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 التعريف بالمنظمة

منظمة حقوقيين بال قيود منظمة حقوقية غير حكومية تطوعية ال 

برقم  2012مسجلة من  تهدف إلي الربح مستقلة وطنية

(2012126-01-6814) 

حقوقيين بمعني رسالتهم ومحتوي عملهم والروح التي تضبط 

بوصلتهم حقوق االنسان التي كفلتها الشرائع السماوية 

مة )االسالم( وقننتها الدساتير الوطنية والمواثيق بالشريعة الخات

  الدولية والتشريعات المحلية

بال قيود ويقصد في هذا السياق بمصلح القيود الموانع والكوابح 

والعراقيل التي تتغول أو تصادر أو تقيد الحقوق والحريات خارج إطار 

  المنظومة القانونية

قوق بدون ضوابط فالمنظمة تؤمن بإن ال حرية مطلقة وال ح

تنظمها فنحن مع الضوابط القانونية وضد القيود خارج إطار القانون 

 ومن هنا جاءت التسمية
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 توطئه

يف الوقت الذي تستشعر منظمة حقوقيون بال قيود وشبكة مدافعات عن حقوق املرأة التابعة هلا 
صراع املسلح واحلرب ضد اإلرهاب وما االخطار احملدقة ابلنواة االويل للمجتمع )للمجتمع(جراء ال

ختلفه من ضرب النسيج االسري يف مقتل من نزوح وانعدام الطمأنينة واالمن وفقدان العائل 
والظروف االقتصادية البالغة السوء , ارأتت املنظمة أن تساهم يف رأب الصدع االسري وذلك 

تسليط الضوء علي أثر النزاعات ابلبحث يف أثر النزاعات املسلحة  علي احلياة االسرية وذلك ب
 400والصراعات علي النواحي االجتماعية والنفسية والرتبوية والصحية ببحث ميداين استهدف 

 عائلة مبدينة بنغازي    

 نسرين عامر 

 رئيس جملس اإلدارة 
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 النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية أثر:  دراسة عنـوان ال

 (ليبيا -بنغازي مدينة  علىميدانية )دراسة 

 منظمة حقوقيون بال قيود إعداد:

 المستخلص

اآلثار االجتماعية، والنفسية، والتربوية، والصحية هدفت هذه الدراسة للتعرف على 
االستبيان كأداة رئيسية لجمع  تم استخدامولهذا الغرض  ،للصراعات المسلحة على الحياة األسرية

 وُأستخِدم  ( مفردة، 396عينة عشوائية قوامها )على ، وقد اعتمد الباحث البيانات والمعلومات
وقد تمت معالجة البيانات بواسطة ، في تحقيق أهداف هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي

 .باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، (SPSSحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية )
ة تساؤل رئيس؛ لتحديد أثر النزاعات والصراعات المسلحة على وقد تضمنت هذه الدراس

ما آثار النزاعات مجموعة من التساؤالت الفرعية وهي  وتفرع من التساؤل الرئيسالحياة األسرية، 
 والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من النواحي الصحية، التربوية، والنفسية، واالجتماعية؟

أثر للحروب والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من وجود وقد توصلت الدراسة إلى 
جميع النواحي االجتماعية، والنفسية، والتربوية والصحية، وقد كان التأثير على الحياة األسرية 
من الناحية التربوية هو األعلى يلي ذلك األثر على الحياة األسرية من الناحية الصحية ثم األثر 

 الناحية االجتماعية وأخيرًا األثر على الحياة األسرية من الناحية النفسية. على الحياة األسرية من
إقامة الندوات وحلقات النقاش من أجل  مجموعة من التوصيات منها ىلإوخلصت هذه الدراسة 

توضيح اآلثار السلبية لبعض الظواهر الناجمة عن الحروب والصراعات المسلحة مثل التدخين، 
تماعية، وارتفاع نسبة الزواج المبكر، فضال عن االهتمام بأماكن الترفيه وتصدع العالقات االج

وصيانتها لتخفيف العبء النفسي الناتج عن الحروب والصراعات المسلحة، كما أوصت الدراسة 
بضرورة االهتمام بالجانب األمني للحد من بعض الظواهر السلبية الناجمة عن هذه الصراعات 

على ممتلكات الدولة، وارتفاع األسعار، وكذلك توفير األدوية في مثل السرقة، واالستحواذ 
المستشفيات والمراكز الصحية، والعمل على توفير الكوادر الطبية المتخصصة في المستشفيات، 

 .وتوفير اللقاحات والتطعيمات في المراكز الصحية
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 مقدمة البحث 

لسلطة وبالتحديد بعد إعالن المجلس بعد انتهاء الثورة في ليبيا برزت ظاهرة التسابق على ا
الوطني تشكيل الحكومة، حيث بدأ الجدل حول أحقية كل طرف في هذه الحكومة في المناصب 
السيادية للدولة، فضال عن ذلك اتهام بعض األعضاء في هذه الحكومة بانتمائهم لجهات كانت 

سلحة على األراضي الليبية، مؤيدة للنظام السابق، ثم تحول هذا التسابق إلى نزاعات وصراعات م
 ومن أهم مناطق الصراع هي المنطقة الشرقية في ليبيا وبالتحديد في مدينة بنغازي. 

إن الصراع على السلطة الذي يجري منذ فترة ال يمكن فصله عن االقتصاد، األمر الذي أدى إلى 
ة الخدمات المقدمة تفاقم هموم المواطن االقتصادية أمام ارتفاع األسعار، وانخفاض مستوى جود

على المحور ، وعدم وجود خطط عاجلة تسهم في إنقاذ االقتصاد من التضخم وعدم التركيز له
معالجة سعر الدينار في مواجهة العمالت األخرى، ووقف نزيف  المتضمناالقتصادي الكلي 

اد الجزئي االقتص وعدم التركيز على المحورالموازنة ودراسة مقررات الدعم واألجور والمرتبات، 
بالمشروعات الصغرى والمتوسطة، وإعادة الحياة إلى القطاع الصناعي واالستثمار  والمتعلق

األجنبي، فضال عن إغالق معظم الموانئ وتعطل وصول المواد الغذائية، وأن البالد تواجه أزمة 
محلي، مالية وغذائية حادة بعد توقف العديد من المصانع التي كانت تغطي احتياجات السوق ال

وتأخر المصارف في صرف الرواتب الشهرية للمواطنين، لذا فإن هذا البحث يسلط الضوء على 
أهم اآلثار االقتصادية التي تسببها الصراعات المسلحة على الحياة األسرية من النواحي الصحية 

من  ،االجتماعية ، النفسية والتربوية من خالل تقديم بيانات إحصائية من الواقع للكشف عنها
  أجل وضع المقترحات التي من شأنها التخفيف من حدت تلك اآلثار.

