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أثر غياب الزوج في ظل الحرب على الواقع المعيشي ألسرته

في الريف الشمالي في مدينة بزاعة

عارفهبه حسين حاج : إعداد
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ص:الملخ  

والصعوبات التي تعانيها  ،ف على وضع األسرة قبل وبعد غياب األبيهدف البحث إلى التعر  

المرأة في تربية األطفال ومعرفة الضغغغغغغنوس الافسغغغغغغية التي تعاني ماها األسغغغغغغرة بنياب رب 

، ومن أ ل افي تأمين احتيا اته ااألسغغغغغغرةك ولتلر التعرف على الصغغغغغغعوبات التي توا هه

قغغه، جو هغغا ( امرأة فغغاقغغدة ال)وج  أرملغغة، م ل  تم إ راء مقغغاب ت مع عياغغة م ونغغة من  ذلغغر 

لت الباحثة إلى نتائج قد توص  وب(ك معتقل، جو ها مها ر بسبب الصراع، جو ها داعشي مني  

 ،ج يعانين من صعوبات لثيرة في تأمين احتيا اتهناجوالاساء فاقدات األ ن  للدراسة أهمها أ

واالنع)ال عن العالم  ،والشعور بالوحدة ،لتئاباالباض رابات نفسية أدت إلى  شعورهن  من و

 على أطفالهنك  نفسه ويا بق األمر كالخار ي

 تعليميةعدم و ود شغغهادة بسغغبب  صغغعوبة لبيرة في تأمين فرع عمل لهن  لما يعانين من 

وااللت)ام أحيانًا، )ل عدم قبول األهل ف رة العمل خارج المالجك واجوألغلب الاسغغغغغغاء فاقدات األ

 بتربية األطفال فقط

غياب ال)وج، الصراع في سورية، األسرة، مدياة ب)اعةك  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

فإذا لانت هته اللباة قوية  ،في بااء المجتمع األساسيةاألسرة هي اللباة األولى والدعامة 

ر وتف    ،لان البااء التي يقوم عليها قويًا متماسغغغغغغ ًا، وإذا لانت ضغغغغغغعيفة تهاو  البااء

ها المجتمع ويعترف وتباى األسرة على أوضاع ومت لبات عديدة يقر   كاً وأصبح ضعيف ،هي له

ل)واج التي ومحورها تقوم على مصغغغغ لح ا األسغغغغرةبها، فالع قة ال)و ية التي هي أسغغغغا  

كالمجتمع ويؤلده رُّهيق

الدين اإلسغغغغغغ مي على أهمية ال)واج من أ ل ت وين األسغغغغغغرة والحفا  على و ود  وقد حث  

مجموعة من األفراد التين لديهم القدرة على اإلنتاج والمسغغغغغاهمة وإنجاب  ،الجاس البشغغغغغري

 ،األبااءتربية هم في م دور   األب واألم لهماألفضغغغغغغلك ولر المجتمع نحو يب ل إيجابية في تني

 كوهم في صحة نفسية وا تماعية وأخ قية ؤواحتى ياش

بالمقابل، عادما يحدث ن)اع   ر األدوار بين غالبًا ما تتني   في أي  بقعة من العالم، مسغغغغغغلح ل ن 

 لعن بأدوار  ويضغغغغغغ    ،التقليدية الجادريةما يخالفن المعايير غالبًا الاسغغغغغغاء فالاسغغغغغغاء والر ال، 

سابقًا مجاالت  لانيدخلون ما فسابق،  ومسؤوليات  ديدة لانت مخصصة للر ال في وقت  

 ك خاصة للر ال حصرًا حسب العرف اال تماعي

 

 ،ل في أدوار الجاسغغغغين بسغغغغبب الصغغغغراعتميل الاسغغغغاء غير المقات ت إلى موا هة التحو  لما 

في مجموعات مسغغلحة،  نماخرطيأو  ،الخدمة العسغغ رية نتيجة فعادما ي ون الر ال بعيدين

المسغغغغغغؤوليات االقتصغغغغغغادية التي لان الر ال  أو عادما ُيقتل األجواج أو اآلباء أو األبااء، فإن  

 الاساءك لواهليض لعون بها في السابق تتحول بش ل غير متااسب إلى 

إليه من  توما أد   ،ت بها من صغغغغراع وحروبالتي مر  التسغغغغعة عوام األن حظ في سغغغغوريا خ ل 

أو أد  إلى و ود مفقود مما  ،للقصغغغغغت والتفجيرات الما قةض نتج عاه تعرُّ  هاتصغغغغغعيد في

  غيابه ل ثير من المشغغغغغغالل والصغغغغغغعوبات واآل ار أد   األسغغغغغغرة، في العائلة قد ي ون رب  ألثر 

رت على ال)و ة وأطفالهاكأ    التيالسلبية 

ت الما قة ب ثير من الحروب وعدم مر   مثً (  مدياة ب)اعةمااطق الشغغغغغغمال السغغغغغغوري ففي

 ،ر سلبًا على الاساءأ   مما  ،ألسرهم ين  لفقدان عدد لبير من الر ال المعيلمما أد   ،االستقرار

اعتقال أو موت أو ط ق أو هجر مما  نتيجةأد  إلى ارتفاع نسغغغغغغبة األرامل وفاقدات ال)وج و

