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  األوىلاألوىلاحملاضرة احملاضرة 

  علم اإلجتماع األسري علم اإلجتماع األسري 
 


 تمع لتكوين خلية أول األسرةا.  
 تمع يقرها ومصطلحات أوضاع على تقومتمع عمل من وهي افرديا عمال وليست ا.  
 م تشكل اليت فهي أفرادها تصرفات حيدد الذي العام اإلطار األسرة تعتربخصائصهم عليهم وتضفي حيا 

  .وطبيعتها
 ا وتتأثر االجتماعية النظم من عداها فيما تؤثر األسرة.  
 ا احلياة مستلزمات بكل قدميا تقوم كانت اقتصادية وحدة األسرة تعتربواحتياجا.  
 معيشتهم ومستوى السكان بعدد املتعلقة اإلحصاءات إلجراء أساسا تتخذ إحصائية، وحدة األسرة.  
 تمع يهعل اصطلح الذي الوسط هي األسرةواالجتماعية الطبيعية ودوافعه اإلنسان غرائز إلشباع ا.  
 السن بلغ إذا السيما القانونية، وشخصيته الذايت كيانه فرد فلكل. العامة الفردية باحلريات األسرة أفراد متتع 

  .األهلية هذه عليه يضفي الذي
 االقتصادية بقيمتها وشعورها العمل انميد نزوهلا مع املرأة خصوصا األسرة لعناصر االجتماعي املركز تغري.  
 الدميوقراطية االجتاهات سيادة مع األسرة مناقشات على مسيطرة الدميوقراطية الرتعة أصبحت .  
 الزينة وشؤون بامللبس فاالهتمام ضرورة، األكثر االحتياجات وإغفال والكماليات احلضارة مبظاهر العناية 

  .كثرية التزاماتب وأثقلتها املعاصرة األسرة مسة أصبحت
 األفراد نشاط واستغالل الفراغ أوقات تنظيم مثل األسرة حميط يف واملعنوية التروحيية الناحية بتنظيم العناية 

  .بالفائدة واتمع األسرة على يعود فيما
 املباشرين واألوالد والزوجة الزوج من تتكون فهي النطاق، وحمدودة العدد صغرية احلديثة األسرة أصبحت.  


  : املمتدة األسرة - ١
 ال وهي واحد سكن يف تقيم اليت املرتبطة األسر من عدد من تتكون اليت اجلماعة على املمتدة األسرة مصطلح يطلق

  ).املركبة األسرة( عن كثريا ختتلف
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  : النواة األسرة - ٢
 تسمى والديه ومن اخوته ومن منه مكونة سرةأ يف يولد فهو. النواة األسرة من خمتلفني بنمطني حياته خالل الفرد مير
 تسمى وأطفاله زوجته ومن منه تتكون نواة أسرة لنفسه خيلق أسرته ويترك الفرد يتزوج وعندما) التوجيه أسرة(

  ).إجناب أسرة( حينئذ
 ال أنه كما إنسانيتنا نكتسب طريقه عن الذي النظام فهي اتمع نظم أقوى فهي األسرة حجم صغر من وبالرغم

  .أسرة يف تنشئتهم سوى اإلنسانية بين لصياغة أخرى طريقة يوجد


 التطور، منها يبدأ اليت األوىل النقطة وهي اتمع، جسم يف األوىل اخللية هي) كونت أوجست( نظر يف األسرة -
  .احلي للكائن البيولوجي لتركيبا يف احلية باخللية وجودها وجوهر طبيعتها يف مقارنتها وميكن

 إىل تتجه وأن البد الوظيفة هذه األسرة حتقق ولكي. األخالقية وظيفتها على وضغط األسرة، وظائف عن وتكلم -
  .األخالقي الكمال أو األخالقي املثال

  .دينية ووظيفة تربوية وظيفة لألسرة أن كما -
 طبيعة وتتشكل الواعية، الغرائز عليها تسيطر واجتماعية يةبيولوج وحدة األسرة اعترب فقد سبنسر، هربرت أما -

  .السائدة االجتماعية احلياة طبيعة بتشكل األسرة
 يكتفي إذ العامة احلياة ميدان إىل املرأة نزول عدم أنصار ومن األسرة على الرجل سيادة أنصار من سبنسر وكان -

  .بيت وربة زوجة لتكون بتثقيفها
 باعتباره العاطفي احلب عن وتكلم. اجتماعية قوة واعتربها اإلنسانية واألحاسيس املشاعر سةبدرا لستروارد واهتم -

 ينتشر أن قبل اإلنسانية ا مرت اجلنسية الشيوعية من فترة هناك أن وارد ويرى.. الزواج نظام ظهور يف خطوة أول
  .العاطفي احلب اجلنسني بني
 أساس على قائما النظام هذا وكان. بالقوة املرأة على االستيالء هو زوجات على للحصول مظهر أقدم بأن ويرى -

