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الموصـل  ( كتـاب    ٢٠١١صدر عن مركز دراسات الموصل في جامعة الموصـل            
 ٢٥١للمهندس والخطاط عبد الرزاق الحمداني و يقع الكتاب في          ) وجمهرة خطاطي النسخ  

ابراهيم خليل العالف   . د.ذنون الطائي و أ   . د.صفحة من الحجم االعتيادي وقدم له كل من أ        
  .يث والمعاصراستاذي التاريخ الحد

وال نغالي حينمـا نقـول بـأن          
مدينة الموصـل هـي إحـدى أشـهر         
الحواضر العربية التي أنجبت الخطاطين     
المبدعين الذين بزوا أقرانهم في أرجاء      

  .المعمورة

 فمنذ القرن الثامن عشر برزت جمهرة      
من الخطاطين الذين وشـحوا أعمـالهم    
بآيات الفن واإلبـداع أمثـال، سـلطان        

خليل ابن عمر خدادة وقاسم     الجبوري و 
بن محمد حسن، وقد تتلمذ عليهم ابرز       
خطاط عرفته الموصـل حينـذاك، بـل        
العراق واألقطار العربيـة كافـة وهـو        
صالح السعدي الموصلي الـذي أجـاد       
جميع أنواع الخطوط اليدوية واشـتهر      

  .بإجادته لخط الثلث والنسخ

 بصمتهم الرصينة والفنيـة     وأعقب هؤالء جيل آخر في القرن الثامن عشر تركوا          
ومنهم عبد الغفار األخرس وحـسين      . وتخطوا أعمال النساخين إلى األعمال الفنية الجليلة      

  .الجدي ومحمد درويش البر وشكي وغيرهم

وازداد االهتمام بهذا الفن الجليل في مطلع القرن العشرين مـع تأسـيس الحكـم                 
 سمة مميزة ومعبراً عـن االنتمـاء        الوطني في العراق، وأضحى الخط العربي في الموصل       
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العروبي لها، وقد تفنن الخطاطون في إظهار براعتهم الخطية علـى واجهـات الـصحف               
  .والمجالت والمحالت، وحتى المساجد والجوامع التي ازدانت بخطوطهم الجميلة

وتال ذلك الجيل فئة واسعة من الخطاطين المهرة نذكر منهم، فائق الدبوني ومحمد               
اضي والمال عبد الذي ترك خطوطه الرائعة على واجهـة العديـد مـن الجوامـع      سعيد الق 

  .والمساجد ومنها واجهة جامع العباسي في الموصل

وبعد منتصف القرن العشرين شهدت الموصل والدة نخبة منتجة، أجادوا فن الخط              
ية المنهجية أيما إجادة في الرقعة والنسخ والثلث، وطوروا مواهبهم بالتعليم والدراسة العلم 

لقواعد الخط العربي، ليترسخ فن الخط العربي على أيديهم في الموصـل وبـرز مـنهم،                
الخطاط الشهير يوسف ذنون الذي يعد المعلم الحقيقي للعديد من المهتمين بالخط العربـي              
في الموصل ومازال جلهم يجد بنتاجاته الفنية وإقامة المعارض الفنيـة والمـشاركة فـي               

طنية والعربية والدولية للخط العربي، ونذكر منهم علـى سـبيل المثـال ال              المسابقات الو 
الحصر، األساتذة علي الراوي وباسم ذنون، وعباس الطائي، وعبد الغالي عبـد الـرزاق              
وحسن قاسم حبش وإياد الحسيني ومروان حربي وعمار عبد الغنـي وخزعـل الـراوي               

  .يرهموقصي حسين آل فرج ومحمد موسى وخليل إسماعيل  وغ

وشهد الخط العربي منذ ستينيات القرن العشرين نهضة فنية هائلة في جماليـات               
الخط بأنواعه المعروفة وتشكيالته األخاذة وروعة الخطوط التي ازدانـت بهـا واجهـات              
المساجد والجوامع والمحاريب والمنابر، على أن االهتمام بذيوع الخط العربي وصل إلـى             

