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ملخص البحث:
تتمثل مشككة ا دراسد ككا لت درتعلى ا ج دتالط درالرنلو
دوس درتن شئا دالجتملايا لت تة ين درعنف دالجتملات ضا درملأة
وذرك من خالل درعايا من دألهادى درمتمث ا لت هاى سئيسككت وه
دوس درتنشككك ئا
م لو را درتعلى ا ج دت الط در الر نلو
دالجتملايا لت تة ين درعنف دالجتملات ضككا درملأةو ويتعلم من
درهاى درلئي ست ااة أهادى للايا مة ا من درتعلى ا ج دتالط
أ لريب درتن شئا دالجتملايا درم سلهما لت تة ين
درالرنلو
درعنف دالجتملات ضككا درملأة ددخل دأل ككلة ودرتعلى ا ج دتالط
دوس درث قل لا درماتمع يا لت تة ين درعنف
در الر نلو
دالجتملات ضا درملأة وم لورا درة شف ان ماى م سلهما درملأة
لت تة ين درعنف دالجتملات ضككا درملأة إللاضككللا مرج م لورا
درة شف ان مقتلحلو ر ا من درعنف دالجتملات ضا درملأة وتةمن
أهميا درن ث درنظليا لت مل ت لول أن ت ضيعه دراسد ا ر تلدث
دألدإلت ودرمعللت ر اسد لو دالجتملايا إل جه الم ودسد لو ا م
كككللا أإلعلد جاياة لت
دجتملم درملأة إل جه خلص وم لورا مضك
نقهل
دسد ا درعنف ضا درملأة من أوجه أخلى مخت عا ان مل
من دسد لو إللا ضللا مرج أن غلرنيا دراسد لو در سلإلقا ح ل
درعنف ضا درملأة تمث ت لت درة شف ان أ ملط درعنف أو درن ث
إل شةل الم ان درعنف ضا درملأة مال أن هذط دراسد ا تنا ق من
حيث مل ت ص ت مريه تلئج دراسد لو در سلإلقا من ت ايا ألإللز
أ دم درعنف ضككككا درملأة درمتمث ا لت درعنف دالجت ملات
ودرثقللت إلشةل أدقو
وتتمثل دألهميا درعم يا ر اسد ا لت م لورا تغايا أوجه درق ص س
لت ق ا دراسد ككلو ح ل درعنف ضككا درملأة ا ج درمسككت ى درم ت
وم لورا درت ايا إلشكككةل دقيق ح ل ملهيا درعنف دالجتملات ضكككا
درملأة ومل تتمثل ليه ت صيلو دراسد ا درتت إلاوسهل قا ت سلهم
لت در ا من درعنف دالجتملات ضا درملأةو
وتة ت ت سلؤالو دراسد ا من ؤدل سئي ست وه مل دتالط درالرنلو
دوس درتنشكككئا دالجتملايا لت تة ين درعنف دالجتملات ضكككا
درملأة؟ ويتعلم منه ااة تسلؤالو متمث ا ليمل ه دتالط درالرنلو
دوس درتنشكككئا دالجتملايا لت درمسكككلهما لت تة ين درعنف
دالجتملات ضككا درملأة ددخل دأل ككلة؟ ومل ه دتالط درالرنلو
دوس درثقللا درماتمعيا لت درمسككلهما لت تة ين درعنف دالجتملات
ضا درملأة؟ إللاضللا مرج مل ماى مسلهما درملأة لت تة ين درعنف
دالجتملات ضا درملأة؟

وقا أتنعت دراسد ا درمنهج در صعت وذرك رمالئمته مع درن ث،
ود تخامت دال تنيلن ر ص ل ا ج درنيل لو ا ج اينه ا ش دئيا
إلسياا مة ه من ملئه من طلرنلو درملجستيل درم دزي لت جلمعا
داملم م ما إلن ككع د دا ككالميا ا ج جميع درتخصككصككلو ،وإلينت
داليالإليا
ب درتن شئا يتاه
درنتلئج من خالل درن ث من أ
لت غلرن يا دا جل إللو لت درم س دألول درمتم ثل لت أ ككك ب
درتنشككئا دالجتملايا ددخل م يا دأل ككلةو أمل دتالط درالرنلو
دوس درثقللا درماتمعيا لإن درتذإلذب لت درصكك س درذهنيا
لو إلم دلقا ا ج أن
ودال انلم ان درملأة لقا أشكككلسو درمن
ء لهم لت معنج در صليا ودر مليا ا ج درملأة إلن سنا
هنلك
 %57إللاضككللا مرج أن قللا درماتمع تسككلهم لت درعنف ضككا
ب درتنشئا ددخل دأل لة يسلاا
درملأةو ودرم دلقا ا ج أن أ
ب
ا ج أن تة ن درملأة ضعيعا ومن در سة و ا ج درعنف ه دأل
درذي تملس ه درةثيل من درن سلء لت حلل تعل ضهل ر عنفو أي أن
كككلهم لت تة ين درعنف دالجتملات درتمثيالو درذهنيا لت
مل يسك
درماتمع ضا درملأة أمل لت در سؤدل درثلرث لإن داجلإللو
سنا  %50من
ماى م هلم درملأة لت تة ين درعنف ضاهل يمثل
لو ودالتعلق ا ج من درملأة هت من ت سلهم لت
م دلقا درمن
زيلدة درعنف ضككاهل من خالل درصككمت وتةليص ر صكك سة درنمايا
ممل يعنت من ر ملأة دوس لت درم سلهما لت تة ين هذط در ص سة
درت ل من ك ه دوس
م مل يعنت أن ر هذد د راوس در قاسة
نت مرج ميالإلتو