  للنساء األقوى احتكار
 والنساء الرجال زودت اليت هي الطبيعة أن إىل ينظر فهو سبقوه الذين عن كثريا خيتلف ال مسنر، أن جند وأخريا -

  .جالزوا إىل اجلاذبية تلك أدت وقد..البشري اجلنس دوام يف سببا كانت جباذبية
 ارتباط أنه عادة فيفهم الزواج أما..للمجتمع مصغرة صورة نظره يف فاألسرة الزواج، وبني األسرة بني مسنر وفرق -

 طاملا االجتماعي اإلطار نطاق يف األطفال إجناب ولغرض املعيشية الضرورات حتقيق على للتعاون وامرأة رجل بني
  .ومستمرا قائما ارتباطهم كان
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 يتلقاها اليت االجتماعية التربية على ونعى الطالق فكرة وناقش. احلديثة األسرة يف االحنالل ملظاهر مسنر وعرض -
 الطالق يف املفتوح الباب سياسة بأن ونادى. السعيدة الزواجية احلياة يف ترغبهم وال للزواج تعدهم ال ألا مواطنوه

 سياسة من حاال أسوأ السياسة وهذه. باإلمجال االجتماعية احلياة وفساد االجتماعية الروابط احنالل إىل تؤدي
   الذات إلنكار جتربة أشرف بأنه ووصفه الثنائي الزواج بتدعيم ونادى الزواجية العالقات يف اإلباحية

 املفكرين هؤالء أن العرض هذا من ويبدو األسرة لشؤون عرضوا الذين والفالسفة املفكرين آراء ألهم خالصة هذه
 حقائق إىل بالرجوع كثريا يهتموا ومل وسيكولوجية وبيولوجية فلسفية أسس على األسرية عاألوضا إرساء حاولوا

  .االجتماع علم
  


  .. كنظام األسرة دراسة:  أوال
 املكان عرب املقارنات وإجراء وتطوره العائلي النظام أصل حول اهتمامه ويدور الظهور، يف املداخل أقدم من يعد

  .والزمان
 يتعلق فيما األسرة عن عاملية تعميمات إىل الوصول دف الوصفية املقارنة بالدراسة اهتمامه املدخل هذا مييز ومما

  .األسرة ا تقوم كانت اليت القدمية بالوظائف أكثر اهتمام مع بوظائفها
  .االجتماعية النظم بقية على األسرة تأثري فلونويغ وعتمد ومتغري مفتوح نسق أا على األسرة إىل املدخل هذا وينظر
  .. التفاعلي املدخل:  ثانيا

 الدور ألداء الداخلية العمليات ضؤ يف األسرة ظواهر يفسر املتفاعلة الشخصيات من وحدة بأا األسرة يصف
 فهو لألسرة لداخليةا باألمور أساسا يهتم املدخل هذا أن كما. القرارات واختاذ االتصال ومشكالت املركز وعالقات

  .األوالد مع الوالدية والعالقات الزواجي والتوافق القرين اختيار على يركز
  .. املوقف دراسة مدخل : ثالثا
 الذين لألفراد بالنسبة اخلارجية املثريات من كمجموعة أي السلوك يف يؤثر اجتماعي كموقف األسرة إىل ينظر وهو
  : هي األساسية االفتراضات من موعةجم على املدخل هذا ويقوم. عليهم تؤثر

  .الواقع عن مستقل كموضوع دراسته ميكن االجتماعي املوقف أن .١
  .التغري هلذا وفقا تتعدل أيضا ولكنها التغري دائمة فقط ليست االجتماعية املواقف أن .٢
  .وثقافية وفيزيقية اجتماعية عناصر لتفاعل نتاج هو اجتماعي موقف كل أن .٣
  .املوقف مع يتوافق أنه إال دائما سلوكا يكون ال أنه ورغم للموقف وظيفة هو السلوك أن .٤
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  الثانيةالثانيةاحملاضرة احملاضرة 
  األسرةاألسرة  ووظائفووظائف  تطور نظامتطور نظام


 على كثريا تغريت ألا ثابتا نظاما ليست فاألسرة املتتابعة، احلضارات عرب هلا حدث كبري تطور وجود إىل األسرة تاريخ يشري
  :التايل النحو

  : االتساع ناحية من
 أن كما وعشرية، أسرة بني فرق عندهم يوجد ال إذ العشرية أفراد مجيع تضم األصليني وأمريكا استراليا سكان عند فاألسرة

  .  للعشرية رمزا يتخذونه تومت أساس على وإمنا الدم برابطة يرتبطون ال العشرية أفراد
 أيضا تقوم عندهم القرابة كانت كما. واألدعياء املوايل وكذلك األقارب مجيع تضم فكانت اجلاهلية يف العرب عند األسرة أما