نوية ضمن مفردات مادة اللغة العربية وبكراسات للخـط العربـي           المدارس االبتدائية والثا  
وهذا ما أدى إلى صقل العديد من المواهب الفنيـة          . المقررة من وزارة المعارف ثم التربية     

  .وجعل اللغة العربية واقترانها بالخط العربي مادة محببة لدى الناشئة والجيل الجديد

الحمداني الذي كرس جهـده لـسنوات       وحسناً فعل المهندس الخطاط عبد الرزاق         
طوال في البحث والتتبع آلثار نخبة من رواد الخط العربي المعاصرين في مدينة الموصل،              
وألعمالهم الفنية وحرص على تسجيل كل ما يتعلق بمسيرتهم الفنية الطويلة وجمعهم فـي           

ين، فللحمداني  مؤلف هو بمثابة سفر للخطاطين في مدينة اإلبداع والمبدعين والفن والفنان          
كل التقدير على تلك الجهود المضنية التي بذلها وهو ليس غريباً عن جمهرة الخطـاطين،               

وهو ما اعطي لهذه الدراسة ثقالً نوعياً وعلميـاً         . فهو من مبدعي هذا اللون الفني الجميل      
خدمـة  . وفنياً في التناول والسرد والعرض متمنين له المزيد من العطاء الفنـي والعلمـي      

  .تاريخ العراق العظيم ومدينتنا الموصل الجميلةل

ونؤكد بان الكتاب يمس شغاف الذائقة الثقافية للمهتمين في هـذا الفـن الراقـي                 
سيرة خطاط من المحـدثين والمعاصـرين       ) ١٠٠(والجميل حيث حشد الحمداني اكثر من       

في واالرشـيفي   الذين واكبوا هذا الفن الرفيع، وهي دعوة لالطالع على ذلك المنجز الثقـا            
  .لمبدعي الخط العربي في الموصل
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تعد الدراسات اللهجية محاولة إلماطة اللثام عن مكنونات اللغة المتداولة في حيز 
ياً حياً، بخاصٍة عند تعاملها وتفاعلها مع فضالً عن كونها تشكل درساً لسان. المحلية لمدينة

لذا نجد في قراءة الدكتور حازم البكري في قسمه األول . موارد الشفاهية العامية الحية
، محاولة لتسليط الضوء على األلفاظ ٢٠١١الصادر عن مركز دراسات الموصل لسنة 

  . والمورثات اللهجية العامية المتداولة في مدينة الموصل

أشار إليه المؤرخ وهذا ما 
األستاذ الدكتور ذنون الطائي مدير 
مركز دراسات الموصل في تقديمه 

مدينة الموصل "للكتاب، إذ ذكر بأن 
تكتنز صفحات تراثية جميلٍة، تفصح 
عن مكنونات طبيعة النسيج 
االجتماعي فيها وتالوين عادات 
وتقاليد أهلها، وقدم مهنها وحرفها 
وأسواقها ومحالتها السكنية 
وجوامعها ومساجدها وكنائسها 
وأديرته، فجاءت اللهجة الموصلية 
مكملة لهذا النسيج التراثي فأضفت 

  )١(".علية بهاءاً وجماالً

وقد أشار المؤرخ االستاذ 
كوركيس عواد في تقديمه للكتاب أن 

ما يقابل اللفظ "المؤلف قد أورد 
العامي من فصيح، فلم يكن من شأن 

ة أو هذا الكتاب تمجيد العامي
االستمساك بها، بل أنه رمى انتشال اللهجة الموصلية التي أشاد بها الرحالة األقدمون من 

    )٢(".وهدة العامية والتحليق بها إلى مستوى العربية الفصحى

                                                 

 .٦/ قدمة األستاذ الدكتور ذنون الطائي من الكتابم )١(

  ١٠/ مقدمة كوركيس عواد من الكتاب )٢(
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شكلت مجموعة إحاالت تناولت . يتكون الكتاب من ثماٍن وثالثة وأربعمائة صفحة
ذلك اإلشارة إلى أسواق الموصل في هذه الفترة البحث التاريخي للمدينة قبل مائة عام، وك