ل المسغغؤولية الواقعة على وتحمُّ  ،اضغغ ر الاسغغاء لموا هة ال روف والواقع المرير والصغغعب

أسغغغرية( ونتيجة لهته  ،اقتصغغغادية ،ا تماعية ،آ ار مأسغغغاوية  نفسغغغية األمر التي أد   ،عاتقهن

 كحلول للمش  ت التي يعانين ماها عناآل ار يجب البحث 

 

مشكلة البحث:

ومن  ،الحرب وباألخص في ظل   ،هااك بعض األسغغغغغغباب التي تؤدي إلى غياب األب عن بيته

فتعاني أسغغرته من ظروف مادية ومعاوية  (كوفاة، هجرة، اعتقال، هروب، غياب هته األسغغباب 
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الحرب على الواقع المعيشغغغي  ونفسغغغية، وبااًء على ذلر فإن دراسغغغة أ ر غياب ال)وج في ظل  

ص مش لة البحث:ألسرته تحاول اإل ابة عن التساؤالت التي يم ن أن تلخ  

  قبل وبعد غياب األب؟ليت لانت حياة األسرة 

  بعد غياب األب؟ األطفالهل هااك صعوبة في تربية

 ما هي اآل ار الافسية التي تعانيها األسرة بنياب ال)وج؟

 هي األدوار الجديدة التي أصبحت ال)و ة تمارسها في ظل غياب ال)وج؟ ما 

 

 

أهمية البحث:

الحرب على الواقع المعيشي ألسرته في مدياة  دراسة أ ر غياب ال)وج في ظل   تأتي أهمية 

الاسغغغغغغاء  ر عددُ د  الما قةك وقد قُ تلر ج في اجواأل اتبسغغغغغغبب ارتفاع عدد الاسغغغغغغاء فاقد (ب)اعة

 ،امرأة وفق إحصغغغغغغائية من المجلس المحلي لعام  //بغغغغغغغغغغغغج في ب)اعة اجواأل اتفاقد

، ولمعرفغغة الصغغغغغغعوبغغات التي ت وتحغغديغغد  ،المشغغغغغغ لغغة طرق ع ج إلىوالوصغغغغغغول عترضغغغغغغهن 

،احتيا اته  كن  واتخاذ خ وات مااسبة لتقليل الصعوبات الواقعة على عاتقه ن 

 

أهداف البحث: 

ف على: تهدف الدراسة إلى التعر  

وضع األسرة قبل وبعد غياب األبك  .

غياب ال)وجك  في ظل   األطفالالصعوبات التي تعانيها المرأة في تربية  .

تعاني ماها األسرة بنياب رب األسرةك معرفة الضنوس الافسية التي .

االصعوبات التي توا ه األسرة بعد غياب ال)وج في تأمين احتيا اته .

 

حدود الدراسة: 

//في وانتهت  //المجال ال)ماي: بدأت هته الدراسة بتاريخ  -

في ريت محاف ة حلب، ويقع ضغغمن مااطق سغغي رة  المجال الجنرافي: مدياة ب)اعة -

ك درع الفرات التي انشأتها الح ومة الترلية داخل الحدود السورية في عام 

 ج  اجواأل اتاسغغغغغغاء فاقدالالمجال البشغغغغغغري: تم إ راء الدراسغغغغغغة على مجموعة من  -

 كامرأة في مدياة ب)اعة(

 

مفاهيم الدراسة:

وهي عبارة عن  ،وأهم  ماعاته األولية ،في المجتمعاألساسية  : هي الخليةاألسرة -

 والدكن من أب وأم وأراب ة ا تماعية تت و  

ويقصغغغغغد بها مسغغغغغتل)مات الحياة الضغغغغغرورية من مألل ومشغغغغغرب : الواقع المعيشغغغغغي -

وملبس وأ ار ما)ل وغيرها، والتي تعد ضرورية الستمرار حياة أفراد االسرةك
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الدراسات السابقة: 

لى اآل ار التي تعاني ماها األسرة: إأشارت  التيلى بعض الدراسات السابقة تم االط ع ع

 واالقتصغغاديةالتأ يرات اال تماعية  بعاوان  دراسغغة أميرة وحيد ومحمد محمود،  .

هدفت الدراسة إلى   (كلفقدان األب على األسرة، دراسة ميدانية في مدياة الموصل

تعاني ماها األرامل  التي واالقتصغغادية اال تماعيةف على طبيعة المشغغ  ت التعرُّ 

لت الدراسغغغغة إلى وقد توصغغغغ   ،( امرأةاة البحث  حيث لانت عي   ،في مدياة الموصغغغغل

واجدياد المشغغغ  ت  ،في جيادة نسغغغبة األرامل أسغغغاسغغغياً  اً ل حت ل دور  نتائج أهمها أن  

ك دون المستو  االقتصادي الماخفضهن  من مالمادية لد  األرامل 

المشغغغغغغ  ت التي توا ه الاسغغغغغغاء ال تي  دراسغغغغغغة محمود محمد ال فاوين بعاوان  .