  .بأوالده األسرة رئيس اعتراف على يقوم الذي األدعياء على
  . وأوالدها والزوجة الزوج: احلاضرة اتمعات معظم يف اآلن إليه وصل الذي احلد إىل وصل حىت يضيق األسرة نطاق أخذ

 الروابط من كبرية بطائفة األسرتني أفراد ويرتبط أمه، طريق عن وأسرة أبيه طريق عن أسرة: متنيعا أسرتني إىل ينتمي والفرد
  .والقانونية االجتماعية

  : الرئاسة ناحية من
 واتفقت. بالطاعة األسرة أفراد مجيع له وخيضع أمورها لتنظيم رئيس وجود يلزم الشؤون معقد صغريا جمتمعا كوا حبكم األسرة
  :أشكال بعدة الرئاسة مرت فقد السائد هو الرئاسي النظام هذا يكن ومل. للزوج الوظيفة هذه إسناد على النظم معظم

 ومل. األول اإلنسان ظهور مع املرحلة هذه وشاعت للزواج، نظام وجود بعدم تتميز :) افتراضية مرحلة( اإلباحية املرحلة -١
  .العلمي بالدليل رحلةامل هلذه ملموس وجود على األنثروبولوجية البحوث تدل

 ترعى معني مكان يف األم تستقر بينما بالصيد الزوج فيها يقوم اليت اتمعات يف لألسرة األم بزعامة تتميز : األمية املرحلة -٢
  ).البوليندري( النظام هذا على ويطلق. أوالدها

 عدة له كانت إذا واسعة سلطته وتكون صاديةاالقت الشؤون مجيع ويتوىل األسرة رئيس يتحكم وفيها : األبوية املرحلة -٣
  ).البولوجيين( النظام هذا على ويطلق. زوجات

 هذه أتت وقد عليه، سلطات أي لآلخر يكون فال بنفسه الزوجني من كل فيها يستقل اليت وهي : االستقاللية املرحلة -٤
  .للنوم واألبناء الزوجني اللتقاء مكانا البيت يصبح يثح واألمريكية، األوروبية اتمعات يف االقتصادي التطور نتيجة املرحلة

  .قبلها اليت أو األمية املرحلة تعرف ال جمتمعات فهناك الشعوب، جلميع بالنسبة حتمية املراحل هذه تعترب وال


 األقوات مجع تتعدى ال وظائفها وكانت األوىل، واملعاشر الترابطات أهداف أول كان املادية احلياة ضرورات حتقيق أن الشك
  .املناسبات يف ا يتحلون اليت الثمار ومجع األدوات وصنع احلياة مبستلزمات والقيام الضرورية
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 هيئة وكانت احلياة، مطالب من العشرية إليه حتتاج ما تنتج اقتصادية وحدة كانت األسرة أن فنالحظ التومتية، اتمعات يف أما
 اليت وهي والبطون، العشائر رؤساء أو األسر آباء جملس بواسطة العشرية شؤون وتدير تأمر اليت فهي يعية،وتشر وإدارية سياسية
   تشرف

 التومتية األسرة كانت وبذلك..وتعليمهم النشء تربية على وتشرف الدينية اجلمعية يف القبول حق األوالد ومتنح الطقوس على
  .العمراين النشاط يتطلبها اليت الوظائف مبختلف تقوم صغرية دويلة عن عبارة
 اإلنسانية األسرة ظلت وقد..وتربوية دينية هيئة كانت كما وإدارية سياسية وهيئة اقتصادية وحدة إذن التومتية األسرة كانت
  .والرومان واليونان القدمية مصر يف القدمية التارخيية العصور يف الواسعة االختصاصات ذه حمتفظة
 وأخذت الدول قامت املستقلة، املدن مث القرى ونشأت البعض بعضها مع األسر وتفاعلت االجتماعية حلياةا نطاق اتسع وعندما
 الوجه على حتقيقها عاتقها على تأخذ مستقلة هيئة وظيفة لكل تنشئ وأخذت ا تقوم كانت اليت الوظائف األسرة من تسلب

 وأنشأت السياسية السلطة الدولة فانتزعت األسرية، التنظيمات عن ظرالن بصرف اتمع يف عناصر بوصفهم األفراد لصاحل األكمل
   والتجار والصناع األعمال رجال اختصاص من وأصبحت االقتصادية الوظيفة وانتزعت النيابية واالس احلكومية اهليئات هلا

  : بها تقوم األسرة مازالت وظائف عدة هناك ذلك ومع
  : االقتصادية الوظيفة - ١

  .تنتجه ما باستهالك وتقوم ومازالت اقتصادية وحدة املاضي يف سرةاأل كانت
  : املكانة منح وظيفة - ٢

  .أسرهم مكانة من مكانتهم األسرة أعضاء يستمد
  : التعليمية الوظيفة - ٣

  .املرتلية والشؤون البدنية والتربية الزراعة أو الصنعة أو احلرفة وإمنا والكتابة القراءة تعليم ذلك يعين وال أبنائها بتعليم تم األسرة
  : احلماية وظيفة - ٤