 

 : البحثمشكلة 

آثار النزاعات والصراعات المسلحة على  التعرف على نحاول انطالقا من الخلفيات السابقة

  -التساؤل الرئيس التالي : على من خالل اإلجابة ، الحياة األسرية

؟ ولإلجابة على التساؤل تتفرع ة على الحياة األسرية آثار النزاعات والصراعات المسلحما 

 : اآلتية األسئلة

 ؟  االجتماعيةمن الناحية آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية ما  -1
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 ؟  النفسيةمن الناحية آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية ما  -2

 ؟ التربويةمن الناحية على الحياة األسرية  آثار النزاعات والصراعات المسلحةما  -3

 ؟ الصحيةمن الناحية آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية ما  -4

 آثار هذه النزاعات والصراعات المسلحة.ما هي المقترحات التي من شأنها تقليل  -5

 أهمية البحث :

 -تكمن أهمية البحث في التالي:

االقتصاد،  ،الشؤون االجتماعية اتهات المختصة في وزارللجيقدم هذا البحث نتائج  -1

  االقتصاديةبليبيا خاصة و البالد العربية عامة عن أهم اآلثار التربية والتعليم والصحة 

ممـــــا يساعد على اتخاذ القرارات الصائبة التي من الناجمة عن الحروب والصراعات 

 اآلثار.شأنها التخفيف من حدت تلك 

 .دم هذا البحث أفاقاً للباحثين لتبني المقترحات التي سيقدمها البحثن يقأنأمل  -2

 حاجة المجتمع إلى هذا النوع من الدراسات. -3

 البحث: أهداف

نواحي من آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية  يهدف البحث إلى معرفة

اعتماداً  ثار من نواحي متعدد اآلبيان ال يقتصر على الجانب النظري بل يتعداه إلى و ،متعددة

 نتائج الدراسة الميدانية وذلك من خالل: على

 نواحيمن آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية التعرف على  -1

 االجتماعية والنفسية والصحية والتربوية.

  مناطق الحروب والصراعات المسلحة.شعور األسر باألمان في التعرف على مدى  -2

   ألفرادها.  بالمستقبل التعليميشعور األسر رف على مدى التع -3

  وضح التوصيات والمقترحات التي من شأنها تخفيف هذه اآلثار.  -4

 :مجتمع و عينة البحث

( أربعة عشر 14يتكون مجتمع الدراسة من األسر الساكنة في مدينة بنغازي والمتكونة من )

ً )بنغازي المركز، والسليماني، وا ً بلديا لساحل الغربي، وسيدي خليفة، والســـــالوي، فرعا

والهواري، والقوارشـــــــة، وبوعطني، والنواقيـــــة، والبركة، وبنغازي الجديد ، والفويهات، 
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، وستتكون عينة الدراسة من (1)( أسر 118266والكويفيـــــــة، والمقزحـــــة( والبالغ عددها )

ن بال و( متطوعاً ومتطوعة من منظمة حقوقي25ن )( أسر ، حيث تم تشكيل فريق عمل م400)

حيث يقوم فريق العمل بتوزيع االستبيان  (3)مدافعات عن حقوق المرأ ال شبكة فريق منو (2)قيود

  بدقة.وتدريب الفريق على أسلوب تعبئة االستبيان وتفريغه الكترونياً تم ,و

 انات:منهج البحث و أداة جمع البي

ً في مشكلة البحث و األهداف في إطار ما تم طرحه سلف   لمنهج الوصفيا سيتم اعتماد ا

ويخدم متطلباته البحثية  ،منهجا للبحث باعتباره المنهج المناسب لطبيعته وأغراضه التحليلي 

 .وذلك باتخاذ طريقة المسح االجتماعي كأسلوب من أساليب المنهج الوصفي ،المستهدفة 

اد على االستبيان كأدا  رئيسية وعلى المقابلة الشخصية التي فسيتم االعتمجمع البيانات  أدا   أما 

ت الجامعات والمعاهد ايتم إجراءها مع القيادات اإلدارية في المستشفيات والمكاتب التعليم وإدار

 وستتكون استمار  االستبيان ،  والمصحات النفسية ودور الرعاية االجتماعية بمنطقة الدراسة

 لتالي:على النحو ا محاور من عد 

 .تتعلق بالبيانات الشخصية لرب األسر  عباراتويتكون من : المحور األول -1

آثار النزاعات  التي تقيس العباراتويتكون من مجموعة من الثاني:  المحور -2

 .االجتماعية الناحيةمن والصراعات المسلحة على الحيا  األسرية 

آثار النزاعات  التي تقيس العباراتويتكون من مجموعة من المحور الثالث:  -3

 .النفسيةالناحية من والصراعات المسلحة على الحيا  األسرية 

آثار النزاعات  التي تقيس العباراتويتكون من مجموعة من المحور الرابع:  -4

 .التربويةالناحية من والصراعات المسلحة على الحيا  األسرية 

النزاعات آثار  التي تقيس العباراتويتكون من مجموعة من المحور الخامس:  -5

 .الصحيةالناحية من والصراعات المسلحة على الحيا  األسرية 

وقد تم استخدام مقياس ليكرت ذو التدرج الثالثي كبدائل اجابة )غير موافق، موافق إلى حد 

 .ما وموافق(

 

                                                             
 57، الهيئة العامة للمعلومات ص2006( النتائج النهائية للتعداد العام للسكان لسنة 1)

نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيز مبادئها وقيمها والتعريف م، تهدف إلى 2012حكومية تطوعية ، تأسست في ديسمبر ( منظمة غير 2)

 .الدفاع عن حقوق اإلنسان السياسية والمدنية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وباإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

أعضائها ناشطات ليبيات في مختلف المجاالت وتهدف إلى رفع مستوى  2016يناير  تأسست في الليبية المراة عن المدافعات شبكة( 3)

الوعي لدى المرأة ومساعدتها من أجل الحصول على كافة حقوقها وتسعى للدفاع عن المرأة المعنفة ورفع الظلم 

 ( (olympos82@yahoo.comعنها.
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 بعض التعريفات اإلجرائية
النزاع الذي يدور » النزاع المسلح غير الدولي أنه: : يعرف الدوليةالنزاعات المسلحة غير ا. 

