ دوره ت�مً ت*S أم
 ا��*(�)،وأن ت45م ب�وره x*اده@؛�>ا ی��إ


h44ب #$ ا��g�ا� 
  .ح	F�8 F و_	4ر یlدي إ�� �(ئR س���0 ت*S ا/م
  

��� ح 
 وحKT وی�(g�) ا��ح\ أن ی�5@ ا/دوار ا�($ ی*x أن ت45م ب, ا/س1ة م
 ت�0fQ أوdدهh4ا� x
$���� ا���4 ا�( ��  :أم

dًا��ور ا�(1ب4ي-أو   
ً��A–4ي�   ا��ور ا�(4
 ًL�A– $ئ   ا��ور ا�4_

 ًً   ا��ور ا�(�و�$–راب�
  

  .و#�� ی�$ س4ف ی��5 ا��ح\ ا�4Zء ��� ه>S ا/دوار 

أوال 
ً

 الدور الرتبوي–
ّ
:  

ء ��� ا�4ا��ی
 #$ ا��1ت�0 ا/و�ح ا�>ل م
 ا�1ح�0 و_F ت5) م�lو��0 ت1ب�0 ا/ب�� �,� �T8وا S<وه ��
  أرح�,� آ� رب��$ صz�1ًا  )( )ا�(1ب�0 ت��أ م�> ا�	1z ی45ل ا� �Cّ و�F  (رب$

أّي ادع �,� : "  #$ ت�T�1 ه>S اNی0– رح�� ا� –وا�(1ب�0 شم�0 تF�Q دی
 ا:��ن ود��S،ی45ل ا����ّي 
 ���ت1ب�(,� إیك صz�1ًا،و#,@ م
 ه>ا أ�� آ�� ازدادت ا�(1ب�0 ازداد ب�1ح�0 أح�ًء و أم4اتً �Cاء 

 tح Sا��t،وآ>�I م
 ت��4 ت1ب�0 ا:��ن #$ دی�� ود��S ت1ب�0 ص��0 |�1 ا/ب4ی
 #�ن �� ��� م
 رب
  "( ) ا�(1ب�0 

ء،وا�P1اب،وا�Qم،وا��g1 ا��ت4# $�رًا d ت�z4ا ص����ج و|� 1�T,@ م
 ذ�I أن ت1ب�0 ا/وdد وإن آ
ذ�I م
 أم4ر ا���� ا،بF تF�Q آ>�I م ی	�� دی
 ا:��ن #���� #$ ا���� وا18Nة،وأه@ م ی��أ ب� 

ا�(1ب�0 ا���5ی0 #�ذا ص��� ا��5��ة ص�� م س4اه م
 أم4ر،وم
 أسس�ت : ا��1ب$ #$ ت1ب�0 ا�	z�1 ه4
�� x*ة ا�($ ی��ا� ا��5 xحـ ,��� – و حـx ���� م�ـ�� - س���� وت��� -� ا/ب4ی
 ت1ب�0 أوdده@ 
��،وآ>�I حx ا18Nی
 وحKT –ص�� ا� ���� وس�@ � ب �,�,��ل أم1ه� وا�(L)وام 

��1 : أم4ا�,@،وأرواح,@ وأ�1ا7,@ وا/حدی\ ا�4اردة #$ ه>S ا����$ آL�1ة #T$ ا���ی\  

 اب�– 
,��ل–� ر7$ ا� _  ": $��أت�رون أيj ی4م ه>ا؟ _�4ا ا� ورس��4 :  ب���– ص�� ا� ���� وس�@ –_ل ا�

ل #�ن ه>ا ی4م ح1ام _،@��أت�رون أيj .ب�� ح1ام : _ل . ا� ورس��4 أ��@ : أت�رون أيj ب�� ه>ا؟ _�4ا. أ
 @��ل.ش,1 ح1ام :_ل.ش,1 ه>ا؟ _�4ا ا� ورس��4 أ_ :j1ن ا� ح�# @P71ا�م ���P@ ِدمءآ@ وأم4ا�P@ وأ