 االقتصادية احلماية أيضا مينحهم وإمنا فقط اجلسمانية احلماية ألسرته مينح ال فاألب أعضائها محاية عن مسئولة أيضا األسرة
  .السن م يتقدم عندما آلبائهم األبناء يفعل وكذلك والنفسية

  : الدينية الوظيفة - ٥
  .الدينية العقيدة أساس على والتصرفات والنسك الديين املصدر ذات األخالقية والقيم الدينية ياةاحل األوالد تعليم

  : الرتفيهية الوظيفة - ٦
  .أسر عدة بني أو األسرة يف أيضا حمصورة الترفيهية الوظيفة


  : اآليت تبني احلايل الوقت يف األسرة ا ومتق اليت الوظائف ملعرفة املصرية األسر من عينة على أجريت دراسة يف
 ا بأس ال نسبة زالت فما كثريا تتغري مل املصرية األسرة وظائف إن التقليدية املمتدة األسرة متيز كانت بوظائف حتتفظ.  
 مستهلكة وحدة إىل منتجة وحدة من بالتدريج احلضرية احلياة تأثري حتت املصرية األسرة حتول.  
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 تمعات يف كاألسر املصرية األسر أن واضحة بصورة هريظ الالسوق على مطلقا يكون يكاد اعتمادا تعتمد مثال الغربية ا 
 الغذاء يف وخاصة حاجاا من كثريا تصنع األسر من كبرية نسبة زالت فال اخلصوص وجه على املادية مطالبها كل يف اخلارجية
  .املرتل نطاق داخل وامللبس
 تقدم على األحوال من كثري يف املنظم واإلشراف املتابعة طريق عن التعليمية الوظيفة يف تشارك املصرية سرةاأل أصبحت 

  .املدرسية لواجبام وإجنازهم املدرسي أبنائهم
 ا أن إال االجتماعية التنشئة أساليب تغري رغماألسرة وظائف أهم تزال ال املختلفة عمليا.  

  .عميقة تغريات حدثت قد أنه يعين ال معامله أهم حددنا الذي املصرية ألسرةا وظائف يف التغري وهذا


  : يلي فيما املعاصرة األسرة وظائف العلمية املراجع حتدد
 الصغار إجناب.  
 األسرة ألعضاء اجلسدية احملافظة.  
 والبالغني لألطفال االجتماعية املكانة منح.  
 االجتماعية التنشئة.  
 االجتماعي الضبط.  
 العاطفية الوظيفة.  
 املصدر تكون صغرية أولية وحدة خيلق مستقل مرتل يف واألبناء اآلباء وبني الزوجني بني العميق التفاعل األخرية بالوظيفة ونعين

  .األسرة أفراد جلميع العاطفي لإلشباع األساسي
 منه يستمد الذي الوحيد املصدر أصبحت ألا ثقيال عبئا ملحت النواة األسرة أصبحت أن اجلديدة الوظيفة هذه على ترتب وقد

  .السعيد الزواج يريدون وإمنا فقط الزواج البالغني األفراد يريد ال وهلذا والعاطفة احلب األفراد
  .األخالقية الوظيفة أمهها وظائف تؤدي تزال ال احلديثة فاألسرة

 ميكن فقدته ما كل عن أمهية يقل ال الوظائف من آخر بعدد حتتفظ لتزا ال فإا وظائف من األسرة فقدته مما الرغم وعلى
  : يلي فيما إمجاهلا
 للتناسل نظام أصلح األسرة تزال ال.  
املرتل بأعمال األم فيها وتقوم وأبنائه زوجته بإعالة األب فيها يقوم متضامنة اقتصادية وحدة األسرة.  
 واستمرارها الدينية ةالعقيد لنشأة الطبيعي املكان هي األسرة.  
 مبادئ الطفل فيها يتلقى اليت األوىل املدرسة تعترب كما القومية، لغته الطفل فيها يتعلم اليت األوىل املدرسة هي األسرة تعترب 

  .احلقوق على احملافظة وآداب والسلوك االجتماعية التربية
 تمع على األسرة تعكسا احاجاته وتسد ميوله وحتدد وغهوتص الطفل تكون اليت فهي صفا.  
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  احملاضرة الثالثةاحملاضرة الثالثة
  


  : أساسيتني مالحظتني تقرير على االتفاق جيب احلاضر العصر يف األسرة أمناط بتنوع يتعلق فيما

  .األسر من فقط واحد منط على يقتصر جمتمع يوجد ال أنه :   األوىل - 
  .فرعية أمناطا األخرى األمناط وتعد األسرة، أمناط من سائد معني منط لديه اتمعات أمناط من منط كل أن : الثانية - 