دراسغغغغغغة ميدانيه على عياة من ماتفعات صغغغغغغادوق المعونة  ،يترأسغغغغغغن أسغغغغغغرًا فقيرة

لمعرفة خصغغغغغغائص الاسغغغغغغاء الفقيرات اللواتي يترأسغغغغغغن  الدراسغغغغغغةهدفت ك (الوطاية

، ألسباب هته  ومعرفة رأيهن  وتفسريهن   ،هن  هتوا  التيالمش  ت  وأهم   أسرهن 

 ،( امرأةمعهاك وقد اختار الباحث عياة من الاسغغاء   وطريقة تعاملهن   ،المشغغ  ت

األهم واألولى وأنه يأخت أشغغغغ ااًل  المشغغغغ لةالفقر هو  نتائج أهمها أن   إلىل وتوصغغغغ  

تهنكحا ا الاساء يلجأن  للحصول على مساعدات لسد    غالبيةمختلفة وتبين أن  

هدفت دراسغغتها  (كمشغغ  ت عمل المرأة الم لقة بعاوان   حسغغام،دراسغغة جياة  .

قة عاد طلب توا ه المرأة الم ل   التيإلى ال شغغغغغغت عن الصغغغغغغعوبات والمعوقات 

وصغغورة  ،لما تراها المرأة الم لقة اال تماعيةف على الصغغورة والتعرُّ  ،هءالعمل وأ اا

وتوصغغغغغغلت إلى نتائج  ،قاتالباحثة مجموعة من الاسغغغغغغاء الم ل   أختتالتات لديهاك 

أهم  وأن   ،القغغدرة على العمغغل ولهن   ،العمغغل أغلغغب الاسغغغغغغغغاء في سغغغغغغن   هغغا أن  أهمُّ 

موقت  يالمعوقات التي توا ه المرأة الم لقة في الحصغغغغغغول على فرع عمل ه

األهل المعارضك

ر غغة مسغغغغغغغاهمغغة المرأة د بعاوان   دراسغغغغغغغة حسغغغغغغن تيمك ابتهغغاج محمغغد الاغغادي، .

الفلسغغغغ ياية في التامية من و هة ن ر طلبة الدراسغغغغات العليا في  امعة الاجا  

هدفت الدراسغغغغة إلى معرفة در ة مسغغغغاهمة المرأة الفلسغغغغ ياية  (كالوطاية باابلس

ومغغد  أ ر المتنيرات الغغديموغرافيغغة  الجاس والسغغغغغغ ن والمسغغغغغغتو   ،في التاميغغة

 إلىل ( طالبًا وطالبةك توصغغ  اة البحث  نت عي  الدراسغغي( على در ة المسغغاهمةك لا

من  ،ال تو د اخت فات لمسغغغغاهمة المرأة الفلسغغغغ ياية في التاميةأنه نتائج أهمها 

 إلىتع)   ،و هة ن ر طلبة الدراسغغغغغغات العليا في  امعة الاجا  الوطاية باابلس

 ميع مجاالت الدراسغغة حصغغلت على  وأن   ،الدراسغغية والسغغاةمتنيرات م ان السغغ ن 

المجال األسري حصل على در ة موافقة متوس ةك باستثااء ،موافقة لبيرة

صغغغراع الدور وع قته بالضغغغنوس لد  المرأة  بعاوان  دراسغغغة سغغغمير بن موسغغغى،  .

ت من أهداف  (كالعاملة في ق اع االسغغغغغتشغغغغغفاء ابن سغغغغغياا بدائرة فرندة والية تيارت

بين صغغغراع الدور والضغغغنط الافسغغغي لد  المرأة  الع قةطبيعة الدراسغغغة في معرفة 

 إلىل ( عاملةك توصغغغ  العاملة بمسغغغتشغغغفى ابن سغغغياا بمدياة فرندةك ولانت العياة  
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ها و ود ع قة ارتباطية بين صغغغغغراع الدور والضغغغغغنط الافسغغغغغي لد  المرأة نتائج أهم  

العاملة بمستشفى ابن سياا بمدياة فرندةك

اآل ار األسغغغغغغرية واال تماعية على عمل المرأة  ، بعاوان ين،دراسغغغغغغة عا ب بوفد .

 األسريةف على اآل ار التعرُّ  إلىهدفت الدراسة   كغغغغغغغ الج)ائر( خارج البيت  امعة وهران

باحث عي   ( امرأة عاملة بوالية اة  واال تماعية المترتبة على عمل المرأةك أخت ال

سغغلبيه على  خارج الما)ل له آ ار   المرأةعمل  نتائج أهمها أن   إلىوقد توصغغل  ،غواساأل

وعلى محي ها اال تماعيك ،نفسها وجو ها وأباائها

 

التعقيب على الدراسات السابقة 

 ،وت وين ف رة شاملة عاه ،الدارسات السابقة ساعدت الباحثة على تأطير موضوع البحث إن  

ات  من تحديد بعض العوامل المؤ رة على األسغغغغرة بعد غياب األبك وقد  الباحثةمن خ له تم  

رت على ال)و ة وأطفالها أ    التيحصغغرت العوامل مثل  اال تماعية واالقتصغغادية والافسغغية( 

لما هو الحال  األب،ن فقدان موجادت معاناتهم  ،وحرمتهم من الراحة والسعادة ،بش ل لبير

ال)وج المعتقل أو المنيب فاألسغغغغغغرة تعية بحالة أمل  في حالةعاد ال)وج المتوفيك ول ن 

عودة األببوتفاؤل 
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اإلطار النظري للبحث

 

األسرة:

نةالجماعة  إلىفي اللنة العربية تسغغغغغغتخدم للمة األسغغغغغغرة لتشغغغغغغير  من ال)وج وال)و ة  الم و 

 األسغغغغغغرة لق مصغغغغغغ لح ويُ  ،معًا في مسغغغغغغ ن واحد يقيمونمت)و ين التين الغير  وأوالدهما

ة األسغغغغغغرة إلىليشغغغغغغير  نغغة الممتغغد  غير  واإلنغغاثالغغتلور  وأوالدهمغغا وال)و غغةمن ال)وج  الم و 

ة واالباغغغة هم وغيرهم من األقغغغارب لغغغالعم والعمغغغ  ئواألوالد وجو غغغاتهم وأباغغغا ،المت)و ين

لون في حيغغاة اقتصغغغغغغغغاديغغه يشغغغغغغتر و ،الء يقيمون في نفس المسغغغغغغ نؤواألرملغغةكككالخك وه

(ع سااء الخولي ة األب أو رئيس العائلة  وا تماعيه واحدة تحت رئاس

وهي  ،ون ام ا تماعي رئيسغغغغي ،ها  ماعة ا تماعية أسغغغغاسغغغغية ودائمةبأن   األسغغغغرةفت وعر  

لضغغغغبط  األولىوالدعامة  األخ ق،بل هي مصغغغغدر  ب،و ود المجتمع فحسغغغغ أسغغغغا ليسغغغغت 

الترلي درو  الحيغغغاة اال تمغغغاعيغغغة   أول اإلنسغغغغغغغغانى فيغغغه واإلطغغغار الغغغتي يتلق   ،السغغغغغغلوك

(كوجريق،

وأولى مؤسغغغغغغسغغغغغغاته التي ت ون  ،األولى للمجتمع الوحدةبأنها  أيضغغغغغغا األسغغغغغغرةف عر  لما تُ 

داخلها تاشغغغغغغئة الند ا تماعيًا، وي تسغغغغغغب ماها  ويتم   ،الع قات فيها في النالب مباشغغغغغغرة

ي الحيغغاة، ويجغغد فيهغغا أماغغه ال ثير من معغغارفغغه ومهغغاراتغغه وميولغغه وعواطفغغه واتجغغاهغغاتغغه ف

(كالنامدي،وس اه  

 ،الشغغغرعي بال)واجإنها الجماعة التي ارتبط رلااها  :االختصغغغاع  األسغغغرة( فقالوا أهلف لما عر  

وما اتصل بهما من أقاربك  ،وما نتج عاهما من ذرية ،والوا بات بين طرفيها بالحقوقوالت)مت 

(كمحمد، 

تعتمد على و ود ال)وج وال)و ة أواًل، والمشغغغغغغارلة  األسغغغغغغرةمع م تعاريت  ن  أنجد مما تقدم 

لون بيئة تفاعلية فيما بياهم في المجتمعكفي المس ن والحياة والحالة المعيشيةك فيش   

 

الحياة االجتماعية لألسرة: 

 ألبااءاالتربوية في التعامل مع  األسباببين الوالدين واتفاقهما من  األسرةتوافق  أن  ال شر 

ن نوع وتحقيق أهدافهاك أل ،الم لوب لاجا  عملية التربية اال تماعية األسغغغغرييهيئ المااخ 

مد   إلىد يحد   أخر من  هة  واألطفالمن  هة  األبوينبين  األسرةالع قات السائدة في 

(ككع ر س لفه اال تماعي  آلبير شخصية ال فل وت

من االحترام والتقدير والتشغغغجيع من شغغغأنها  أسغغغا   معاملة اآلباء واألمهات لل فل على  إن  

واالرتيا ك فضغغغً  عن نمو قدراته التاتية وامت ك  بالسغغغعادة اإلحسغغغا  إلى بال فلأن تؤدي 

(كبي ارد   اآلخرينمهارة التعامل مع 

وعدم االهتمام به وتقدير مشاعره،  ،خ فات الوالدين مع ال فل وعلى الاقيض من ذلر، فأن  

ن لد  ال فل مفهوم التات السغغغغغلبية ت ، انحراف السغغغغغلوكت هر في بعض م اهر  التي و 

واألنماس المتااقضغغغغغغة ألسغغغغغغاليب حياته العاديةك مما يجعلاا نح م على من تصغغغغغغدر عاه هته 
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ية ت اال تماعي والافسغغغغي، وعدم التوافق مع العالم التي يعالسغغغغلوليات بسغغغغوء الت ي  

 (كعبد ال افي ،فيه  

غياب األب: 

في المجتمع  األسغغغغغغرواقعًا مألوفًا في لثير من  األسغغغغغغرةعن حياة  واألمأصغغغغغغبح غياب األب 

 ،اال تماعية واالقتصغغغغادية والسغغغغياسغغغغية وأبعاده ه ار آيجب موا هته ومعرفة  إذ اإلنسغغغغاني،

ولتلر القتل والوفاة نتيجة الحروب والصغغغغغراعات اإلقليمية  ،فهااك حاالت لال  ق والهجر

 التي العغغاديغغة األحوال وقغغد أصغغغغغغبح غيغغاب األب في ظغغل   (كأميرة وحيغغد، محمغغد محمود  

وما تعصغغغغت باألسغغغغرة من مشغغغغالل ا تماعية واقتصغغغغادية ظاهرة  ،يعيشغغغغها المجتمع العربي