  "( ) آ�1م0 ی4مP@ ه>ا #$ ش,1آ@ ه>ا #$ ب��آ@ ه>ا 
 ��4�Zم ��� 1z	ا� <���� اNبء واNم,ت ت1ب�0 أوdده@ م x�44ّي آ1ی@ ی�� ��ه>ا ا���ی\ ت�4 $T#

ء #��،وا�(�g�t ا�(1ب4ّي �>�I ه4 ز�1 ا�	z�1 و�,�� إذا � 8�9 أي م
 و��م ا�(�هF وا�(,ون ب�
ا���1مت ا�4اردة #$ ا���ی\ #� یF�5 ا/ب4ی
 م�� |��0 إ��ن،و d أ8> حt إ��ن أي آن بz�1 و�� 

 
� ���,�م ب�،ویWم1ا�� أن ی(4ب وی�(1Tz ا�، وی_ ���� ب4g3رة م)�وإذا ح	F م�� ذ�I ی�در ا�4ا��ان ب
 #��� ی��� #$ �من م) ���T وم) ا18Nی
 #$ #�ذا ُربّ$ ا���ء ��� ه>ا ا�,�ي ا���4ّي.#��� م1ة أ18ى

  .ا��*(�)
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 وه4 ��x م,@ ی�t5 ت�g��5 �م,������ ا/ب4ی
 ت1ب�0 أوdده@  x*ا���5ی0 ا�($ ی x�ا�*4ا 
آ� أن م
���  یWی, ا�>ی
 �م�4ا 1z	ا� <��� وه4 ت1ب�0 ا/وdد م�f�hا�,�ي ا:س�مّ$ #$ و�4ب (ا��*(�) وا

�0 و�$ ا/م1 h ��ز�(@ #$ ش$ء :  ی45ل ا� ت��أh��4ا ا� وأh��4ا ا�1س4ل وأو�$ ا/م1 م�P@ #�ن ت
  وا�1س4ل إن آ�(@ تlم�4ن ب� وا��4م ا/18 ذ�I 8�1 وأح�
 تWویً� )( )#1دوS إ�� ا� 


 رس4ل ا� : وأو�4 ا/م1 ه@ ��0  ب/م1 ب– ص�� ا� ���� وس�@ –ا/م1اء وا�d4ة �	�0 ا/�8ر g
�0 و�������
 م	��0h � ن
 أب$  : - ص�� ا� ���� وس�@ –وی45ل ا���$ .( ) ا/ئ�0 وا�d4ة #�� آ�

�� –ه1ی1ة �ل- ص�� ا� ���� وس�@ – أن رس4ل ا� – ر7$ ا� _  ": 
ع ا�،ومh�5 أ# $��hأ 
م
�	� أم�1ي 5# 
�$،وم�h1ي #�5 أ�ع أمhأ 
�	� ا�،وم �5# $�	�$�	� �( ) "  

 $ّ���(� ح(� ت15 _1ی� – ص�� ا� ���� وس�@ –وس�x اه(�م ا�h إ�� @,)�h ن ا/م1اء ح(� _1نWQب 
���,@ ا�	دق ا��	�وق W#،@,ئ��(,@ – ص�� ا� ���� وس�@ –ب>�I /�,@ �@ ی15وا إjd �1ؤسء _�h أن 

�0 أم1اh ��� @,� ًL(� ح�	(,@ ب���	وم�،�)�g0 بh40م1ب��P1ق ا�T)ت �f� @,ئ.( )  
 $T# ,����0 ا������
 و��م ا�13وج �0 وdة ا/م1، أو�x ا:س�م �Cوم ��h 0 إ�� و�4ب#وإ7


 أب$ إدری6 ا�d43�$،أ�� س�) ح>ی0T ب
 ا���ن �
 ح>ی0T ب
 ا���ن � ���� tT)�ر7$ ا� –ا���ی\ ا� 
 ���س ی�4�Wن رس4ل ا� : ی45ل –����� وس�@  ص�� ا�–آن ا� – 1Qا� 
� ��Wأس ��
 ا�3�1،وآ� 