 الطبقي والبناء اجلغرافية املناطق حسب تنوع هناك إمنا جمتمع أي يف األسرة من موحدا منطا جند أن ميكن وال
 التغريات أكثر من تعاين اليت النامية البالد يف األسرة يف أشكاله أوضح يف التنوع ويبدو. جمتمع كل داخل االجتماعي

 اجلديدة البيئة مع التكيف ضرورة اجتماعي كنظام العربية األسرة يف تؤثر اليت األمور ومن عنفا واالجتماعية الثقافية
  .اجلديدة البنية وطأة حتت التقليدية األمناط تنهار وقد إليها، اهلجرة عند احلضرية املدن يف
  


  : املمتدة اإلغريقية األسرة - ١

. مجيعا وأوالدهم أزواجهم مع أختا عشر واثنا اإلخوة من مخسني يعيش حيث برياموس بيت عن هومريوس حيدثنا
 واخلال العم وبنات أبناء أيضا ويضم الزراعيني والعمال والعبيد اخلدم إىل باإلضافة مشتركة عيشة يعيشون وهم

 كل وحيقق أفراده كل يعول أن على قادر القرايب التجمع وهذا. أخت أو أخ مةبكل مجيعا بعضهم وينادون
  . فيه السن لكبار خيضع تنظيم وهو مجاعة وليس دولة بأنه األسرة من النمط هذا الكتاب ويصف. احتياجام

  : القدمية اهلند يف املمتدة األسرة - ٢
 بينهم توحد وهناك أفرادها، كافة وإجالل تقديس حمور ااذ يف كانت أا القدمية اهلندية األسر يف املقدس الشيء
 الذكور أكرب يكون الذي األسرة لرئيس كانت والسلطة مشتركة ملكية وهناك وكبريا صغريا ومرؤوسا رئيسا مجيعا

  .التوزيع أو التقسيم تقبل ال األسرة ملكية فإن اهلندوسي للقانون وطبقا. املسنني
  : ) احلمر اهلنود من (األباتش عند األسرة - ٣

 رابطة بينها جتمع نووية أسر عدة من تتكون ألا األم عند السكن نظام على تقوم مشتركة أسرة عن عبارة وهي
  معها وتقيم للزوجة املشتركة األسرة على تعتمد جديدة نووية أسر تتكون وعندما. املشتركة والسكىن القرابة
  .سنا أفرادها أكرب أمورها ويدير والنوع للسن تبعا العمل توزيع ويتم الفرد حياة يف كبريا دورا األسرة وتلعب
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  : ) مدغشقر ( التاناال عند املمتدة األسرة - ٤
 األسرة مؤسس دام وما الرعي أو الزراعة طريق عن سواء طعامهم على احلصول يف أنفسهم على التاناال أفراد يعتمد

 أفرادها مجيع واحترام بطاعة ويتمتع املمتدة، األسرة على مطلقة طرةسي مسيطرا يبقى فإنه احلياة قيد على وزعيمها
  .الزراعة من األسرة على تعود اليت األرباح جبميع لنفسه وحيتفظ

  : النوبية األسرة - ٥
 مع األبوي بالنظام اتمع أخذ إذ لألم االنتساب على قائما فيها القرايب النظام كان أن بعد األبوية األسرة صورة متثل

 بيت يف زوجها مع لإلقامة تنتقل الفتاة تتزوج فعندما األموي النظام عناصر بعض عن يتخل مل ولكنه اإلسالم دخول
  .األم

  : األكرب األخ سيطرة حتت الكبرية األسرة - ٦
 مسات وأهم معا ويعيشون األخوة يتفرق ال حيث األب وفاة أعقاب يف املمتدة األسرة أشكال من الشكل هذا يظهر
  .الفالحني بني وخصوصا سواء حد على املعاصر عاملنا ويف القدمي العامل يف االنتشار واسع أنه الشكل هذا
 األسرة من النمط هذا اختفاء إىل أدت قد الصناعية الدول يف املعاصرة واحمللية العاملية التطورات أن فيه شك ال ومما

  .املمتدة
  


 جمرد احلديثة واألمناط القدمية األسرة أمناط بني الفروق أن األسرة يف العلمية غري الكتابات من كثري أصحاب تصور
 القدمية األسرة بني الفروق دراسة عند والتدقيق احلذر جبانب االلتزام إىل تدعو اعتبارات هناك ولكن. احلجم يف فارق

  :منها واحلديثة
تارخيية شواهد فهناك األسرة من الكبرية األشكال سوى تعرف مل القدمية الشعوب بأن االعتقاد من احلذر جيب 

  .الكبرية األسر جانب إىل الصغرية األسر وجود تثبت
 الكيانات بني انتقال مرحلة ميثل الشكل هذا أن احتمال ينفي ال األكرب األخ عليها يسيطر كبرية أسر وجود أن 