ومنها سوق باب السراي، سوق البزازين، وسوق العطارين، وسوق الحدادين، وسوق 
الخفافين، وسوق اللبن وسوق الغنم، وشهر سوق، وغيرها من أسواق الموصل التي كانت 

  .موجودة، وال يزال قسم منها حاضراً ليومنا هذا

 البكري سلط الضوء على أسواق الموصل في بداية كتابه، وأغلب الظن أن الدكتور
محاولة منه درج األلفاظ وموروثات المدينة المتداولة في الجانب المهني لها، وكذلك 
محاولة التعرض لمفردات المهن وكيفية تداولها في العامية، ومتابعة تطور المفردة عبر 

  . تقدم الزمن

 إلى مالبس أهل الموصل، والتي حددها وكذلك أشار الدكتور البكري في كتابه
باليشمغ والعقال والطربوش، فضالً عن كونه رجع ملبوسية كل زي من هذه األزياء إلى 

  . الفئة التي تتداولها

ثم تعرض إلى الحياة االجتماعية للمدينة، إذ سلط الضوء على العادات والتقاليد 
ية الجار لجاره وغيرها من مكارم والموروثات التي كانت سائدة في مدينة الموصل، كحما

األخالق المتوارثة عبر األجيال، كون مدينة الموصل ضمت أو جمعت القبائل العربية 
األصيلة التي كانت تقطن فيها مثل قبيل خزرج، وقبيلة األزد، وأياد، وقبيلة قريش، وقبيلة 

 بني سليمى، وقبيلة بني الحارث، وقبيلة ثقيف، وقبيلة بني هاشم، وقبيلة بني كنده، وقبيلة
بني عبادة، إذ حاول الدكتور البكري التطرق من خالل ذكره للقبائل العربية أن يرجع أصلية 
أهل الموصل، وربطها بالحياة االجتماعية للمدينة، من خالل محافظتهم على العادات 

  . والتقاليد العربية األصيلة

 فيها من إمالة وإدغام ثم يتعرض إلى لهجة أهل الموصل، باإلشارة إلى ما ورد
وقلب بعض مفرداتها علماً أن اللهجة الموصلية هي أقرب اللهجات العامية إلى الفصحى، 
فضالً عن تعرضه لبعض الموارد األعجمية الداخلة إلى اللهجة ومحاولة تسليط الضوء 
عليها من خالل شرح معانيها، ومرجعياتها، وكيفية استمالها، وإذا ما وردت في شعر أو 

  .            حكاية أو مثل

ولعل الدكتور البكري أسهب في شرحه للمفردات العامية واألعجمية الواردة في 
  . اللهجة الموصلية، وذلك من خالل ذكره لخصائص هذه اللهجة

ثم ينتقل بدرج معجمه الذي اعتمده من خالل الجمع الشفاهي عن ما تداول في 
ويقف عند حرف الزاي، يحاول في درجه .  األلفالشارع الموصلي، إذ يبدأ المعجم بحرف

للمفردات الواردة بحسب حروفها أن يفسر معانيها ويرجع أصلها في اللغة العربية أو 
اللغات األخرى القريبة من مدينة الموصل، بخاصة أن المدينة كانت على احتكاك من 

  .    للعراقالتركية والفارسية، فضالً عن األثر الذي تركه االحتالل البريطاني

  

    



 

)٦(
paõa‹Ó@òîÜ–ìß@M†‡ÈÛa@I@XH@O@ñ‡ÈÔÛa@ðˆ@QTSR@ç@O@Þëüa@åí‹“m@@RPQQ@â@ @

µäàÜÛ@òîÇbànuüa@òíbÇ‹Ûa 

M@Ý–ì¾a@òäí‡ß@À@òîºìÔm@òaŠ†@M@ @

â@Nbäç@ðëbÈjÛa@ábu@õ@ @

لنيل شـهادة الماجـستير فـي قـسم           رسالتهاقدمت الباحثة باسمة فارس محمد      
صفحة، حاولت الباحثـة أن     ) ١٤٦( وتقع الرسالة في     ٢٠٠٠كلية اآلداب لسنة    / االجتماع

