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         درات اد  درال اا  قطر ا دى  رفا إ

وادت ا  ذه ادرا ا ا ،ث م طق ادوات       .ء

ا  اث ا ، وا ت  ا اد ف و ،ث م           

 ا  راء ام  إ ذاو ،ول ا رت أو  ا م وا و

طق أداة   ار رم ا واذي ر ار إط   ط   

     دات اران ا فرج، وا ور إا  وا ل ر

 درات ا توو طت اطراوا  توت، و نرا ث ن

ادرا ا ن ل ام ت  ات وطق ار رم ا أوت    

ا أن ار ا درا د ت   ت ادرا وا د ان     

 .اطق ؤر   ال ادرا ء



ات ــــــویــــالمحترس ــــــھـــــــف         

 

 ر ودر*

*دراص ا  

  رس اوت*

درا ريظب اا  

  ادرا إال اول

1-  د- إ  

2-  ر دراا  

3- دراوع او را دوا  

  داف ادراأ -4

  درا ارا دد ام -5

ل اا اطق  

  رف اطق-1

  اطق أواع-2

  أب اطق-3

4-  قطر اءأا   

ال اث ارا  

1-راف ار  

   وات ا راق ظر او-2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

  

  

             1- د– إ  

                             2-ر دراا    

              3-دراوع او را دوا  

  داف ادراأ-4             

  دراارا  دد ام-5                

  



الفصل تمھیدي                                              الفصل األول          

    
 

 ج 
 

1- د–إ 

 و   د ارة  اط اط اذي ر  اطل ر دة وأن

 را طن ا زء ر إذ ،رن، واب، واا  رة اا ؤا

ا.  

  ؤدي  أ  وإن ،ا  ت ن ، ا ا  رة

 رة اا وا ت اد اق أطد او ،دو ء ا إ إ

 و رةذه ا ون د راتو  قطر ا د ر ،قوادم او

و ال ال  زون وء، ذك د ؤدي م ذا إ رم ن اة 

 ؤدي إ إذ ووا ن ا ق أطر اؤن ودواا ر  طا

ة ووب ادان أ  كوذ ط اع اذا ار لد ود ة وبأ 

و دراا    رؤ أن  نره ا ق. 

 مرن ا ق أنطن ا أن  ل اد رض ا ،زواجا و 

   آر ن  ود    ر  أ إ ، ن إ   د

زود اووم(  .وار ، 1988200 ص(.طل، وا د  قطا ارأ 

وا ن إ  ر  قد أن، أطرس اوإ   ذل رن ا 

 وازن ارارة ن ات، ض و .ان  اود أ اذي اطرف ذا أل

ران وا نزود ا  ونن ا رؤ  ،لطد اون و دانواا 

 أد ن ، وء ا  أل ن   ان اظ أ ن

 ب  وام، اب ن و و  وزن ون ، ذك ن  د

 ون ار وا .اوك اراف أو راض   دة  زات م

درال اا  )ومر ، 1988 ،200 ص(.و  ا وام ان أ ر



 
 
 
 
 
 
 

  

 

   1-رطف اق  

                          2-أط واعاق  

                          3-أطب اق  

  أر اطق  اء-4       

 



الطالق                                                                الفصل الثاني  
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  د

        ؤ ،ظور اا  رةرة       اأ  و ، دا ا

اد وارط، و اظور ا ،ن ارة  اراط ا ن    " ار"

أراد ذا  ب أن  ام دوام ازواج و ،دد اراءات رار  

 ن أي زواج ذا ،زواجدوام ا  رطد ا ،ود     دوز، و  طل ؤ

اطق اض ال إ ا، ود أ ام، إذ م د ن ارار اة        

ازو ول  واط ورال، ور ودة  وء ر  ارار         

   ا ت اطراوا رواع ان أ و قطد او ،ا زوا ا 

ؤدي إ راع ن أر ازوج وازو، وذب  اء، ث أن اطق   

 .د ن اوال ار راف اء وردم وم وت أراد ارة

  رف اطق-1

1-1-       نرك، ول وارق واطن ا ق وق، وول ا و

، 1999د ادر ار،    .(طق ادن ر أي ر اذل وارل  ذك   

  ).99ص

1-2-ر   أو ،ر وص ظ لا  ل أوا  حا ر

 ال ون طق و ر د اح  ال ون طق ان،  

را.)،طرن ا8، ص2001ر.(  

زوا ء ازواج، وإا طل را وو.  