  .مستقلة صغرية نووية أسر إىل الوحدات هذه وحتلل الكبرية األسرية
 درجة حجما األسر أصغر داخل ويوجد بنائية فروق يف يكمن احلديثة واألسر القدمية األسر بني االختالف وجه 

  .واألدوار العالقات يف التنوع يف عالية
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 يؤثر حامسا دورا الزوجني بني الوثيقة العالقات وتلعب املعاصر اتمع يف لألسرة املميز النمط هي النووية األسرة تعد
 يرتبطون حيث واألطفال والزوجة الزوج حول األسرة متركز البنائية الناحية من النووية األسرة وتعين كياا على

  .األولية اجلماعة مسات بكل تتميز بعالقة
 من وقدر الواعي االختيار على وتقوم واملودة الصداقة عالقات كبري حد إىل تشبه احلديثة القرابية العالقات إن

  .مصاهرة عالقات أو دموية لعالقات انعكاس جمرد وليس االستلطاف
 هذين بني املزعوم التناقض ينتفي مث ومن الكبرية األسرة حياة يف مرحلة مبثابة تكون أن ميكن النووية واألسرة
 اليت النووية األسرة يعرف إليها ينتمي الذي الفرد فإن الكبرية األسرة جمح تضخم مهما أنه املؤكد ومن. الشكلني

  .إليها ينتمي
 مستوى ومن ألخرى تارخيية مرحلة من تتفاوت قد اتمع يف ومكانتها عاملية إنسانية ظاهرة النووية األسرة إن

  .عموما ةاإلنساني األسرة عن نتحدث عندما األساسية الظاهرة هي ولكنها آلخر، اجتماعي
  
  


 من الفرد وضع فيها يتحدد أخرى جمتمعات وهناك. أسرته وضع خالل من الفرد وضع فيها يتحدد جمتمعات هناك
 األفراد من وهناك الطريقتني كال من الفرد مكانة فيها تتحدد اليت اتمعات من كثري وهناك. الشخصي إجنازه خالل

  .العصاميني يسمون ممن فردية إجنازات خالل من اتمع تقدير لنفسه عينتز من
  

 إىل أدت وثقافية وسياسية واقتصادية اجتماعية تطورات شهدت احلديثة الصناعية البالد أن على ينص العام واملبدأ
  .الدولة سيطرة وبرزت األسرة سيطرة تقلصت كما االجتماعية التكوينات قيود من الفرد حترير

  
 الفردي اإلجناز على يقوم اتمع وهذا اليوم السائد الصناعي اتمع ببناء التأثري أعمق تتأثر املعاصرة األسرة نإ

  .األطفال لتنشئة الوحيد الوعاء هي فاألسرة جديدة بشرية خبامات دائما اتمع متد واألسرة
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  احملاضرة الرابعةاحملاضرة الرابعة
  


  .االقتصادية االجتماعية واألنشطة العريب االجتماعي التنظيم ومركز األساسية اإلنتاج كوحدة توصف قد العربية ئلةالعا

 يف مكانتها وحتسني استمرارها لضمان يتعاونون األعضاء كل ألن واقتصادية اجتماعية وحدة التقليدية العربية العائلة تكون
 واملسئوليات املهام تؤدي العائلة وكانت الكل لصاحل تشغيلها ومت عادة امتلكت واحلقول احملالت مثل املؤسسات. اتمع

  . وغريها والتربية والدفاع والتأهيل كالتعليم حاليا الدولة تؤديها اليت
  : االجتماعي التنظيم مركز - أ

 يرث خالله من الذي ئدالسا العرف هي العائلة تكون والفالحني القبائل بني وخصوصا العربية املعيشة مستويات كل يف
  .بالكامل للعائلة جناح هو الفرد العضو فشل أو جناح. والفردي االجتماعي التوتر أوقات يف دعمهم ويتم ثقافتهم األفراد

 واألب لقبه، يأخذون واألطفال قرابية أهلية مجاعة إىل الزوجة تنضم ومسئولية، سلطة األب لدى التقليدية العربية العائلة يف
  .السلطة هرم أعلى يف وضعه حبكم الراسخة والطاعة راماالحت له
  : املمتدة العالقات - ب

 الدراسات تظهر. األسرة نفس يف أجيال ثالثة مثال. معا تتعايش ألجيال التقليدي املعىن يف عادة متتد ال احلالية العربية العائلة
 الدور أدائها مع ترابطت العربية للعائلة املمتد الشكل يف. دواألوال واألم األب:  املتكاملة األسرة حنو مستمرا اجتاها احلديثة

 يف البدوي على تسيطر القبيلة تكافلية، بطريقة متكاملني العائلة أعضاء من الترتيب هذا جيعل اقتصادية، اجتماعية كوحدة
  .املدينة يف أفرادها على تسيطر املتكاملة واألسرة القرى، يف يسيطرون األهل الصحراء،