$�ه��0 وش1،#*ء� ا� ب,>ا ا�3�F,#،1 ب�� ه>ا ا�3�1 م
 ! #��5 یرس4ل ا� .م3#0 أن ی�رآ� $# �إ� آ
#,F ب�� ه>ا : _4م ی,�ون بz�1 ه�ی� ت�1ف م�,@ وت�1P _��:وم د8��؟ _ل: ��@ و#�� د8
،_��: ش1؟ _ل

 _��ا�3�1 م
 ش1؟_ل ��,�# S4#<_ @,بة إ�� أب4اب �,�@ م
 أ��: @ د�� @,Tرس4ل ا� صه@ : 5#ل.ی
��_ �)���W4ن ب��P)وی ��0 ا������
 وإمم,@ _��:م
 ���ت#�ن :#� تWم1�$،إن أدرآ�$ ذ�I؟_ل ت�Cم ��
�0 وd إمم ؟ _ل�� @,� 
Pش*1ة ح(� ی: �@ ی FصWو�4 أن ت�� ب،�(Cل ت�I ا�1Tق آ�,W# ا��4ت Iرآ�

Iذ� ���  "( ) وأ�� 
ءت ب� ا�1Qی�0 ا:س�م�0 �*�) ا��P�0 و��> � $ّ��0 ا������
 وا�x ش1�0 و�$ ا/م1،و�Cوم ��g#
��� اNبء وا/م,ت ت1ب�0  x*9 ی�� ا��� /م
 ا���د وا���د،وه>S م�ديء ��5ی0 #$ د��ً^T1_0 وحTا�

 $# F�# F�� � ��13ج ��ی,��� �،و�1س��4 أوdده@ ً��gم ��hوس�@ –و ���� و��4$ أمS1 – ص�� ا� 
��� أ�1ا7,@،وأم4ا�,@،وأرواح,@ ً^#  .م�18M� xی
 م�

  

ًثانيا 
 الدور التوعوي–

ّ
:  


 _4ل ا� ت��� (dب� أن ی45م اNبء  یWی, ا�>ی
 �م�4ا��L�)م م_4ا : بWداء رس�(,@ ��4 أوdده@ 8�1 _�
رًا� @P�وأه� @P�T�4ن أ	ی� d 0 |�ظ ش�ادPم�ئ ,���س وا��*رة �ا� م أم1ه@ )( ) و_4ده ا�

  وی4��Tن م یlم1ون  

 ی�^,@ وی�	� �,@ #�� أن ی45ا أ��T,@ وأه��,@ م
 زو�0 وو��،�رًا ( ��دS ا��lم��ه>ا ��اء ا� إ�� 

�س م
 ا��1Qآ�
 وا��*رة ا�($ ه$ أص��^��0،و_4ده،أي م ت4_� ب� ا�ی45ن . م,@ ا�($ آ�4ا ی���و�,
ر�ة م
 ا�*��0 ا�($ تCآ$ أ��T,@ وتlه�,@ ��48ل ا�*�0 ب�� ا�gا� I0 ا� ورس��4 ت��gب @,�T�أ( )(  


 ا/م1 ب4_ی0 ا�Cو�0 وا/وdد �رًا ت�^� �Z)�ة وا�*�ل ا�Cرب ا�� 
 وا���ذ –ا��5�05 إن ه>ا ا���اء م
 � أن �,(@ ب–ب���� x�4م�0  ی4��0 أوdد� م
 آ1g8 F _� ی	�x دی�,@،أو ی	�x د��ه@ ت4��0 ش)

Fو� C�  .ت*��,@ ی��4Qن #$ س�دة وأم
 #$ ا����،وتF�# @,��P ا�3�1ات ور7 ا� 
���� أن : وا��ور ا�(4�4ي ه4 Sدd1 /و�أراد ا�3 
�� 0��	� �ء،وه�A�1ة م
 A�1ات ا��4ار م) ا/ب