1-3-طا  نن زو دةا ل ا و). ،د أو2001أ ،

  ).10ص



 
 
 
 
 
 

 

                             1-راف ار.  

  .وات ا راق ظر او-2               

 3- درال اق واراا.  

                        3-1-درال اف ار.  

          3-2-درال اا  رةؤل اواا.  

  .و ل ادرا ارال -3-3                  

 



                                                                الفصل الثالث
 المراھقة
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  د

  ردو ا          ذا ق و أن ،وا ر إ رة ان ا د 

    فذا ا ن واء ،رىأ إ  نرى، وأ إ ر ن ف وعا

     ، ل وراذه ا درج ن دفا ر وووأو ا وودد اا

ارد ل ودة وادة و  ، ن ل زء  ن ار و  ون ة 

              طر ردر ا لرا ن ر ل ن تو رات و  دو

  ر  لراذه ا ن م رض  ن نو   لو   لو

 ت ادراا دأ  و راا          ن  و  رة ت 

  .رال ام

    ل ا ن قراا إ  ذيا دف اد اا درال اد او

   درات اف ا كء، وذ ل د أو ل د و دراا

در، وذا ظروف    وا راق، وذك  ظروف ، ا، و    

 . أر ؤر  ذا ال

1-راف ار  

1-1- و ا را ويا ار     وأر أدر ، ر ،

 دا ،راق اء  ر، وراق اوغ ه رب ن اوغ،           

 م ورب ا ه مق ادرة      وراو ا مم، وا دان ه قرا

  . إب ال

1-2- طإ رااAdolescence لذ ا  لا   ،

Adolescere     رة تل ا  رار اد ورو ا وا  ذيوا



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1-ر رذا دراا  

2- طا دراا  

                        3-درادود ا  

  ا ادم-4                        

  ادرا أدوات-5                        

                         6-درات ا  

 



اإلجراءات المیدانیة                                          الفصل الرابع  
                             للدراسة
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  د

  ت إ ،طب اا ن إطرق ا ظريب ان ا د ا

 درا  طروا را.  

  ث وام ا  ظردات ادد او) ،درال اق، اطا

ر ن اطوات ،  اطوة اوا وا  ادرا ادا إذ )اراق

 طدى ار ن دن ا ثن ا  ن ث ، ث ا ا

و  اب اظري ن   ،ده  ا ن ؤت  واق 

 ا راءات اراز ان إ د ذا ،رىأ  ن ر  دى ن

 ا  ن دوات اا  و ،ذه ا    ن ول

  . اوت و ط، وذا  طرق إ  ذا ال

1-دراا ر رذا  

 -درال اا   قطر اؤ.  

2-طا دراا  

 طا درار ا رات ط  ن أ   كوذ  ر

اث ون ن  ا ودد ارت ل أدق،    دد 

  و دو أ ودة، إ درات ا ت دو ،و دران ا

ا رت ظ ا  إد وذك د اذب إ اؤت ارو اددة

راء درا، إ أ د اذب إ در ار ا دت  د ادة وذك 

و إ اؤ ا ا ا ورت   ات راء 

  .ادرا، ورب ن ات



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

1-رض ات.  

2-ا .  

 



الفصل الخامس                                      عرض الحاالت ومناقشة 
 النتائج   
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  رض ات-1