  : الزواج اطأمن -ج
 العالقات تقوية ، اإلنسان لبقاء للتكاثر، آلية هي العائلة رمسيا فردية، من أكثر اجتماعية مشتركة عالقة هو الزواج عادة

. املشتركة املصاحل لضمان الفرد سعادة تتجاوز اليت األخرى األهداف وإجناز التأهيل اخلاصة، امللكية صيانة واالهتمامات،
  .العريف والزواج الزوجات وتعدد األقارب وزواج املرتب الزواج متضمنا بالزواج، املتعلقة األمناط معظم يف نراه املبدأ هذا

  : األقارب زواج - د
 تضامن تقوية يف أيضا ولكن العائلة خالل وامللكية العائلة ثروة واحتباس املتدين املهر يف فقط ليس فائدة األقارب لزواج
 مكتفية كانت اليت العربية القبائل تلك عادة أن حطب زهري الدكتور الحظ وقد. وعائالا روسالع انفصال منع ويف القرابة

  .األقارب زواج فضلت اقتصاديا
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  : التالية املراحل يف احلديثة األسرة متر
  : اخلطوبة مرحلة - ١

 ووضع والزوجة الزوج أسريت بني العالقات لتوثيق حتضريية مرحلة وهي ة،رمسي بصفة الزواج عقد تسبق اليت الفترة وهي
 يف عنها الريفي اتمع يف ختتلف وهي. احلياة هذه تسود اليت العامة واالجتاهات املبادئ على واالتفاق الزوجية احلياة أسس
  .املدينة عكس وعاداما، ميوهلما ويدرسا يايلتق أن للخطيبني تتيح ال الريف يف والتقاليد العادات فطبيعة احلضري، اتمع

  : والزواج التعاقد مرحلة - ٢
 هذه وتقوم شرعية، معاشرة ويتعاشران معا الزوجان يعيش حيث. الزوجية احلياة بدء وتعترب رمسية بصفة الزواج بعقد وتبدأ

 أنانية فإما: للزوجني شاقا امتحانا ثلمت وهي. واخلجل ااملة عواطف عن بعيدا صائبا تقريرا احلقائق تقرير على املرحلة
  .أمدها ويطيالن الزوجية احلياة يدعمان وتعاونا إيثارا وإما األسرة، بتفكك تنتهي وأثرة

  : اإلجناب مرحلة - ٣
 وإحساسات جديدة مشاعر تظهر حيث األطفال إجناب بعد الزوجني نفوس يف تأكدت قد األسرية الروابط أن نالحظ
 والرضاع املصاهرة وقرابة واألمومة باألبوة املتعلقة واملصطلحات األوضاع وتتحدد اإلنسانية يعةالطب يف كامنة كانت

  .وغريها احملارم وطبقات
 املشاكل من كثريا األسرة وتواجه وتثقل املسئولية تزداد األوىل النمو مراحل واجتازوا األطفال تعدد كلما أنه ويالحظ
  .واخلارجية الداخلية

  : واالستقرار ونالسك مرحلة - ٤
 هناك أن إىل اإلشارة وجيب. أنفسهم على االعتماد ويستطيعون منتجة عناصر ويصبحون األطفال يكرب املرحلة هذه يف

 على والنقمة الغضب يثري ما والعوز القطيعة حاالت من األبوان فيقاسي العقوق مظاهر منها ختلو ال اليت األسر من كثريا
  .اجلميل ناكري

 املدنيات يف بالزراعة يعملون العامل سكان من كبريا قسما أن إىل الريفية اتمعات يف األسري النظام بدراسة االهتمام يرجع

 االجتماعية الوظائف وتتمثل آخر، أو حنو على بينها فيما ختتلف األسرة وظائف أن الثابت ومن. اآلن وحىت الكبرية
 ألبنائها األسرة توفر كما األسرة، ألعضاء بالنسبة والتسلية الفراغ وقت قضاء عملية وتنظيم التأمني وظيفة يف واالقتصادية

  .االجتماعية والعزلة بالوحدة الشعور من يقيهم ووجدانيا معنويا إطارا
  : الريفية األسرة خصائص
 أبوية سلطة ذات الريفية األسرة.  
 بعض لتشمل ومتتد األوالد وأوالد املتزوجني وأبنائهما ريينالكب األبوين جتمع واليت املركبة األسرة نظام يسود 

  .األقارب
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 الذكور وتفضيل مواليدها وكثرة حجمها بكرب الريفية األسرة تتميز.  
 ا الريفية األسرة متتازالتخزين إىل متيل اقتصادية وحدة بأ.  
 تفضيال األكثر هو الريفية األسرة يف املبكر الزواج يعترب.  
 الزراعي العمل يف طفالاأل تشغيل يزداد. 