رعاية االجتماعية بوصفها حقا وواجبا لشرائح عديدة من أفراد المجتمـع ،            تبين أهمية ال  
وواجب على كل من يتولى مقاليد األمور ويتمتع بالسلطة األزمة لتنفيذ سياسة اجتماعيـة              
عالية أن تعطى لألفراد حقوقهم وتحفظ للمجتمع توازنه سواء أكانت هذه الجهات مؤسسات        

لى مهمة تقديم الخدمات سواء أكانت خدمات اجتماعية        حكومية أم غير حكومية في أن تتو      
أم اقتصادية أم نفسية لبعض من الفئات التي تحتاج إلى من يمد المجتمع لها يـد العـون                  

  . والمساعدة ومنها رعاية الطفولة والمعاقين والمسنين

تجلت أهمية الدراسة في جانبين ، الجانب العلمي والتطبيقي ، ففي الجانب العلمي               
زالت هناك ضرورة إلى إضاءة الجوانب المتعددة لرعاية المسنين والبحـث عـن سـبل               ال

وصيغ علمية تساهم في إضافة لفئة جديدة إلى هذا المجال العلمي ، ومن الناحية التطبيقية               
  نجد

إن لهذه الدراسة أهميتها في كونها فرصة للوقوف على واقعهـم وتقـويم الوضـع                     
 أهم االيجابيات للعمل على تطويرها وكـذلك معرفـة الـسلبيات            الحالي بغية التعرف على   

  . والعمل على تالفيها وإصالح ما يمكن أصالحه

يهدف البحث إلى طرح عدة تساؤالت تسعى الدراسة إلى تحقيقها فكانـت األسـئلة                     
تدور في،تقويم مدى الرعاية االجتماعية المقدمة للمسنين من قبـل أسـرهم ومـن قبـل                

ودور الدولة للرعاية وذلك من خالل دراسة أوضاعهم االجتماعيـة والـصحية            مؤسسات  
والنفسية واالقتصادية، وكذلك معرفة مايقدمه دار رعاية المسنين مـن مـساعدة ودعـم              
للمسنين ومدى تكيفهم وتوافقهم لظروف الحياة، إلى جانب ذلك معرفة الواقع الراهن الذي             

 دار رعاية الدولة عن طريـق إجـراء مـسح لـواقعهم االجتمـاعي               يعيشه المسنون في  
واالقتصادي والصحي والنفسي مع تشخيص ألهم المشكالت التي تواجههم، فـضال عـن             
الوقوف على دور المنظمات والمؤسسات األهلية ومدى مساهمتهم في رفـد ودعـم دور              

   .الدولة من خالل خالل تقديم الخدمات واالحتياجات األساسية لهم

احتوت الدراسة على جانبين يختص األول بالجانب النظـري للدراسـة إذ تـضمن               
أربعة فصول، تناول الفصل األول اإلطار المنهجي للدراسة منها تحديـد مـشكلة البحـث               
واألهمية والهدف منه وتحديد المفاهيم، إذ جرى التعريف بالمفاهيم التي وجدت الباحثة انه             

 وهي المسنون، الرعاية االجتماعية، الخدمة االجتماعية، المجتمع        من الضروري تعريفها،  
المحلي، التقاعد، في حين قدم في الفصل الثاني عرضا موجزا لبعض الدراسات الـسابقة               

  . ومنها أربعة دراسات عراقية ودراستان عربية وأربعة دراسات أجنبية
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 تاريخية عن تطـور     الفصل الثالث احتوى مبحثين ، تناول المبحث األول عن نبذة         
الرعاية االجتماعية على مر العصور ، حاولت الباحثة أن تبين الرعاية االجتماعية قديمـة              

الملـك  ( قدم المجتمع اإلنساني، إذ بدأت تظهر بوادرها األولى في القانون الذي أصـدره              
، والذي نص على أن يتولى القضاة وحكام المدن مسؤولية تتبع           ١٥٣١عام  ) هنري الثامن 