5ش ت4��0 یT(� م�,@ بب ا��4ار و�5ش،#��(R م
 ه>ا ا��ت ا��ص�F م474Tت وت_� م�,@ �Cئ��ی
آF ه4 �(�*0 Qب #$ م�Qا� 
ه�@ ت4Pن 80fh ��ی,@،#�
 و_) مTم ���	د،أو تdا/و ر d ی��,g8Wب

4��0 ا/س1ی0 ی(��@ ا:��ن أی
 یZ) _�م�� ح(� d ت�t�C ب� إ�� )�/ه�ل أس1ت� ���ور ا�(4�4ّي #ب
وى ا�1دىم,.  
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 أه��0 ا��4ار #$ ت1ب�0 ا/وdد ی45ل 9�8 ا� � أن ���F : ( و����ری0 وإ����0،وZ0 ح��4ار _���
 ا�(1ب4ی0 وا/س1ی0،وی*x أن تlم
 ب� آF أم0،وdب� أن ی4صF ا��4ار إ�� � وم�رست�و�8W> ب� #$ ح�ت

ئ�0،#,4 ا�4س��0 ا��,�0 #| ��ء ش3	�0 ا�FTg آ1Tد وآ3Q	�0 آ9Q ا��5�05 و8ص0 إذا آ�$ ب
م وا�(�ون ^���0،#,4 ی�\ #�,@ روح ا/�0T وا����0،وی�4ده@ ��� ا�  ...)( )ا�(�

  

ثالثا
ً

  : الدور الوقائي-
 F5ی dور ا�(1ب4ي و��� F�Pئ$ وه4 میWت$ ب�� ا��ور ا�(1ب4ي �Gس1ة #$ حKT أم
 ا���د ،ا��ور ا�4_

��،إذ ی^
 آL�1 م
 اNب��� ب�4غ ا���4 أو ا���� أه��0 � �,)�ء وا/م,ت أن دوره@ #$ ت1ب�0 أوdده@ ی
 أن أوdده@ آ�1وا #$ ا��
 وd ی�(�4ا إ�� ت�4�� ً�رب �zا� ��� F1ك �� ا���)�# 
س
 م��

�5ه�آ�� ا�($ d ت��� Qم ��� R)�  .وم(ب�0،وه>ا F�8 #$ ا�(1ب�0 ی

 م,� آ�1 صz�1 #$ س
 وا��ی� وی�(ج إ�� ت�4�,,@ و�	�,@ إن م�lو��0 ا/ب4ی
 d ت�(,� #���5 ا/ب

وإرشده@ ب��x ا�1ح�0 ا�($ و�7, ا� #$ _�x ا/ب4ی
،وب��x ا�1Tق #$ ا�1�3ات وا�(*رب 
��� ا/س1ة أن ت45م ب, #$ ه>ا ا�*�x م ی�$ x*ط ا�($ ی5�  :وم	ر�0 ا���ة،وم
 أب1ز ا�


 وسئF ا�Czو ا�1PTي،• �#) �,@ م
 ا�4سئF ا����4�0 أووت�5ی@ ا���یF ا�إب�ده@ �  .ا��1ئ�0،أو ا��P(4ب0 

 أن تF�)P ت1ب�0 ا/س1ة إذا آن • P�0 #� ی�ی0 ا/ه�| $# 0g5�
 ر#ق ا��4ء،وه>S ا��إب�ده@ 

S ا�4ا��ان #��^@ ا�*1ائ@،وت�h$ ا���3رات،واd��1اف ا�1PTي ی95 �/وdده@ ر#ق س4ء ی,�م4ن م ب
�8 $����� ا�*��) ش�ة تAW�1 ا�	حx؛�>�I ح>ر ا� �T3ی dق ا��4ء،و م
 - ص�� ا� ���� وس�@ –�T ر#