1-1-وا ا)A(  

 وط اوى ا15 .                 -  ان    -

 . 12 ن ا د دث اطق   -                    . 3دد اوة -

 . اب3            -    ار ن اوة  -

1-2-ص ا  ا وا  

 ،ث ت ارة ش  21 ادث اطق ن اوادن ور 

 أي  اد وادة، ود ارق اوادان ل اب ؤو ر اود،     

   إ زو  رتو ،ن ط رة دة د زواجدت اأ  م  أ

ن أود، ون ل ادث  ا ن أ      ارج، وأت دة ل اد 

    ا أ ،ق اطا  ون نذا و دو د   ش

ش  أو وأو وأ ا ر  ان،  ن   د ال  

  .ام

     ا  زواج إد ا م و با أ       ش ن أن ا مر ،ن

       ،  را را  تر ا أ طن و د أ إ ووأ وإ

 إ ة أ ودم ا   ب ظروف ال،  ر ن     

 ا طا  إ رى أ  ل أا  ل ا  ة  ذا رؤ  ،

 ،ذه ا دتأ  دراا  ص  م أن أ ونروق اطء اأ

     ء، أوا وو ،درا  و ب إ ،طو ا أي ا

ا طو رد أي مو ،دران ا  ت ا طول   اء طو د إ



 خــــــــــاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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     ل ن  د ا    ،رهم ذ ءأ        وت ا ريظا ا

       طذي اؤل ات وارر اوا ،  قطرة اوظ 

 أت ا   ا ، ودى " اطق  ال ادرا ر"درا ووع

، وان اوا اوم، و  ن ظوار        أد ا ا ل   

 ،ت اتودوى   أ  ووظ   قن    او ،ا

م ارف  دى ت ذه ادرا ارض  وادة ن ن     اسذا 

     ت ارة        اظ ري وزاا  ت ون ا را

  .ذه اظرة  و  س اوت أتاطق، د 

اطق ددة وان ب اذات واروب ن اؤو وف    أب أنون  د 

م   ،  وال      ارادرة  ال  وا اة، و اطرف 

  ق، وطدوث اأن  ودة،     أند ررات رورة و و قطا 

 نأ  زوت ال ا ن رة ور  أنك    إذا ت بأ   

ر ن و.  

 إداث ،و م     اءرة  ازون و    أروطق 

اط اروري و  ارد  انت ا اق واور، ودد اطرا

  ن دراا و  نرىوأ.  
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  اب-1

  اب ار- /أ

، دار ام ا اك اري اب واتارام ر اد،  -1

،درا ،وزر واوا ط2012. 

2-  ،ر او ن داق واط2001، ا. 

3-  ،زد ا دوأس ام ا وطا ن، ا-،ردن2001ا. 

ارة، ر،  ،)ا واطق(م اس ال ، ام د ان -4

وزر واوا ط راك2004.ا. 

 .1988، األردن في والطالق االجتماعیة المرأة مكانة  ،عیسى محمد برھوم - 5
ط ، ر  راءات  ت اطول ور ووف د،  -6

 . ،1981دة، 

، دار ا ر واوز، 1، طدل ا م اسودت  ر،  -7

 .2002اردن،

، م اب ر واوز، 2، طا اد د ام زران،  -8

 .1997ارة، ر،

 .2002،دار ادى، روت، 2،طل ارة وطرق ب ا طري،  -9

، ط 1، طاطرات او  ا ون د،  -10

،وزر وا2001. 

11- طد ا ط نءت ارة وب، 1،ط، ادار ا،

 .2004ارة، 

12-  ،طد ا ط نس ام ا ،رةء، ا دار ،

1998. 

م اس او اظر د وى، ن ط د اط ،دى  -13

 .2000، دار ء، ارة،2، ازءواطت
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  ))01ق رم 

وا ا  وردت    

واش را  را؟ و ،ب را ه   ،ن ض ان      1س

ن ا ور ش  ور .        دام  نر دادا 

 و ودو دم، ول او.  

ك؟ أ  ش  در أ ك،  و   وش رو ك  2س

        ،طوذه ا  را ش د أم، وز دواو ا راوش ا

ودت ام ط اوط ا ت ، واد ب  ر  ،ف ه        

دان و  در         ذي دان ر وطو  ، ادر  

  .طك

  .ون ا وك  ارا  ادار؟  واد را ودي 3س

ش راي ودك؟ ن  واد  دم  ال ه دل، وو طل    4س

  .ارا دي أ  ا   ، ط و  واف  ؤون ادار

  . را  ارج رة  را  طرش طق  و وك؟ 5س

  .12 طه ن رك  طق ك وك؟  6س

ش طو ك وك؟ دي  ر زاف  زاف  زون     7س

   و  دار دي ت، و و وق وا دان و   وطو 

    دو و ه رو دارد  تش و ذي  ،مظ

  .دوش ه در دار، دوش ن طو