حد ه من آ ار سلبية في فيما تُ  بل ،ال اهري األسرةليس فقط على ليان  ،اسةوحس   ةر يخ 

يمار  عن بعد عبر تو يهات وتابيهات  األبر شغغغغخصغغغغياتهم، فأصغغغغبح دور وت و   أفرادها و  من

(كميسون، طاهري ،هاتفيًا من م ان العمل   ئهه ألباا   تو  

عن اإلرادة  الخغغار غغة األسغغغغغغبغغابمن  من الوالغغد بشغغغغغغ غغل للي لغغالوفغغاة يعغغد   األوالدحرمغغان  ن  إ

مشغغغ لة  والسغغغي رة، ل ن النياب الج)ئي بسغغغبب السغغغفر أو االنشغغغنال المتواصغغغل بالعمل يعد  

ت)ايدت بسغغغغغبب سغغغغغفر اآلباء للعمل في مااطق بعيدة، مما خلق  ن  إحقيقة يابني موا هتها 

والتاشئة السوية  األسريةًا على الع قات بوهتا قد ياع س سل األسرة،حاالت انفصال عن 

 (كميسون، طاهري،وحيدة الوالدك   أسرةالتين يعيشون في  والدهأل

 

اآلثار العامة لغياب األب 

التوتر  إلىيجعل اتجاهات األم نحو ال فل ألثر سغغغغغغي رة وقسغغغغغغوة، إضغغغغغغافة  األبغياب  إن  

عن غياب مصغغغغغغدر األمن لألسغغغغغغرة ل ل، وهتا ياع س سغغغغغغلبًا على األطفالك  الااتجوالضغغغغغغنط 

ضروري في حياة ال فل، فهو  أمر  و ود األب  وال شر أن   (ك فاطمة ماتصر ال تاني 

يسغغغهم توا ده في حياتهم في تشغغغ يل  والدألل وبالاسغغغبةمصغغغدر الشغغغعور باألمان والسغغغادك 

 وغياب األب عن األسرة لفترات طويلة في ظل   كواتجاتهم في الحياة وأف ارهمشخصيتهم 

البحغغث عن فرع عمغغل أفضغغغغغغغل وتوفير حيغغاة أحوال لثيرة من المجتمعغغات العربيغغة من أ غغل 

بألمله وتخلق العديد من اآل ار  األسغغغغغغرةاسغغغغغغة تهدد ليان بات ظاهرة خ يرة وحسغغغغغغ   ،لريمة

(كريهام عاطت ،الافسية واال تماعية السلبية على األبااءك  
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اإلطار العملي للبحث

 

منهجية الدراسة:

 اغغة  وقغغامغغت بغغإ راء عغغدد من المقغغاب ت لعي  اعتمغغدت البغغاحثغغة الماهجيغغة الوصغغغغغغفيغغة الاوعيغغة، 

ج اجواأل اتلاسغغغغاء فاقد (مدياة ب)اعة ( امرأة في الشغغغغمال السغغغغوري عشغغغغوائية مؤلفة من  

اة البحث حسغغغغغغب نوع فقدان ال)وج مبياة وفق بسغغغغغغبب الصغغغغغغراع في سغغغغغغورياك ولان توجيع عي  

 الجدول التالي:

ن ال)وج( يوضح توجيع عياة البحث حسب نوع فقدا دول رقم  

العددنوع فقدان الزوج

الوفاة

داعشي متوفى

مها ر خارج الما قة بسبب الصراع\مسافر

االعتقال

ال  ق

المجموع

تتمحور  أسغغئلةعشغغرة من خ ل  ،اعتمدت الباحثة في الحصغغول على البيانات على المقاب ت

تشغغغغمل  ميع األقسغغغغام  ،لجميع المبحو اتدة وهي أسغغغغئلة موح   ،حول مجموعة من األف ار

نفسية(ك  ،ا تماعية،  اقتصادية
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مناقشة النتائج:

 

أواًل: الناحية األسرية قبل فقدان األب

يشغغغغغغعرن  ن  ول ،هادئة ن  مع م المبحو ات لانت حياته :الحياة األسغغغغغغرية قبل فقدان ال)وج

بها جاو هما قبل فقدان  بالحب والمودة فيما بياهم رغم ظروف الفقر أو العااد التي لان يمر  

 كاة البحثدته مع م المستجيبات في عي  ال)وج، هتا ما أل  

 

اإل ابات في هتا السغغغغياق تختلت لد  الم ل قات بخصغغغغوع مشغغغغالل األسغغغغرة، حيث الحياة 

راً  قات ألثر ت و  ة سغغغغغغفر ال)وج، مع األسغغغغغغرية عاد الم ل   ماها مما لد  األرامل والوحيدات لعل 

لن  ، وتحم  العلم أن  الم لقات لن  يعانين من مشغغغغغالل لثيرة وعدم اسغغغغغتقرار في أوضغغغغغاعهن 

، وهته هي األسغغغغغغباب ال بيعية لل  ق  عصغغغغغغبية األجواج وم)ا يتهم معهن  ومع أطفالهن 

 ب بيعة الحالك

 إذ تختلت ،المت)و ة من شغغغغغغخص داعشغغغغغغيالمرأة ثل م األخر ، بعض الحاالتأيضغغغغغغًا وهااك 