�� –���6 ا��4ء #�
 أب$ م4س� ا/ش�1ّي �ل– ص�� ا� ���� وس�@ – أن ا���$ – ر7$ ا� _  ) : إ��
1،#�مF ا���I إم�Pا� �# أن ی�>یI وإم أن ت�(ع مFL ا�*��6 ا�	�� وا�*��6 ا��4ء آ�مF ا���I و�

 0L��8 بI وإم أن ت*� م�� ری�ً�A أن ی�1ق ، #T$ )( ) م��،وإم أن ت*� م�� ری�ً h��0 ، و�#� ا�P�1 إم
 $��#� ا�P�1 ا�>ي dب� وأن یWت�I م
 م*��(� – ص�� ا� ���� وس�@ –ه>ا ا��FL شّ�� ا�� ���6 ا��4ء ب

#،��#� ا�P�1،وت�Qد ���,@ #$ ذ�17Iر،وأذى م� ح��4 ا���م0 م� 
  �(�ّ>ر ا/س1ة أوdده م
 •

 ا��ب5(��)g5�حKT ا/وdد م
 وسئF ا�Czو : و#$ ا��5�05 أن ا/س1 ت4ا�� ت��ى آ��1 أمم ا�

 ا�1PTي،وحT^,@ م
 ر#ق ا��4ء،وی1ى ا��ح\ أ�� م,� آن ا�(��ى آ��d 1ب� أن ت45م ا/س1ة ب�وره
��� أوdده K# وت*ه� م
 أ�F ذ�I ب�Cم وإص1ار؛ح(� d ت1�3 أوdده #��dً م
 أن ی4P�4ا وت�

@,�hوو @,�T�/ 1�ول ه�م وت�م�,@،ی4P�4ا م�hوو @,�T�/ 
���
 ص��hم4ا.  
 • ��# ��� أو_ت,@،وص#1, 0^#وم
 ا/دوار ا�4_ئ�KT�� 0 أم
 ا��*(�) ت1ب�0 ا/وdد ��� أه��0 ا���

 (T��
 1hیt ا��1امR ا�����0 ی�4د ���,@ ب�ت,@ _h ���4ت,@ وت#$ ا���� وا18Nة،وآ>�I شFz أو_
 
P�ی �� dًس1ة ب�G� 0ب�ی� Fئ#�0،وا��ورات ا�(�ری��0 ا��T��ة،و م�رس0 ا�1ی07 ا�����FP# 0 ه>S وس�ا�

  . أن ی(�1ض �� ا/وdد م
 وسئF ا�Czو واd��1اف
  

رابعا◌ 
ً ً

   الدور التعاوني–

 ا��Pه>ا ا��*(�)،ت�1ص ی 
 �Cء م,�T� ر ا/س1ة�)��ور ا�(�و�$ �Gس1ة #$ حKT أم
 ا��*(�) ب

$���� ا���4 ا�( S��� أم�� وس�م(� #((�ون م�� #$ أآ1L م
 ات*:  
��� م��أ هم ��ًا وه4 أ�,@ ر�ل أم
 ی,�,@ أم
 ا��*(�) #� ی(18Wون #$ ا�(�ون م) ) 1( ت1ب�0 أوdده


   . ر�ل ا/م
���1وف ه4) 2(#،1P�
 ا��� $,���� ا�5�م ب4ا�x ا/م1 ب���1وف وا� آF _4ل :ت1ب�0 ا/س1ة /وdده

 0T�1 و�P�
 ا��� $,��� ا�1Qع،وا/م1 ب���1وف وا�� �,� F�# 4ل أو_ F1 آP�أو #�F أ_S1 ا�1Qع،وا��

 ا���س وم ی��4Q�� م� ی1zی,@ #����ه@ ���0،ی�ّ(�, وا_) ا��ل،ویCی
 �,@ ا��1ام #�4�5ا ا�(�

س.#���إ�� ا�(����،و�18ون (#,@ ����ً #$ ح�0 إ�� ا�(>آ�1،وب�Z,@ #$ ح�0  آ�(@ 8�1 أم0 أ��18 ��
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��
 )#�4 ت�رب ا/وdد ��� ا/م1:  ( ) #$ ح�0 إ�� ا�1�C،ی45ل ا� ت��تWم1ون ب���1وف وت�,4ن 
 
� $,�  ( )ا���1P /ص��4ا ح1اس /م
 ا��*(�) واس(15ارSا���1P وتlم�4ن ب� ب���1وف وا�

ر ا���1P وآ�9 ی4Pن) 3(P��5 إ# ��� 
 ! ت�ریx ا/س1ة /وdده�ر ا���1P �� أس�4ب� #$ ا:س�م P��#
�� –أب$ س��� �م
 رأى م�P@ م�1Pًا #��z�S1 ب��S،#�ن �@ : " س��� رس4ل ا� ی45ل :  _ل – ر7$ ا� 

) #�����،#�ن �gنی�(، وح�د ا����ء ش1وط ی*x أن ت(4#1 #$ "( )@ ی�(g) #����5،وذ�I أ9�7 ا:ی�

 ا���1P ه$� $,�  ( ) : م
 ی45م ب/م1 ب���1وف وا�


 ح�ل،وd یWم1 ب�1ام* �  .ا���@ ب���ل وا��1ام ح(� d ی�,� ا�5ئ@ ب,>ا ا/م1 
ما�ّ(4س) #$ ه>ا ا���@ ب�(1Tیt ب�
 ا�4ا�x وا����وب م
 ا* Pح/.  
��0،وتAW�1ه #$ س�4آ,@* �)�dس ا�  .ا���1#0 بWح4ال ا�ّ
ع* �g8(�ف ا�  .ا���@ ب
  .ا�	�1* 
  .ا���4ك ا���(5�@* 
�(	� وب�
 ا�5�م ب��ود ا� * ��  .ا���م�0 ا����0 ا�($ ت*�) ب�
 ا�t#1 ب

�0 ا/م
 واdس(15ار #$  إ�� إش- إن ا�-إن اه(�م ا/س1ة ب/دوار ا���0T،وا�5�م ب, یlدي 
��� ا�5�م  �� ا����9،�مF أن ی*� #�, ا�5رئ ا�1Pی@ م ی����ء ب� دی� ا��*(�)،وه>S ا/دوار م�(5ة م�

ی(,@ �  .ب4ا��ت� وم�lو��ت� ا�(1ب4ی0 ��4 أوdدS،وم
 ی45م ب1
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  الفصل الرابع

  )النتائج والتوصيات( 
  

أوال 
ً

  :  نتائج البحث-
 
ئR ا�(��0 ت4صF ا��ح\ م)�  :�8ل ه>S ا��راس0 إ�� ا�


 ت1ب�(�) 1(�
 ا��g��$ ا�>ي ی�WQ #�� ا�FTg وه$ ا���lول ا/ول Z��أن ا/س1ة ه$ ا�.  
ق ا/س1ة #$ ) 2(g� رج
 م	���
،وأي ت1ب�8 0���أن ا/س1ة ه$ ا�($ ت13ج ���*(�) أ#1ادًا ص


 أ#1ادًا ی��4ن م��x ی4Pن #�, _	4ر وت13ج �z0ا���  . م�PQت ��T�0،وا�(�
��� أم
 ا��*(�) ه>S ا/دوار ه$) 3( 0^#  :أن �Gس1ة أدوار م0T�)3 ی*x أن ت45م ب, م
 أ�F ا���

dًا��ور ا�(1ب4ي-أو   
 ً��A–4ي�   ا��ور ا�(4
 ًL�A–$ئ   ا��ور ا�4_

    ا��ور ا�(�و�$–راب�ً
 ���@ ا�) 4(,�م� ا/س1ة ب/دوار ا��4�gب0 م_ 4� ��P0 أش#Pب VgQ1اف وا���ا: FآQم 
�*(�) م