أحوال الفقراء المحتاجين وكبار السن والعجزة ومساعدتهم ماديا، تاله قانون أخـر صـدر        
 نص على إنشاء بيوت الصدقة إليواء الفقراء والعاجزين عن العمل من كبار السن              ١٥٩٧

والعجزة وذوي العاهات ، أما في الواليات المتحدة فقد عبرعن مسالة االهتمام بالرعايـة              
، ١٦٥٧يوت اإلحسان وقد أنشى أول البيوت في مدينة نيويورك عام           االجتماعية بنموذج ب  

 ، ١٩١٧أما االتحاد السوفيتي فلم يكن هناك اهتمام ملموس بالرعاية االجتماعية قبل ثورة           
أما في مصر فقد أنشى المصريون مالجئ للشيوخ والعجزة ، أمـا فـي العـراق فيرجـع                  

(  إذ صدر القـانون رقـم      ١٩٤٧إلى عام   االهتمام برعاية المسنين والعجزة بشكل رسمي       
  . والذي أنشأت بموجبه دورا خاصة عرفت بدور العجزة) ٤٧

أما المبحث الثاني من الفصل الثالث خصصته الباحثة للتطرق إلى موقف األديـان             
السماوية في رعاية كبار السن ومنها اإلسالم والرعاية االجتماعية ، والمسيحية والرعاية            

  . يهودية والرعاية االجتماعية االجتماعية ، وال

أما الفصل الرابع فقد تضمن مبحثين ، تناول المبحث األول أنـواع الرعايـة االجتماعيـة                
الباحثة أن تبين كيف إن الدول تختلف فيما بينها حول برامج الرعاية االجتماعيـة               حاولت

بيل المثال تطور   المقدمة لمواطنيها ، وهذا االختالف يرجع إلى عوامل متعددة منها على س           
وسائل الرعاية عبر العصور واختالف األسس االقتصادية وااليدولوجية لكل دولة ، ومـن             
أوجه الرعاية التي يمكن تقديمها لفئة المسنين هي الرعايـة االجتماعيـة ، والـصحية ،                

  . واالقتصادية ، والنفسية 

ـ             ة االجتماعيـة   أما المبحث الثاني من الفصل الرابع فتتطرق إلى  أنمـاط الرعاي
المقدمة للمسنين ، حاولت الباحثة أن تتطرق إلى مسألة الرعاية االجتماعية تحتـاج إلـى               
تضافر الجهود واإلمكانيات المختلفة على كافة المستويات ومنها النمط األسـري لرعايـة             

  . المسنين، والنمط المؤسسي لرعاية المسنين ، ونمط الرعاية المجتمعية 

نب الميداني وقع في أربعة فصول، أولها الفصل الخامس الذي          أما فيما يخص الجا   
تضمن اإلطار المنهجي للدراسة الميدانية والمتضمنة نوع البحث ، عينة البحث ، فرضيات             

  . البحث ، مجاالت البحث ، الوسائل اإلحصائية 

أما الفصل السادس اختص بعرض وتحليل نتـائج الدراسـة الميدانيـة الخاصـة              
في حين تناول الفصل السابع من الدراسة المـسح الـشامل لـدار             . ديمغرافية  بالبيانات ال 

رعاية المسنين في مدين الموصل ، حاولت الباحثة إعطاء صورة تعريفية لدار الرعاية من              
حيث التأسيس وشروط القبول وأهداف الدار والخدمات المقدمة للمسنين ، إلى جانب ذلـك              

المهمة الخاصة بالدار ومنه مؤشرات أدارية وخدمية       فقد خرجت الباحثة ببعض الموشرات      
أما الفصل الثامن تضمن أهم النتائج الخاصة بالدراسة الميدانية حيث تبين إن            . واقتصادية  

المسنون ال يحصلون على رعاية اجتماعية واقتصادية وصحية كافية في مدينة الموصـل             
  .  رسمية وغير الرسمية فضال عن عدم وجود دعم من قبل المنظمات الجماهيرية ال
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قدمت الباحثة نورا مجيد علي الشاهين رسالتها لنيل شهادة الماجستير فـي علـم       
افة الطفل فـي ظـل      ثق(والموسومة  ٢٠٠٩جامعة الموصل لعام     ب كلية اآلداب في  االجتماع  