على إقليم دولة واحدة ما بين قواتها المسلحة و قوات مسلحة منسقة أو جماعات نظامية مسلحة 
أخرى و تمارس تحت إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة و 

يات جنيف األربع المشتركة بين اتفاق 3، وهو نزاع تطبق عليه القواعد الواردة في المادة «منسقة 
 (2).1977البروتوكول اإلضافي الثاني لعام  وكذلك ،(1) 1949لعام 

هو تناقض اإلرادات الوطنية والقومية، وهو ناتج من االختالفات  الصراعالصراع المسلح:  .2
والصراع ال يتخذ فقط شكل المواجهة المسلحة، وإنما  .والتناقضات بين أهداف الدول وإمكاناتها

كاله ومظاهره، كأن يكون سياسيًا، أو اقتصاديًا، أو دعائيًا، أو تقنيًا، والصراع تتعدد تتعدد أش
 .وسائله، كأن تكون حصارًا، أو تهديدًا، أو تحالفًا، أو تحريضًا أو ضغطاً 

أو اجتماعية، وهو مرحلة تسبق  استراتيجيةوتتعدد أسبابه، كأن تكون سياسية أو اقتصادية أو 
 .(3)الحرب

هي أّول وسٍط طبيعي للفرد، يعيش فيه بشكٍل جماعي، وتعتمد على م جموعة من : ةاألسر . 3
الُمصطلحات والمفاهيم التي يّتفق عليها العقل الجماعي، وقواعدها ومبادئها تختارها 

 .(4)المجتمعات
 إجراءات البحث

اء عرض عبارات المقياس على مجموعة من الخبر ببعد أن تم التأكد من صدق أداة الدراسة 
للحكم على صالحيتها. وقد تحقق صدق المقياس ظاهريًا من خالل عرض العبارات على 
مجموعة من ذوي االختصاص من جهات أكاديمية مختلفة ، وقد تم األخذ في نظر االعتبار 

، وقياس ثباتها عن طريق دراسة استطالعية، جميع المالحظات التي قدمت من قبل المحكمين
                                                             

الخاصة بالنزاعات المسلحة غير الدولية إلى هذا النوع من النزاعات  المشتركة بين اتفاقيات جنيف األربع 3قد أشارت المادة ( ل1)

فقد انطلقت فقط من واقع حدوثه على أراضي أحد األطراف المتعاقدة وفرض التزامات على أطراف النزاع، بينما تعرفه دون أن 

 الداخلي وقدم لها التعريف المذكور.  جملة من المواصفات الخاصة بالنزاع الذي حددهو  1977البروتوكول اإلضافي الثاني لعام 

، رسالة ماجستير منشورة كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي  التنظيم الدولي للنزاعات المسلحة الداخلية( مهديد فضيل : 2)

 2، ص2014بكر بلقايد، الجزائر ، 
 .2013الرأي واإلعالم، بغداد ، ، الشبكة العربية للثقافة والحرب والصراع والنزاع( علي حسون لعيبي : 3)

 .1، ص2013، ، )الطبعة األولى(، الجزائر: جامعة قاصدي مرباح ورقلة األسرة وعوامل نجاحهانبيل حليلو : ( 4)
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رات االستبيان على األسر المستهدفة، وعند جمع االستمارات تحصل بتوزيع استماشرع فريق 
، ومن ثم تم تفريغها الكترونيًا تمهيدًا ( استمارة استبيان صالحة للتحليل396فريق العمل على )

وحدة ، وهذا الطول ناتج  0.67اإلجابات تم تحديد طول الفترة بـ  اتجاهلتحديد لعملية التحليل، و 
 – 1.67، )غير موافقاإلجابة  اتجاه( يكون 1.66 –1)؛ فقًا لآلتي و  3على  2عن قسمة 

 .موافق اإلجابة  اتجاه( يكون  3 – 2.34، ) إلى حد ما موافقاإلجابة  اتجاه( يكون 2.33
(، فيكون المحور One Sample T-Testولتحديد مستوى كل محور ، استخدام اختبار )

متوسط االستجابة إلجمالي المحور أكبر من قيمة متفق عليه )المستوى مرتفع( اذا كانت قيمة 
، ويكون المحور غير متفق عليه 0.05( وقيمة الداللة اإلحصائية أقل من 2المتوسط المعياري )

( وقيمة الداللة 2)المستوى منخفض( اذا كانت قيمة متوسط االستجابة إلجمالي المحور أقل من )
االتفاق )المستوى متوسط( اذا كانت قيمة  ، ويكون المحور محدود0.05اإلحصائية أقل من 

 . 0.05الداللة اإلحصائية أكبر من 
 وصف عينة الدراسة وفق سماتهم وبياناتهم الشخصية

 توزيع العينة حسب المتغيرات الشخصية (1جدول )

 الجنس

 المجموع أنثى ذكر

 % ك % ك % ك

191 48.2 205 51.8 396 100 

 ولي األمر

 المجموع ختاأل األخ األم األب

 % ك % ك % ك % ك % ك

131 33.1 173 43.7 55 13.9 37 9.3 396 100 

 العمر

 المجموع فأكثر  50 50 إلى أقل من   40 40 إلى اقل من  30 30 أقل من

 % ك % ك % ك % ك % ك

98 24.7 53 13.4 80 20.2 165 41.7 396 100 

الحالة 

 االجتماعية

 جموعالم أرمل مطلق أعزب متزوج

 % ك % ك % ك % ك % ك

203 51.3 85 21.5 55 13.9 53 13.4 396 100 

الدخل 

 الشهري

 500أقل من 
إلى اقل من  500

1000 

إلى اقل من  1000

1500 
 المجموع فأكثر 1500

 % ك % ك % ك % ك % ك

63 15.9 194 49 76 19.2 63 15.9 396 100 

المستوى 

 التعليمي

 المجموع امعي فأعليج دبلوم ثانوي إعدادي

 % ك % ك % ك % ك % ك

128 32.32 68 17.2 144 36.4 56 14.1 396 100 
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 ،من الذكوروا ( كان%48.2وما نسبته ) مبحوثاً ( 191( أن )1)في الجدول بينت النتائج 
( من %33.1، كما بينت النتائج أن )( من اإلناث%51.8وما نسبته ) مبحوثاً ( 205وأن )