  .و��ش ا�*��) #�� #$ أم
 وأمن 
  

ًثانيا 
  : التوصيات-

  :ی4ص$ ا��ح\ ب� ی�$
)1 ( 
Z4ن م�P)� 
 بWن ی3(ر ا�F�1 ا�Cو�0 ذات ا��ی,�17ورة اdه(�م ب/س1ة اب(�اء م�> ت4Pی

 /وdدS،وت3(ر ا��1أة ا�F�1 صحx ا��ی
 وا�3ً�� و_�وة ح��0 /وdدهصً��  .�� t�4Pن أبً ص
ء أس1ة س���0) 2(���5 دورات ت�ری��G� 0زواج وا�Cو�ت �(�ری�,@ ��� آ�T�0 ب.  
)3 (��5 دورات ت�ری��M� 0بء وا/م,ت �(�ری�,@ ��� م�lو��ت,@ ا�(1ب4ی0 وآ�T�0 ت�5�5,.  
  .F حKT أم
 ا��*(�)ت4��0 ا/س1ة ب/دوار ا�($ ی*x أن ت45م ب, م
 أ�) 4(
)5 ( ��� S1�AWن و_4ة ت�� ���� #$ ا:�أن ت45م وسئF ا/��م ب�وره #$ ا�(4��0 ا/م��0؛8	4صً أ�

  .ا�1Tد وا��*(�)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

عتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةعتداء على الطفل واملرأةاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلاملساندة ملنع اإلجمموعة جمموعة جمموعة جمموعة     www.musanadah.com 

 

  

  املصادر املراجع
   ا��15ن ا�1Pی@-1
2- 
�0L ) ا/س1ة ا�����0 #$ 47ء ا��15ن (  ب�4دة، م��� ح�L0 ا���1Qة راب0g ا���@ ا:س�مّ$ ، ا��

 x151هـ،ا���د 1415،ر�  
3- F��،ط) ص��� ا��3رّي (  ا��3رّي،م��� ب
 إس�zا�� xدی �Tg	دار ا��5@ ،ودار 1إش1اف م، 

  هـ1401ا:مم ا��3رّي ، 
4– @����� ا��3ري وم��@ (  ا�����$،م��� ب
 س tTات دار ) إص�ح ا��*(�) ش1ح مئ0 ح�ی\ م�

  هـ1417، 1ا���وة ا�*�ی�ة،ب�1وت،ط
5– ���� 

 ا�(1م>ي (  ا�(1م>ي،م��� ب�ت�5�t آ�ل ی4س9 ا��4ت،وأح�� شآ1،وم��� #lاد ) س

  . هـ1408 ،1���ا��_ّ$،دار ا�x)P ا�����0،ب�1وت،ط
1 �ب1 -6Pائ1ي،أب4 بC*1(  ا���Pم ا���ّ$ ا��P� 1�سT)ن،ط) أی�1 ا���ی0 وا:�  هـ 1410 ،3راس@ ���
ه1 -7h ��1 وا�(4زی) )ا��*(�) وا/س1ة #$ ا:س�م (  ا�*4اب$،م�Q��0 وا��g�� x)Pا� @��دار 

  هـ1418 ،1،ا�1یض،ط
ء ش3	�0 ا�FTg (  9�8 ا�،س��ن م��4د -8�ن،ا�1یض،ط) ا��4ار و بP�0 ا����)Pهـ1419 ،1م  
9 - ،$�,Tا/ص x|ا��15ن (  ا�1ا x1دات #$ |1یT�1وت،) ا��1،بQ��0 وا��g�� 0#1��ب ت دار ا�  

ب م
 اd��1اف ، -10�Qی0 ا�م*�0 ا���4ث (  ا���حن،���ا� �ص1 ، دور ا/�0gQ ا��gب�0 #$ و_
 0��م1آC ا���4ث ا/م��0 ،م1آC ا���4ث وا��راست ب�P�0 ا���I #,� ا/م��0،ا��*�� ا��ش1،ا���د ) ا/م