وقـد وقعـت    )  دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل      -بعض المتغيرات المجتمعية    
  . جدول٤٥ صفحة ضمت ١٧٥الرسالة في 

إن ثقافة الطفل تعني أسلوبه في الحياة بكل تفصيالتها وتشمل لغته وعاداته وقيمه             
ية التي يحصل عليها الطفل     وطريقة تفكيره وتعامله مع األمور وغيرها من األنماط السلوك        

من بيئته االجتماعية التي هو جزء منها، والطفل في مدينة الموصل شأنه شأن أي طفـل                
في العالم، لديه القدرة على التفكير والتحليل والتعلم ولديه ثقافة خاصة به تميزه عن غيره               

لـسنوات  من األطفال وان اشترك معهم في التفصيالت،وقد أثرت في توجيه ثقافتـه فـي ا              
األخيرة بعض من المتغيرات المجتمعية والمستجدات التي شهدها مجتمعنا العراقي بصورة           

  .عامة ومجتمع مدينة الموصل على وجه التحديد

احتوت الدراسة على بابين تمثل األول بالجانب النظري والثاني بالجانب الميداني،             
ن تناول األول اإلطار العـام       فصول وتكون الفصل األول من مبحثي      ٣وضم الجانب النظري    

لموضوع الدراسة وفيه تقع مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ومفاهيمها، وتتضح أهمية           
هذه الدراسة في كونها اهتمت بالمتغيرات المجتمعية التي طـرأت علـى واقـع الطفولـة                

بح وهويتهم الثقافية في عصر تزاحمت فيه األوضاع والظروف الصعبة عالميا وقطريا وأص           
االهتمام موجها تحو دراسة الطفولة وما يحيط بها من متغيرات وصعوبات كثيرة حفـزت              

 إلى ايالء الموضوع    ف والمنظمات المجتمعية ومنها منظمة اليونيسي     ميينياألكادالكثير من   
  .اهتماما خاصا

وقد تناول المبحث الثاني الدراسات السابقة، واقتصرت الباحثة على عرض دراسة             
حدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك لتعذر حصولها على دراسات مماثلة            عربية وا 

  .وقد تم في نهاية المبحث مقارنة نتائج الدراسة المعروضة مع النتائج التي حصلت عليها

أما الفصل الثاني فقد سلط الضوء على البناء الثقافي للطفل، إذ تنـاول المبحـث                 
فة الطفل والمبحث الثاني تناول التنشئة االجتماعية وعالقتها        األول فيه ثقافة المجتمع وثقا    

بثقافة الطفل، وقد توصلت الباحثة إلى مجموعة من الحقائق التي تؤكد العالقة مـا بـين                
ثقافة المجتمع وثقافة الطفل منها إن الطفل ليس كيانا مستقال عـن الوسـط االجتمـاعي                

اعي والنظم االجتماعية دورا بالغ األهمية في       والبيئي الذي يوجد فيه، ويلعب البناء االجتم      
تشكيل ثقافة الطفل وشخصيته، وان شخصية الطفل تسهم بدورها في تشكيل هذه الثقافـة              

  .وتضيف إليها وتنميها
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وسـائل  –وتناول الفصل الثالث ثقافة الطفل وعالقتها ببعض المتغيرات المجتمعية            
سائل االتصال وعالقتها بثقافة الطفـل،       وضم مبحثين تعرض األول إلى نوعية و       -االتصال

أما المبحث الثاني فتناول التعامل مع الطفولة في عصر العولمة والغزو الثقافي واإلعالمي،             
ومن وسائل االتصال التي تناولتها الباحثة في المبحث األول ودرست تأثيرها على ثقافـة              