( من األسر كان ولي األمر هو األم %43.7ي األمر هو األب في حين أن )األسر كان ول
( من األسر كان ولي األمر هي %9.3( من األسر كان ولي األمر هو األخ و)%13.9و)

( %24.7وما نسبته ) مبحوثاً ( 98بينت النتائج أن )األخت، أما بخصوص عمر ولي األمر ف
من أولياء  (%13.4وما نسبته ) مبحوثاً ( 53، و) سنه 30أقل من  أعمار أولياء األمور كانت

( %20.2وما نسبته ) مبحوثاً ( 80سنه ، و) 40إلى أقل من  30تراوحت أعمارهم بين  األمور
 كانت( %41.7وما نسبته ) مبحوثاً ( 165، و )سنه 50إلى أقل من  40تراوحت أعمارهم بين 

كانوا من المتزوجين ( %51.3ا نسبته )وم مبحوثاً ( 203)، كما تبين أن سنه فأكثر 50أعمارهم 
وما نسبته مبحوثًا ( 55، و )كانوا من غير المتزوجين( %21.5وما نسبته ) مبحوثاً ( 85)و
كانوا من ( %13.4وما نسبته ) مبحوثاً ( 53، و)كانوا من المنفصلين عن أزواجهم( 13.9%)

( كان دخلهم %15.9بته )وما نس ( مبحوثاً 63)أن األرامل، أما بخصوص الدخل الشهري فتبين 
( تراوح دخلهم %49( مبحوثين وما نسبته )194دينار في حين أن ) 500الشهري أقل من 

كان  (%19.2( مبحوثًا وما نسبته )76و ) ،دينار 1000إلى أقل من  500الشهري ما بين 
وما نسبته  مبحوثاً ( 63)و ، دينار 1500إلى أقل من  1000دخلهم الشهري ما بين تراوح 

( مبحوثًا وما نسبته 128)، وبينت النتائج ان فأكثر دينار ليبي 1500كان دخلهم  (15.9%)
( يحملون %17.2وما نسبته  ) مبحوثاً ( 68)( يحملون المؤهل اإلعدادي أو أقل، 32.32%)

( 56)و، عاليالدبلوم مؤهل ال( يحملون %36.4وما نسبته ) مبحوثاً ( 144، و )ثانوي المؤهل ال
 .يحملون المؤهالت الجامعية فما فوق ( %14.1نسبته )وما  مبحوثاً 
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 تحليل النتائج
 النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من الناحية االجتماعية أثرأواًل: 

( الوصف اإلحصائي لفقرات آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحيا  2جدول )

 األسرية من الناحية االجتماعية

 الفقرة ت
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 األسرة أفراد رعاية صعوبة 1
 82 197 117 ك

1.91 
موافق 
 إلى حد ما

0.704 
% 29.5 49.7 20.7 

2 
 كانت عما األفراد بين األسرية الروابط ضعف
 سابقا   عليه

 238 115 43 ك
 0.684 موافق 2.49

% 10.9 29.0 60.1 

3 
 التدخين مثل ألبناء عندا السيئة السلوكيات بعض
 وغيره

 179 118 99 ك
2.20 

موافق 
 إلى حد ما

0.814 
% 25.0 29.8 45.2 

4 
 المناسبات في المشاركة على القدرة ضعف

 االجتماعية

 201 105 90 ك
2.28 

موافق 
 إلى حد ما

0.811 
% 22.7 26.5 50.8 

 )اإلجباري( القسري الزواج 5
 72 91 233 ك

1.59 
غير 
 موافق

0.779 
% 58.8 23.0 18.2 

6 
 أو الزوج مقام لتقوم الزوجة عمل اضطرار
 المعيشة تكاليف لتغطية لهتها مساعد

 129 135 132 ك
1.99 

موافق 
 إلى حد ما

0.813 
% 33.3 34.1 32.6 

 االجتماعية القاتالع تصدع 7
 243 101 52 ك

 0.717 موافق 2.48
% 13.1 25.5 61.4 

 المبكر الزواج نسبة ارتفاع 8
 151 187 58 ك

2.24 
موافق 
 إلى حد ما

0.688 
% 14.6 47.2 38.1 

 األبناء تصرفات على األمور أولياء سيطرة عدم 9
 228 141 27 ك

 0.622 موافق 2.51
% 6.8 35.6 57.6 

 المجتمع في الطالق 10
 149 171 76 ك

2.18 
موافق 
 إلى حد ما

0.732 
% 19.2 43.2 37.6 

 السرقة حاالت زديادا 11
 249 91 56 ك

 0.731 موافق 2.49
% 14.1 23.0 62.9 

12 
 ممتلكات وعلى الغير ممتلكات على االستحواذ

 الدولة

 72.2 18.4 9.3 ك
 0.649 موافق 2.63

% 30.6 48.5 21.0 

 2.25 اإلجمالي
موافق إلى 

 حد ما
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يطــرح المحــور االجتمــاعي جملــة مــن الفقــرات التــي يظهــر االتفــاق عليهــا بشــكل واضــح فــي 
الجدول أعاله، فالروابط األسـرية وتصـدعها لـم تصـبح منتميـة عمـا كانـت عليـه سـابقًا، فقـد اعتراهـا 

ـــى  الســـطح بســـرعة تتناســـب مـــع الضـــعف الضـــعف، ممـــا يســـمح بظهـــور تجليـــات لهـــا، تطفـــو عل
المتحقـق، فنتـائج االسـتبيان تشـير إلـى حصـول التفكـك األسـري بفقـدان سـيطرة أوليـاء األمـور علــى 
تصرفات أبنائهم، فيخلق حالة من االنفالت تسمح بتداعي جملة من السلبيات التي تكـون عواقبهـا 

، فازديـاد حـاالت السـرقة وبـروز ليست قاصرة على الفرد الواحد، بل على المجتمـع والـوطن بأكملـه
ظاهرة التجاوز على ممتلكات الدولة يكون بداية ألرضية جديدة لتمادي المنفلت، إذ يستحوذ على 
ممتلكات الغير، وال يقف عند ذلك حين يعّدها غنيمة، فال يجد أثر المالمة في نفسـه أبـدا بعـد أن 