على ال)واج من مها ر ُأ برت الوضغغغغغغع السغغغغغغوريك ألنها في  بهاالحالة عن األحوال المعترف 

مثل  طريقة  ، بيعيةالأشغغغغغبه بالجحيم بسغغغغغبب تصغغغغغرفاته غير  معه ولانت حياتها ،داعشغغغغغي

ة تعاشغغر ليسغغت جو وه ما أنها ُتنتصغغبوحتى عاد المعاشغغرة لانت تشغغعر ب ،التعامل السغغيئة

جو ها(ك

ثانيًا: الناحية األسرية بعد غياب األب:

لغغانغغت مع م المبحو غغات األرامغغل والم لقغغات يعغغانين  من التعغغب وعغغدم المسغغغغغغؤوليغغة تجغغاه 

األمر اختلت عاد اللواتي  ألنهن  ال يسغغغغغغت عن  أداء الدورين معًا  األب واألم(ك ل ن   ،أطفالهن  

لدورين منقيأن  نحاولن  يفقد ل قيد االعتقال، هن اجوأ األمل بخروج أجوا هن   ل ن   ،بأداء ا

جو ات الدواعة، إذ عاد نفسغغغغغغه واألمر  ،أداء دور األب من السغغغغغغجن يومًا ما لان يماعهن  من

تشغغغغغغعر بالسغغغغغغعادة والراحة عاد فقدان ال)وج النتهاء معاناتها معهك ل ن  لانت الواحدة ماهن

السغغغغبب في االنفصغغغغال وحرمان  ألنها أيضغغغغاً  بألمر براحة ول ن عاد المرأة الم لقة لانت تشغغغغع

 غغل أفقط من  العودة إلى جو هغغاتسغغغغغغت يع إنهغغا تتماى أن وقغغالغغت  أبيهم،ن م أطفغغالهغغا

 رهم بش ل لبير بعد غيابهكوتني   ةبو  ماه من حرمان األ عانواوما  أطفالها

: األببعد غياب  أبنائهاثالثًا: الصعوبات التي تعانيها في تربية 

دت معاناتهن  أغلب إ ابات المبحو ات  فهو المرشد األخ قي  ،من صعوبة عدم و ود األب أل 

 نأطفاله إرشغغغادك ف انت المبحو ات يعانين  من صغغغعوبة اوهو المسغغغؤول الوحيد عاه لعائلة،ل

 ميع أنواع المبحو ات وال فل يسمع ل م والده ألثر من والدته،  وباألخص خارج الما)لك ألن  

أطفالها أصغغغبحوا في سغغغن المراهقة وصغغغعب  ن  إ ( كيعانين  نفس المعاناةك ذلرت المبحو ة  م

وتعاني لثيرًا  ،ال يفعلون ما تقول ،بالع س تماماً  ،تقولك فهم أولما تحب  يتصغغغغغغرفوا أن  داً 

 بال يسغغغغغغتجيبون حتى ألقر بل أنهم ،د أطفالهالما تمر   اً مو ود األب لانلو  ،من هته الااحية

 األشخاع من عائلة والدهم أو والدتهمك 
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معًا عند غياب األب: (األب واألم)رابعًا: صعوبة أداء الدورين 

بات المبحو ات، أنه نت إ ا يعانين  لثيرًا، فعاد و ود ال)وج لن  يعتمدن عليه في لل  ن  لا

تسغغغت يع ا( أنها ال كسغغغادهم في الحياةك ف ما أشغغغارت المبحو ة  ف غاب هوعاد غياب ،شغغغيء

لانت لديهم فمثً  عاد و ود األب  كدوره واختصغغاصغغه ل القيام بالدورين معًا ألن ل ل  أبدًا تحم  

عادما غاب جو ها لم تسغغغغغغت ع و ،مع الاا فرع للخروج إلى أمالن عامة ومح ت والتعامل 

 أوالدها ليقضغغغغغغوا لها أعمامخوتها أو إإلى  لجأتف ،العمل مثله والقيام بأدواره الضغغغغغغرورية

 احتيا اتهاك

خامسًا: من الناحية االقتصادية وتأمين العمل 

وهااك من لانت تعمل في األراضغغغغغي  ،لانت أغلب المبحو ات ال يمتل ن شغغغغغهادة للعمل بها

ل ن المردود المالي ال ي في لتلبية رغبات  ،لانت تحمل شغغغغهادة وتعمل  منوماهن   ،ال)راعية

لغغانغغت فرع العمغغل قليلغغة  ه م جوا هغغا ماغغبحو ،، وهاغغاك من لغغانغغت جو غغة داعشغغغغغغيوالدهغغاأ

رت على ذلر وماعتها من العمل رغم و ود وعقلية أهلها المعقدة أيضًا أ    ،بالاسبة لوضعها

 شهادةك 

 

 أطفالهاألن  ،حو ة  وكا( أنها حتى لو توفرت لها فرصة عمل ال تست يع العملبهاا ذلرت الم

 هم يس اون خارج ما قتهاك ءقرباأ أنوباألخص  ،تترلهم لوحدهم بالما)ل أنصنار وال يم ن 

سادسًا: الناحية النفسية:

وعدم  ،لانت أغلب المبحو ات تعانين من عدم األمان بسغغغغغغبب الصغغغغغغراع والحرب في الما قة