  .  اآللي واالنترنيتالطفل التلفاز، السينما، اإلذاعة، الصحف، المجالت، الحاسب

وعن الغزو الثقافي واإلعالمي ذكرت الباحثة إن عالمنا العربي يشهد اليوم اكبـر               
ح المجتمع العربي، والطفل ال     ئحملة غزو ثقافي إعالمي أجنبي ترك آثاره على جميع شرا         

يشكل شريحة معينة في المجتمع بل هو أهم شريحة فيه فهو عماد األمة ومستقبلها الواعد               
د أصبح أطفالنا اليوم متأثرين جدا إلى حد االقتناع ببعض األفكار الغربية التي تبث عليهم          فق

  وشبكات االنترنيت الحديثة بصورة جذابة وهذا بدوره ترك آثـاره علـى              تعبر الفضائيا 
 مذبذبين قـي    فأصبحوا أطفالنا فبدؤوا يشكون في كل ما تعلموه من أسرهم           كتفكير وسلو 

  .هو شرقي وما هو غربي فهم يعيشون حالة اغتراب داخليسلوكياتهم بين ما 

فصول ) ٤(أما الباب الثاني للدراسة فقد تمثل بالجانب الميداني الذي احتوى أيضا              
وعينة الدراسـة وفرضـياتها     . فقد تناول الفصل الرابع األطر العلمية والمنهجية للدراسة       

ل عرضا مفصال للحاالت الخاصـة      ومجاالت وأدوات الدراسة، أما الفصل الخامس فقد تناو       
-٩(باألطفال مع عرض نتائج الدراسة وتحليلها، وقد اختارت الباحثة الطفولة المتـأخرة             

  . طفال ٢٠سنة عينة لدراستها وبحجم ) ١٢

لقد كان لالحتالل األمريكي على العراق وإفرازاته تأثيرا واضحا في أطفالنا األمـر               
سلوكياتهم وانفعاالتهم وحرمهم من ابـسط حقـوقهم        الذي شكل خلال في حياتهم اليومية و      

وهو حرية الحركة واللعب والذهاب بنزهة فضال عما رافق االحتالل من انفتاح إعالمي في              
  .مجال القنوات الفضائية واالنترنيت والموبايل التي غيرت كثيرا من نمط حياتهم وتفكيرهم 

 الميدانية الخاص بأسـر     وقد تناول الفصل السادس عرض وتحليل نتائج الدراسة         
األطفال وتحليلها إذ استخدمت الباحثة في عملها الميداني منهجين، األول مـنهج دراسـة              

 سـنة ومـنهج     ١٢ إلى   ٩طفال بأعمار من      -٢٠-الحالة التي شملت عينة من األطفال       
 أسرة تم تحديدها فـصديا ومـن ثـم توزيـع            ٢٠٠المسح االجتماعي الذي شمل اختيار      

  .ليها من اجل التعرف على ثقافة الطفل من وجهة نظر أسرهماالستبيان ع

وأخيرا جاء الفصل السابع ليتناول نتائج الدراسة الميدانيـة بـشقيها أي نتـائج                
 ونتائج دراسة اسر األطفال ومن ثم التوصيات والمقترحات المتعلقة          األطفالدراسة حاالت   

القدم والسباحة الرياضـة المفـضلة      بالدراسة، ومن مقتطفات نتائج دراسة الحالة إن كرة         
، أما الهوايات الفنية فإنها احتلت المرتبة الثانية        %٧٠ في هذه السن وبنسبة      األطفاللدى  

 في مرحلة الطفولة المتأخرة يميلون إلى االسـتقاللية فـي           األطفال، اغلب   %٦٠وبنسبة  
 األصـدقاء تيـار   اتخاذ بعض القرارات في األمور التي تخصهم مثل اختيار المالبس أو اخ           

 يهتمـون   األطفـال من أولياء أمور    % ١٠٠ إن   األطفالومن مقتطفات نتائج دراسة اسر      
من األسر تسمح ألطفالها إبداء آرائهم والمـشاركة فـي         % ٨٧بتنمية ثقافة أطفالهم، وان     

قرارات تتعلق في شؤون األسرة، وهناك إجماع من األسر على رغبة أطفالهم فـي تعلـم                
  .الحاسوب