 خرج من مجتمع أسهم فيما هو عليه.
ة أفـــراد األســـرة علـــى الســـطح فـــي المحـــور االجتمـــاعي مـــن خـــالل تظهـــر صـــعوبة رعايـــكمـــا 

الســلوكيات الســيألة لءبنــاء، فالتــدخين وربمــا تعـــاطي المحــذورات بأنواعهــا المختلفــة تعطــي صـــورة 
واضحة لذلك، ومن خالل هذه الركائز ترسم نتـائج البحـث أشـكاال مختلفـة لمـا يمكـن أن ينـتج عـن 

ف المشـاركة ممـا يولـد حالـة مـن التباعـد، وتسـعى بعـض ذلك، فالمناسـبات االجتماعيـة تشـهد ضـع
الزوجات اضطرارًا إلى العمل، وسيكون فاعال في ارتفاع نسبة الزواج المبكـر، الـذي تكـون نهايتـه 

 في بعض األحيان الطالق كحالة لنهاية متواليات من السلبيات الواقعة في المجتمع.
ل اتفاقًا عليـه، فالتبـاين فـي الرؤيـة وربمـا تشير نتائج البحث إلى أن الزواج القسري لم يحصو 

 .الحث عليه تباعدت حدوده
آثار النزاعات والصراعات لمحور  (One Sample T- test)اختبار نتائج ( 3جدول رقم )

 من الناحية االجتماعيةعلى الحياة األسرية المسلحة 

 المحور
متوسط 

 االستجابة

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

T-Test 

الداللة قيمة 

 اإلحصائية
 المستوى

آثار النزاعات والصراعات 

من على الحيا  األسرية المسلحة 

 الناحية االجتماعية

 مرتفع 0.000 20.192 0.246 2.25

فان  آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من الناحية االجتماعية،ولتحديد 
وهي أكبر من قيمة المتوسط المعياري  (2.25)تساوي  محورقيمة متوسط االستجابة إلجمالي ال

أثر النزاعات ، وبذلك فإن 0.05من  أقلوهي  صفراً ( ، وان قيمة الداللة اإلحصائية تساوي 2)
 المسلحة على الحياة األسرية من الناحية االجتماعية كان مرتفعًا. والصراعات
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 النفسيةة األسرية من الناحية النزاعات والصراعات المسلحة على الحيا أثر: ثانياً 

( الوصف اإلحصائي لفقرات آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحيا  4جدول )

 األسرية من الناحية النفسية
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 المستقبل من باليأس شعور ينتابك 1
 206 111 79 ك

2.32 
موافق إلى 

 حد ما
0.786 

% 19.9 28.0 52.0 

 والقلق بالضيق شعور ينتابك 2
 177 156 63 ك

2.29 
موافق إلى 

 حد ما
0.724 

% 15.9 39.4 44.7 

 المسؤولية تحمل على القدرة بعدم شعور ينتابك 3
 83 192 121 ك

1.90 
موافق إلى 

 حد ما
0.712 

% 30.6 48.5 21.0 

 بالوحدة شعور ينتابك 4
 95 223 78 ك

2.04 
موافق إلى 

 حد ما
0.660 

% 19.7 56.3 24.0 

 بالتوتر شعور ينتابك  5
 175 165 56 ك

2.30 
موافق إلى 

 حد ما
0.703 

% 14.1 41.7 44.2 

 بالنفس الثقة بفقدان شعور ينتابك 6
 55 122 219 ك

1.59 
غير 
 موافق

0.722 
% 55.3 30.8 13.9 

 أسباب وجود عدم من بالرغم بالخوف شعور ينتابك 7
 54 133 209 ك

 0.716 غير موافق 1.61
% 52.8 33.6 13.6 

 القيمة بعدم شعور ينتابك 8
 42 178 176 ك

1.66 
غير 
 موافق

0.661 
% 44.4 44.9 10.6 

 بالحزن شعور ينتابك 9
 153 180 63 ك

2.23 
موافق إلى 

 حد ما
0.704 

% 15.9 45.5 38.6 

 كبير فراغ وقت بوجود شعور ينتابك 10
 152 177 67 ك

2.22 
موافق إلى 

 حد ما
0.713 

% 16.9 44.7 38.4 

 نائما   البقاء أو النوم صعوبة من تعاني 11
 168 172 56 ك

2.28 
موافق إلى 

 حد ما
0.698 

% 14.1 43.4 42.4 

 المستقبل في فكرت كلما ليال   األرق من انيتع 12
 197 147 52 ك

 0.704 موافق 2.37
% 13.1 37.1 49.7 



13 
 

نتائج إلى أن األرق من المعاناة المتفق عليها عند التفكير بالمستقبل، فالبحث في هذا التشير 
انـاة التـي تكـون المحور يؤكد أن تداعيات الحياة بمشاكلها المختلفة تسحب اإلنسان نحـو هـذه المع

 في كثير من األحيان مزمنة بشكل موجع.

اليأس والضيق والقلق ينتمي إلى  حالة التفكير بالمستقبل، إذ تسهم بشكل واضـح فـي كما أن 
التـي  التحليـلإظهار عدم القدرة على تحمل المسؤولية، وقد كان االتفاق عليها محدودًا وفق نتائج 

ا الظرف غير الطبيعي، ويكون من تبعات ذلك أن ينتـاب في هذ عمثلت شريحة مهمة من المجتم
المـواطن جملــة مــن السـلبيات وهــي الوحــدة والتــوتر والحـزن، فضــال عــن الشـعور بوجــود وقــت فــرا  

 .صعوبة النوم أو البقاء نائماً كبير يغرس فيه بعض الصعوبات والتي يتبين منها 
لمـواطنين فيمـا ينتـابهم مـن شـعور نتـائج فـي هـذا البحـث أن هنـا  عـدم اتفـاق بـين االأظهرت و 

القيمـة التـي  بعـدموالخوف الذي ال أسباب لوجوده، ويرافق ذلـك أيضـا الشـعور  بفقدان الثقة بالنفس
 . يمكن وضعها في قمة الشعور النفسي كونها تنتمي كما نعتقد إلى جملة ما يفقده المواطن

ار النزاعات والصراعات آثلمحور  (One Sample T- test)اختبار نتائج ( 5جدول رقم )
 النفسيةمن الناحية على الحياة األسرية المسلحة 