ة األمغغان في  ميع األوقغغات، ولغغانغغت ف ن  يشغغغغغغعرن  بغغالخوف وقلغغ   ،و ود ر غغل في الما)ل

 يبقين وحدهن   ألنهن   نتهام االسغغتقرار في نفسغغييشغغعرن بالوحدة وعد المبحو ات  ميعهن  

،مع  رغم و ود األهل إال و ،بالراحة ويشغغغغغغعرهن   ،وليس هااك من يؤنس وحدتهن   أطفالهن 

تحتاج لو ود ر ل في حياتها ل ل  إنهاع( كال يشغغغغغغعرن بالراحة أبدًاك ذلرت المبحو ة  ع ن  أنه

جو ها يرفضغغون  وأهلول ن أهلها  ،بال)واجنها ترغب إو ،نواحي الحياة ل ي تشغغعر بالسغغعادة

ها من ذلرك نج بتاتًا ويماعواف رة ال)و

 

 

سابعًا: من الناحية النفسية لألطفال:

يًا، أ    أطفالهن ميع إ ابات المبحو ات مما لة لبعضغغغغغغها،  ميع  ر غياب األب عليهم نفسغغغغغغ

ل د في نفوسغغغغغهم ، مما ومع آبائهم وهم ليس لديهم أب وباألخص عادما يشغغغغغاهدون أطفاالً 

 من وماهم أطفاله،مع  أباً عادما يشغغغغغاهدون أطفال  يشغغغغغعرون بح)ن  فهااك  االلتئاب والح)ن،

 الرعاية والسعادةك ى بل ي يح اً والده مو ود ي ون يب ي لثيرًا متمايًا أن

ثامنًا: الناحية االجتماعية:

يعانين  نهن  أال)وج مع المرأة وأطفالها، أغلب إ ابات المبحو ات لانت  أهلعن طريقة تعامل 

وعدم االهتمام  ،والمعاملة السيئة والدهن،من الميراث أل ن  وحرمانه ،من تصرفات أهل ال)وج
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كبأطفاله  ،دةومو   من لان أهل جو ها يعاملونها بحب  مهااك بعض المبحو ات فيما لان  ن 

 عليها وعلى أطفالهاك ويافقون  ،ويحبون أطفالها

 

،وعلى أطفغغغاله ن  يافقون عليه هن  يلالغغغان أهغغغ مع مهن    ،بمحبغغغة ومودة ن  ويعغغغاملونه ن 

ك أشغغغغغغغارت نوعلى أطفاله نال يسغغغغغغغألون عليه ن  هيلامن لان أه ن  وماه نكويحبون أطفاله

وتعلقهم  أخيها ألوالدهم الشديد بسبب حب   أطفالهاأهلها ال يحبون  لى أن  إك م( المبحو ة  ر

وال  أطفالهاجو ها ال يعاملون  وأهل أهلها ن  شغغغغغغعورها بالح)ن الشغغغغغغديد أل ذلر نتج عن ،بهم

من الميراثك مبحرمانه يؤذونها هي وأطفالهاو ،يعاملونها معامله حساه
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نتائج البحث:

 

لدراسغغغغغغغة إلى مجموعة من الاتائج التي يم ن أن تُ توصغغغغغغ   هته م على  ميع ظروف م  ع  لت ا

 :ماها ،الشريحة من الاساء في المجتمع

 تعرضغغغغغغن  ج يعانين من صغغغغغغعوبات لثيرة في تأمين احتيا اتهنك واجوالاسغغغغغغاء فاقدات األ أن  

إضافة واالنع)ال عن العالم الخار يك  ،لتئاب والشعور بالوحدةاالت إلى ض رابات نفسية أد  ال

ألغلب الاسغغغغاء  تعليميةلعدم و ود شغغغغهادة  صغغغغعوبة لبيرة في تأمين فرع عمل لهن  إلى 

فقطك  األطفالرفض األهل لف رة العمل خارج الما)ل وااللت)ام بتربية  جك وأحياناً اجوفاقدات األ

 ،مسؤولية األسرة بعد وفاة أجوا هن لن وحدهن  بالاسبة لهته الشريحة من الاساء، فقد تحم  

العية، حيث وا هت  لقمةي البحث عن أو هجرتهن خارج الما قة / البلدك ف ،أو اختفائه

في بعض األعمال،  ت وير مهاراتهن  اسغغغغغت عن  ل اهن   ،هؤالء الاسغغغغغاء العديد من التحديات

لت أدوار الجاسين التي لانت محصورة داخل األسرة إلى المجال العام عادما بدأت لتلر تحو  

 ،ضار في األسواق المحليةوبيع الخ ،هؤالء الاساء بتشنيل ورش الخياطة، العمل في ال)راعة

ل ن عغغدم و ود  هغغات تهتم بهغغته  كوالمشغغغغغغغارلغغة في الما مغغات غير الح وميغغة المحليغغة

في المجال  من حرلتهن   وحد   ،هؤالء الاسغغغغغغاء لد الشغغغغغغريحة أد  إلى خلق شغغغغغغعور بالع)لة 

 ك.العام

 ،مع م الاسغغغغغاء وا هن إعادة تهمية فيما يتعلق بدور الجاسغغغغغين تشغغغغغير دراسغغغغغتاا إلى أن   

ون ام الجاسغغغانية غير المتنيرة في المجتمع،  ،ه نحو التلورةوير ع ذلر إلى السغغغوق المو   