  هـ 1422، ش��ن 19
ص1 -11� 
ن ت���1 ا�1Pی(  ا����ّي ،���ا�1ح�
 ب�دار اب
 ) @ ا�1ح�
 #$ ت�T�1 آ�م ا��

  هـ 1415 ،1ا�*4زّي،ا��مم،ط

 تWویF �ي ا��15ن( ا�1�gّي،أب1T�� 4 م��� ب
 �1ی1 –12��0 ) ت�T�1 ا�1�gي �م) ا���ن �g�� 1*ه

  هـ1422 ،1وا��1Q،ا�5ه1ة،ط
3ن(  ���ا��_$،م��� #lاد -13�Qا� ���� tTات �1ین دار ا) ا��l�l وا���1ن #��

  هـ��1407(1اث،ا�5ه1ة،
��$ ب
 ح*1 -14 
ا��P(�0 ا���T�0،ت1_�@ م��� )#(� ا��ري ش1ح ص��� ا��3رّي(  ا����5�$،أح�� ب

���ا��CیC ب
 بز ، ��Qا� t�وت��،$ّ_  هـl#1380اد ���ا��
م�ي ، أح�� س��� -15zس1ة ا�����0 (  ا�G� 0ت ا�(1ب4یا���ی�0 ا���4رة ،م0�)P ا���4م وا��(،@Pا���lو��
ا��P(x ) ص��� ا�*م) ا�	z�1 وزیدت� (  ا/���$ ، م��� �ص1 ا��ی
 –16.هـ 1415، 1،ط

  . هـ 1408 ،3ا:س�مّ$،ب�1وت،ط
ل ، ب�\ م�4Qر -17Th/0 ا�1ب)� $ّ���h 
Zا/س1ة م� ، �Tرآ$،ب4حم*�0 ) م*�0 ا�1واسّ$( م�

�)�d0 ا:ص�ح ا���� 5#�0 ت	�رهA 0ن ت1ب4ی  هـ 1411�ّ$ وا�(1ب4ّي ،ا���د ا/ول،ش��
ب4ري –18���ت�5�t م��� #lاد ���ا��_ّ$،ا��P(�0 ا:س�م�0 ) ص��� م��@ (  م��@،ا��*ج ا�Q5�1ي ا�

  .بس(��4ل،ت1آ� ب ت 
  هـ ، 1412، 1دار صدر،ب�1وت،ط) ��ن ا��1ب (  اب
 م�^4ر، -19
20- x�ش� 
ئ$،أح�� ب��ئ$ (  ا���
 ا�� 2ت�5�t مx)P ا�(1اث ا:س�م$،دار ا���1#0، ب�1وت،ط) س

  هـ1412،
21- 
  هـ1407 ،1دار ا�1ین ��(1اث، ا�5ه1ة،ط) ش1ح ص��� م��@ (  ا��4وي،م�$ ا��ی
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 �"��:� �-	� ج�ا

ج"�"� �� آ �ب اI، و�#� و�G�وف .&�� �� � D�E ا:-�ر ا��Cت 
�> آ�ن@  ت<	� ا�=�> ا��ت :
 �Cل �"� ت"/ ا��Cت �# �� -� ��و��، و�K� /�L ن�� ��ا �� 
L.-�و�K ن تG-� آ	����تCا )N O  ن���E

C �� �#و� K�%ا ا�=�> ا�L-� �"P ث����Sن-�، وان آ�ن هLا � �	�Gوت� �-�  ،T"ك ج� � C T"رك آ��
�	��.� ا��ج�ع ا�3 ا�&�WO ا�	# ���  و��* .� .N&� ا�%�رئ ا�#��U� �� K&3 �� ذ�/ و���#�ن �� ����

Y��
D ا�=�> ن ��� ن�E �+ ر�Z+ او *"P ه&� اي.  
  
 

  
  
  
  
  
  
  