 المحور
متوسط 

 االستجابة

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

T-Test 

قيمة الداللة 

 اإلحصائية
 المستوى

آثار النزاعات والصراعات 

من على الحيا  األسرية المسلحة 

 النفسيةالناحية 

 فعمرت 0.000 5.758 0.231 2.07

فان قيمة  آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من الناحية النفسية،ولتحديد 
( 2وهي أكبر من قيمة المتوسط المعياري ) (2.07)تساوي  محورمتوسط االستجابة إلجمالي ال

أثر النزاعات ، وبذلك فإن 0.05من  أقلوهي  صفراً ، وان قيمة الداللة اإلحصائية تساوي 
 المسلحة على الحياة األسرية من الناحية النفسية كان مرتفعًا. الصراعاتو 
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 التربويةالنزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من الناحية  أثر: ثالثاً 

( الوصف اإلحصائي لفقرات آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحيا  6جدول )

 ةاألسرية من الناحية التربوي
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 لألبناء العلمي المستوى في بانخفاض تشعر 1
 262 93 41 ك

 0.674 موافق 2.56
% 10.4 23.5 66.2 

2 
 واجبداتهم فدي األبنداء متابعدة علدى قددرتك بعدم تشعر
 سيةالمدر

 168 129 99 ك
2.17 

موافق إلى 
 حد ما

0.803 
% 25.0 32.6 42.4 

 لألبناء الدراسي مستقبلال على بالقلق تشعر 3
 334 47 15 ك

 0.483 موافق 2.81
% 3.8 11.9 84.3 

 األسرة ألفراد الدراسة مستلزمات توفير من تعاني 4
 211 142 43 ك

 0.680 موافق 2.42
% 10.9 35.9 53.3 

 المدارس في االنضباط عدم ظاهرة انتشار تالحظ 5
 313 74 9 ك

 0.474 موافق 2.77
% 2.3 18.7 79.0 

6 
 بين والجسدي اللفظي العنف ظاهرة انتشار تالحظ
 الطالب

 340 41 15 ك
 0.473 موافق 2.82

% 3.8 10.4 85.9 

7 
 ارسالمد في األمور أولياء مجالس انعقاد قلة تالحظ
 لحضورها استدعائك وعدم

 247 100 49 ك
 0.706 موافق 2.50

% 12.4 25.3 62.4 

 مستمرة بصورة الدراسي العام انتظام عدم 8
 348 44 4 ك

 0.367 موافق 2.87
% 1.0 11.1 87.9 

9 
 فددي توزيعهددا وعدددم المدرسددية الكتددب تددوفير عدددم
 المحدد وقتها

 297 52 47 ك
 0.687 موافق 2.63

% 11.9 13.1 87.9 

 القرطاسية أسعار ارتفاع 10
 343 47 6 ك

 0.397 موافق 2.85
% 1.5 11.9 86.6 

 المدرسية المالبس أسعار ارتفاع 11
 357 38 1 ك

 0.310 موافق 2.90
% 0.3 9.6 90.2 

 الدراسي العام بداية في التأخر 12
 359 35 2 ك

 0.315 موافق 2.90
% 0.5 8.8 90.7 
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ـــاء الحاضـــر والمســـتقبل، لكـــن الظـــروف غيـــر  ـــيم يمثـــل القاعـــدة األســـاس للبلـــدان فـــي بن التعل
الطبيعية تخلق حالة مغايرة لما يجب أن يكـون عليـه التعلـيم وفـق قواعـده العامـة علـى أقـل تقـدير، 

تـي تـم نتـائج الالهذا البحث أزاح الصورة المرتبطـة بمـا يجـب أن يكـون عليـه التعلـيم حـين أظهـرت 
القلـق االتفاق عليها جملة مـن السـلبيات التـي ترافـق العمليـة التعليميـة فانخفـاض مسـتوى التعلـيم  و 

تـــوفير مســـتلزمات  فــي مّثــل ســـمة مهمــة، رافقهـــا الجانــب المـــادي علــى المســـتقبل الدراســي لءبنـــاء
لـك فـي ، ويظهـر جانـب عـدم االنضـباا كعامـل مهـم فـي المـدارس، ويتمثـل ذالدراسة ألفـراد األسـرة

قلــة انعقــاد مجــالس العنــف اللفظــي والجســدي بــين الطــالب، ومــن الفقــرات التــي تــم االتفــاق عليهــا 
انتظـــام العـــام ، فضـــال عـــن ذلـــك عـــدم لحضـــورها ءهمأوليـــاء األمـــور فـــي المـــدارس وعـــدم اســـتدعا

 مما يساعد في تأخر العام الدراسي على أقل تقدير. الدراسي بصورة مستمرة
 علــى متابعــة األبنــاء فــي واجبــاتهم المدرســية هبعــدم قدرتــور المــواطن نتــائج شــعالأظهــرت كمــا 

باتفـاق محـدود، وهـذا ينبـع كمـا نعتقـد بسـبب الظـروف التـي يعيشـها، وهـي دون أدنـى شـك ظـروف 
 .غير طبيعية

آثار النزاعات والصراعات لمحور  (One Sample T- test)اختبار نتائج ( 7جدول رقم )
 التربويةمن الناحية ة على الحياة األسريالمسلحة 

 المحور
متوسط 

 االستجابة

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

T-Test 

قيمة الداللة 

 اإلحصائية
 المستوى

آثار النزاعات والصراعات 

من على الحيا  األسرية المسلحة 

 التربويةالناحية 

 مرتفع 0.000 50.115 0.271 2.68

فان قيمة  على الحياة األسرية من الناحية التربوية،آثار النزاعات والصراعات المسلحة ولتحديد 
(، 2وهي أكبر من قيمة المتوسط المعياري ) (2.68)تساوي  محورمتوسط االستجابة إلجمالي ال

أثر النزاعات ، وبذلك فإن 0.05من  أقلوهي  صفراً وان قيمة الداللة اإلحصائية تساوي 
 ية التربوية كان مرتفعًا.المسلحة على الحياة األسرية من الناح والصراعات
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 الصحيةالنزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من الناحية  أثر: رابعاً 

( الوصف اإلحصائي لفقرات آثار النزاعات والصراعات المسلحة على الحيا  8جدول )

 األسرية من الناحية الصحية
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 وجود أمراض ناتجة عن سوء التغذية 1
 179 158 59 ك