في  ج من دورهن  والتي ال ي)ال ي الب بأن ت ون المرأة في مرتبة  انوية عن الر ل، وهتا يع)  

 القيام باألعمال الما)لية ورعاية الماشيةك

ن    ت المجتمع وتقاليده وقيوده ال ت)ال القوة عادا رغم غياب ال)وج فإن   هبشغغغغغغ ل عام، نجد أ

بخصغغغوع التعامل مع تقسغغغيم العمل والدور اال تماعي واالقتصغغغادي  الراسغغغخة بشغغغ ل لبير

خلق ، نحو الحرب إلى تنييرات في العقليات والهيالل اال تماعية ولم تؤد   للمرأة الوحيدة،

أدوار مستقلة للمرأة فاقدة ال)وجك
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التوصيات والمقترحات

دور ما مات المجتمع المدني والما مات اإلنسانية لدراسة احتيا ات هته  فعيلت -

وتسليط الضوء على ظروفهاك ،الشريحة من الاساء

وتشغغغجيع ذلر من خ ل نشغغغر ،غبات للعمل خارج الما)لاتأمين فرع عمل للاسغغغاء الر  -

الوعي ضمن سياق المجتمعات من خ ل الادوات والمؤتمرات و لسات التوعيةك

دورات أو  لسات دعم نفسي للاساء واألطفالك  إقامة -

لدائمة لألطفال بشغغغغغغ ل عام - وأطفال هته  ،تقديم الرعاية الصغغغغغغحية والتعليمية ا

 كلجميع المراحل ،الشريحة بش ل خاع

لميراث بعد وفاة ال)وجكباطفال واأل المرأةإقامة دورات توعية حول حق  -
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المراجع

 بغغالق غغاعالعغغاملغغة  المرأةصغغغغغغراع الغغدور وع قتغغه بغغالضغغغغغغنوس لغغد   (كبن موسغغغغغغى، سغغغغغغمير   .

، دائرة فرندةك والية تيارتكاالستشفائي ابن سياا

 األسغغغغغرية واال تماعية المترتبة على عمل المرأة خارج البيتك  امعة اآل ار (كبو فدين، عا ب   .

وهران، القاهرةك

لتب بارون  حترام التات لد  ال فل، سغغغلسغغغلةمثل لتامية ااألسغغغلوب األ (كبي ارد، لارل أي   .

في تربية ال فل، م تبة  رير، الرياضك

مة إلى ا تماع عمل مقد   تنير القيم في العائلة العربية، ورقة (كالترلي،  ريا، هد  جريق   .

العربية مجتمع متنير: مفهوم  ديد للمشارلة، أبو ظبيك األسرةحول 

دار المعارف، القاهرةك المش  ت الافسية لل فل وطرق ع  هاك (ك ر س م ك   .

ك دراسة ميدانيةك بندادكمش  ت عمل المرأة الم لقة (حسام، جياة   .

در ة مسغغغغغاهمة المرأة الفلسغغغغغ ياية في التامية من و هة  (حسغغغغغن، تيم، ابتهاج الاادي   .

بلسك امعة الاجا  الوطايةك نا ن ر طلبة الدراسات العلياك

دار الاهضة العربية للاشر، مصركال)واج والع قات األسرية  (كالخولي، سااء   .

مجلة بر   ألبااءكلعلى القدرات اإلدرالية سغغبيًا غياب األب عن األسغغرة يؤ ر  (عاطت، ريهام   .

دمشقك

ة ك مرل) اإلسغغغغغغ ادريتربية ال فلوموسغغغغغغوعة نمو  (كعبد ال افي، إسغغغغغغماعيل عبد الفتا    .

لل تاب، اإلس ادريةك

دار الح)يجي للاشغغغغغغر  دور األسغغغغغغرة في تربية أوالدها، (كالنامدي عبد الرحمن بن عبد الخالق   .

والتوجيع الرياضك

 فقيرة، المشغغغغ  ت التي توا ه الاسغغغغاء ال تي يترأسغغغغن أسغغغغراً  (كمحمد ال فاوين، محمود   .

عياة من ماتفعات صغغادوق المعونة الوطايةك دراسغغات العلوم اال تماعية، المجلد  ىدراسغغة ميدانية عل

، ملحق 

، بحث مقدم في ندوة المجتمع واألمن في دور األسغغغغغغرة في أمن المجتمع (ك  محمد إدريس .

دورتها الساوية بمقر الملر فهد، الرياضك

ي التاشئة اال تماعية وع قتهما لمجادف االتجاهات الوالدية ف (ماتصر ال تاني فاطمة   .

ميدانية نفسغغغغية ا تماعية على األطفال الوسغغغغطك الحضغغغغري بالمنرب دار  التات لد  األطفالك دراسغغغغة

، عمانكالشروق لل باعة والاشر والتوجيع، س

التوافق الافسي لد  أبااء اآلباء ذوي النياب المت رر  (كميسون، سميرة، طاهري، حمامة   .

الملتقى الوطاي الثاني حول االتصال و ودة الحياة في األسرةك لبيتكعن ا

التغغأ يرات اال تمغغاعيغغة واالقتصغغغغغغغاديغغة لفقغغدان األب على  (كوحيغغدة، أميرة، محمغغد محمود   .

دراسات موصليةك الموصلك األسرة،
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