2.30 
موافق إلى 

 حد ما
0.715 

% 14.9 39.9 45.2 

2 
تعااااني مااان عااادم القااادر  علاااى تاااوفير العالجاااات 

 المطلوبة ألسر 
 141 156 99 ك

2.11 
موافق إلى 

 حد ما
0.772 

% 25.0 39.4 35.6 

3 
تضطر للجوء إلى عالجات غير فعالة بسابب عادم 

 القدر  على شراء العالجات الفعالة
 155 152 89 ك

2.17 
موافق إلى 

 حد ما
0.768 

% 22.5 38.4 39.1 

 تعاني من غياب الرعاية الصحية 4
 134 171 91 ك

2.11 
موافق إلى 

 حد ما
0.747 

% 23.0 43.2 33.8 

 تشعر بتفشي ظاهر  تعاطي المخدرات 5
 133 163 100 ك

2.08 
موافق إلى 

 حد ما
0.764 

% 25.3 41.2 33.6 

6 
عااادم  تاااوفر األدوياااة فاااي المستشااافيات والمراكاااز 

 الصحية
 239 120 37 ك

 0.662 موافق 2.51
% 9.3 30.3 60.4 

7 
عاااادم تااااوفر الكااااوادر الطبيااااة المتخصصااااة فااااي 

 المستشفيات
 150 183 63 ك

2.22 
موافق إلى 

 حد ما
0.701 

% 15.9 46.2 37.9 

8 
انخفاااااض مسااااتوى الخاااادمات الصااااحية والعنايااااة 

 واالهتمام بالمستشفيات

 253 93 50 ك
 0.710 موافق 2.51

% 12.6 23.5 63.9 

9 
عدم توفر التطعيمات واللقاحاات بصاور  مساتمر  

 في المراكز الصحية

 238 120 38 ك
 0.666 وافقم 2.51

% 9.6 30.3 60.1 

 تفشي بعض األوبئة التي لمتسمع بها من قبل 10
 115 177 104 ك

2.03 
موافق إلى 

 حد ما
0.744 

% 26.3 44.7 29.0 

 ارتفاع أسعار األدوية في الصيدليات الخاصة 11
 347 43 6 ك

 0.388 موافق 2.86
% 1.5 10.9 87.6 

12 
وجود  في الصيدليات ليست من أغلب األدوية الم

 شركات عالمية معروفة

 124 156 116 ك
2.02 

موافق إلى 
 حد ما

0.779 
% 29.3 39.4 31.3 
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يتكون القطاع الصحي مـن أسـس ومعـايير يمكـن مـن خاللهـا الوقـوف علـى مـدى فاعليتـه فـي 
ن هنــا  اتفاقـا علــى أ التحليـلتلبيـة حاجـات المــواطنين، وفـي بحثنــا هـذا تبــين لنـا مــن خـالل نتــائج 

وضــع هــذا القطــاع، ال ســيما فــي عــدم تــوفر األدويــة، وارتفــاع أســعارها فــي الصــيدليات الخاصــة، 
ــــاض مســــتوى الخــــدمات الصــــحية فــــي المستشــــفيات، فضــــال عــــن عــــدم تــــوفر التطعيمــــات  وانخف

 بصورة مستمرة. تواللقاحا

ين، فســوء التغذيــة بأســباب غيــر متحققــة عنــد جميــع المــواطن مرتبطــةأمــراض  كمــا تبــين وجــود
كان مـن بـين الفقـرات التـي طرحتهـا نتـائج االسـتبيان بـأن االتفـاق عليهـا كـان محـدودًا، فضـال عـن 

تضطر للجوء إلى مما  ءسرةلالقدرة على توفير العالجات المطلوبة العالجات المطلوبة عند عدم 
شـركات عالميـة  أغلـب األدويـة الموجـودة فـي الصـيدليات ليسـت مـن حتـى إن عالجات غير فعالـة

، كما أن غياب الرعاية الصحية وعدم توفر الكوادر الطبية كان االتفاق عليه محدودًا، وال معروفة
من المواطن سمع بها م يبعض األوبألة التي لو تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات يخفى عن المواطن 

 .قبل

ات والصراعات آثار النزاعلمحور  (One Sample T- test)اختبار نتائج ( 9جدول رقم )
 الصحيةمن الناحية على الحياة األسرية المسلحة 

 المحور
متوسط 

 االستجابة

االنحراف 

 المعياري

قيمة اختبار 

T-Test 

قيمة الداللة 

 اإلحصائية
 المستوى

آثار النزاعات والصراعات 

من على الحيا  األسرية المسلحة 

 الصحيةالناحية 

 مرتفع 0.000 21.016 0.27 2.29

فــان  آثــار النزاعــات والصــراعات المسـلحة علــى الحيــاة األســرية مـن الناحيــة الصــحية، ولتحديـد
وهي أكبر مـن قيمـة المتوسـط المعيـاري  (2.29)تساوي  محورقيمة متوسط االستجابة إلجمالي ال

أثــر النزاعــات ، وبــذلك فــإن 0.05مــن  أقــلوهــي  صــفراً (، وان قيمــة الداللــة اإلحصــائية تســاوي 2)
   لحة على الحياة األسرية من الناحية الصحية كان مرتفعًا.المس والصراعات

 بعض األثار المتنوعة جراء النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية

 ( يبين بعض األثار المتنوعة للنزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية10جدول )

 ال نعم الفقرة ت
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 النسبة% العدد النسبة% العدد

 82.3 326 17.7 70 هل تعرض أحد أفراد األسرة لالعتقال 1

 79.3 314 20.7 82 األسر أو للخطف األسرة أفراد أحد تعرض هل 2

 89.6 355 10.4 41 إلى أحد االنفجارات األسرة أفراد أحد تعرض هل 3

 90.7 359 9.3 37 هل تعرض أحد أفراد أسرتك لإلصابة بطلق ناري  4

5 
 بسبب الدراسة عن األسرة رادأف أحد انقطع هل

 80.3 318 19.7 78 االقتصادية الحالة

6 
 في اإلناث من الزواج في تأخر حالة توجد هل

 المنزل
207 52.3 189 47.7 

7 
 في الذكور من الزواج في تأخر حالة توجد هل

 53.8 213 46.2 183 المنزل

 72.7 288 27.3 108 مبكرة سن في البنات أحدى تزويج تم هل 8

 77.5 307 22.5 89 المنزل في طالق حالة حدثت هل 9

( مــن األســر تعــرض أفــراد أســرهم لالعتقــال %17.7( أن )10أظهــرت النتــائج فــي الجــدول )
( مــنهم أصـــيب %10.4)( مــن هـــذه األســر تعرضـــوا للخطــف واألســـر، كمــا تبـــين أن %20.7و)

( مـن %19.7بطلـق نـاري و) ( مـنهم أصـيب احـد أفـراد األسـرة%9.3أفـراد اسـرهم باالنفجـارات و)
( %52.3األسر انقطع أبناؤهم عن الدراسة بسبب النزاعات والصراعات المسـلحة، كمـا تبـين أن )

من األسر حدثت لهم حـاالت تـأخر فـي الـزواج عنـد اإلنـاث إضـافة إلـى حـاالت تـأخر فـي الـزواج 
تــم تــزويج  ( مــن األســر%37.3(، كمــا أظهــرت النتــائج أن )%46.2عنــد الشــباب بنســبة بلغــت )

 ( من األسر حدثت عندهم حاالت طالق.  %22.5بناتهم في سن مبكرة كما تبين أن )

 النتائج : 

 توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:
أظهرت الدراسة أن أثر النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من الناحية  .1

الروابط األسرية بين األفراد وعدم سيطرة  االجتماعية كان مرتفعًا، ويعزى ذلك إلى ضعف
عدد كبير من أولياء األمور على تصرفات أبنائهم إضافة إلى ازدياد حاالت السرقة 

 واالستحواذ على ممتلكات الدولة وممتلكات الغير.
بينت الدراسة أن أثر النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من الناحية  .2

بسبب عند أغلب المبحوثين المعاناة من األرق لياًل ، ويعود ذلك إلى النفسية كان مرتفعاً 
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التفكير بالمستقبل والشعور بالضيق والقلق وباليأس من المستقبل عند بعضهم وكذلك 
 شعور بعضهم بالوحدة والتوتر.

أوضحت الدراسة أن أثر النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من الناحية   .3
كان مرتفعًا، ويعزى ذلك إلى الشعور بالقل على المستقبل الدراسي ألبنائهم  التربوية

والمعاناة من توفير مستلزمات الدراسة وانتشار ظاهرة عدم االنضباا في المدارس 
وظاهرة العنف اللفظي والجسدي بين الطالب إضافة إلى عدم انتظام الدراسة وارتفاع 

 أسعار القرطاسية والمالبس المدرسية.
أظهرت الدراسة أن أثر النزاعات والصراعات المسلحة على الحياة األسرية من الناحية  .4

الصحية كان مرتفعًا، ويعود ذلك إلى عدم توفر األدوية وانخفاض مستوى الخدمات 
الصحية والعناية واالهتمام بالمستشفيات إضافة إلى عدم توفر التطعيمات واللقاحات 

 ية وارتفاع أسعار األدوية.بصورة مستمرة في المراكز الصح
تبين أن أثر النزاعات والصراعات على الحياة األسرية من الناحية التربوية هو األعلى  .5

وأخيرًا األثر من يلي ذلك األثر من الناحية الصحية ثم األثر من الناحية االجتماعية 
   الناحية النفسية.

أخر في زواج اإلناث ( من األسر حدثت عندهم حاالت ت%52.3بينت الدراسة أن ) .6
 ( من األسر حدثت عندهم حاالت تأخر في زواج الذكور.%46.2و)

( وبلغت نسبة حاالت الطالق %27.3أظهرت الدراسة أن نسبة الزواج المبكر بلغت ) .7
(22.5%.) 

( %20.7تعرض أفراد أسرهم لالعتقال و)( من األسر %17.7أوضحت الدراسة أن ) .8
 تعرض أبنائهم للخطف أو األسر.

( من األسر تعرض أفراد أسرهم لإلصابة بطلق ناري %9.3ينت الدراسة أن )ب .9
 ( من األسر تعرض أبنائهم لإلصابة باالنفجارات.%10.4و)

( من األسر انقطع أبنائهم عن الدراسة بسبب النزاعات %19.7أظهرت الدراسة أن ) .10
 والصراعات المسلحة.

 التوصيات

 اسة، فإننا نوصي باآلتي:من خالل النتائج التي توصلت إليها الدر
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إقامة الندوات وحلقات النقاش من أجل توضيح اآلثار السلبية لبعض الظواهر الناجمة  .1
عن الحروب والصراعات المسلحة مثل التدخين، وتصدع العالقات االجتماعية، وارتفاع 

 .نسبة الزواج المبكر
عن الحروب والصراعات  االهتمام بأماكن الترفيه وصيانتها لتخفيف العبء النفسي الناتج .2

 المسلحة.
االهتمام بالجانب األمني للحد من بعض الظواهر السلبية الناجمة عن هذه ضرورة  .3

 الصراعات مثل السرقة، واالستحواذ على ممتلكات الدولة، وارتفاع األسعار.
وتوفير الكوادر الطبية المتخصصة في  توفير األدوية في المستشفيات والمراكز الصحية .4

 فيات.المستش
توفير اللقاحات والتطعيمات في المراكز الصحية ، واالهتمام بأماكن تخزينها وتوفير  .5

 الحافظات والبرادات من أجل ذلك.
انشاء النوادي الرياضية والثقافية من أجل اكتشاف المواهب وتدريبها وصقلها وتفعيلها في  .6

 المجتمع.
لكسب الشباب وادماجهم في  تماعياالهتمام بالمنتديات الثقافية في مواقع التوصل االج .7

 هذه المنتديات .
توفير الدعم للمنظمات التي تساهم في تقليل أثر النزاعات والصراعات المسلحة على  .8

 .الحياة األسرية
تقديم النصح واإلرشاد ألولياء األمور بواسطة خطباء المساجد لمساعدتهم في كيفية  .9

 احتواء األبناء ومعالجة الظواهر السلبية.
تغالل القنوات االعالمية المحلية والفضائية إلقامة الندوات الثقافية وتوضيح اآلثار اس .10

 السلبية للزواج القسري والمبكر.
تفعيل دور المرشد التربوي والنفسي في المدارس لتخفيف أثار الشعور بالوحدة والتوتر  .11

 والضيق وفقدان الثقة بالنفس عند بعض الطلبة.
للطالب في العطلة الصيفية من أجل ضمان االستغالل  إقامة المعسكرات الكشفية .12

 األمثل ألوقات الفرا .
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