  : الريفية األسرة مميزات
 ا لسننها وخيضع التنظيمية قواعدها ويتشرب كنفها يف الفرد يعيش اجتماعي نظام أول هي األسرةوتقاليدها وعادا.  
 تمع يف استقرارا االجتماعية املنظمات أصغر هي األسرةا.  
 االجتماعية املنظمات مجيع عليها فويتوق االجتماعي البناء يف الزاوية حجر هي األسرة.  
 األفراد سلوك لضبط الرمسي غري االجتماعي للضبط ضغوطا أفرادها على األسرة متارس.  
 واحليوان باألرض االرتباط.  
 االجتماعية العالقات غالبية تشكل القرابية األبعاد.  
 التقاليد على احملافظة. 


 ويذهب املدينة، خبصائص تتأثر ريفا تعترب تزال ال اليت املناطق أن كما املدن، يف تدرجييا اآلن تتركز احلديث العصر يف احلياة

 االجتماعي، البناء أساس النووية األسرة أصبحت كما التحضر، زيادة مع الزوال إىل سبيلها يف ظاهرة القرابة أن إىل البعض
  .الوقت نفس يف عاوتاب مستقال إليها ينتمي اليت األسرة داخل الفرد وأصبح
  : احلضرية األسرة وظائف

  .تربوية كهيئة دورها من األسرة حرمان إىل التربوية املعاهد عدد وازدياد التعليم انتشار أدى
  .الشرطة بانتشار املدينة يف أيضا خيف بدأ والرقابة الضبط يف يتمثل كان والذي لألسرة األساسي والدور

 مؤسسات تتعهده وإمنا األسرة به تقوم إنتاج املدينة يف يعد ومل اهلبوط يف احلضرية رةلألس االقتصادية الوظائف بدأت كما
  .متخصصة

  : األسرة حميط يف االجتماعية احلياة تطور
 بإنتاج قائمة كانت األسرة ألن للمرتل، االقتصادية األمهية: منها كثرية اعتبارات على مرتكزة االجتماعية احلياة كانت

 وندرة املبكر، والزواج وحاميها، األسرة دعامة فهو الرجل وسيادة االستهالك، بغرض احلياة ومطالب املعيشة ضروريات
  .األخالقية االحنرافات انتشار وعدم الطالق،

 اإلنتاج واار االقتصادية قيمته املرتل ففقد االجتماعية احلياة بتطور تغريت أو تطورت كلها املذكورة االعتبارات تلك أن غري
 ميدان إىل وخيرجوا األسرة رب سلطة من يتحرروا أن لألفراد أتاح مما استهالكية، وحدة احلديثة األسرة وأصبحت ئليالعا

  . احلديثة الصناعة انتشرت عندما املصانع أصحاب على  مث والطوائف احلرف أصحاب على خدمام ويعرضوا اتمع
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  اخلامسةاخلامسةاحملاضرة احملاضرة 
  التوافق والتكامل األسريالتوافق والتكامل األسري

  


  : األسري للتكامل البنائي العامل - أوال
 صورة يف) األوالد( أطرافها من كل وجود حيث من بنائها ويف كياا يف األسرة وحدة التكامل ذا ويقصد

  .للزوجني والثقايف واملادي اجلنسي بالتوافق ويتحقق رسالته ويؤدي بدوره يقوم كل متماسكة،
  : أفرادها على وآثاره األسرة داخل الصراع - ثانيا
 بالتكيف مقترنة األسرة يف واالستقرار السعادة أن منها األسرة يف والتكيف بالصراع املرتبطة العامة النتائج 

  .انعدامه عن تعبري والطالق
 املستمر الصراع لعمليات نتيجة الزوجني انفصال.  
 داخل الصراع زيادة يف دورا تلعب أو التكيف يقوحتق بينهم فيما الصراع ملنع دورا االجتماعية البيئة تلعب 

  .األسرة
  : األسرة على االجتماعية الضغوط - ثالثا

  : هي)  هيل ( تصنيف حسب فئات ثالث إىل األسرة أزمات تصنيف مت
 املرض أو املوت أو للحرب نتيجة األعضاء فقدان أو التمزق.  
 مسبق استعداد دون لألسرة جديد عضو بضم اإلضافة، أو التكاثر.  
 يارواالحنراف واإلدمان اخليانة: مثل واألخالقية األسرية الوحدة فقدان إىل ويشري اخللقي، اال.  

  .وعقلية نفسية بأمراض واإلصابة واهلروب والطالق االنتحار مثل عديدة نتائج إىل لألزمة املسببة األحداث وتؤدي
 مع للتوافق املؤدية العوامل حتديد وميكن ألدوارهم، األسرة أعضاء أداء فعاليات على أساسا يعتمد األزمة مع والتوافق
 يف أعضائها بكل األسرة ومشاركة األسرة، تكامل ومدى األزمة، ملواجهة األسرة استعداد مدى: يلي فيما األزمة
 من ادةواالستف للزوجة اإلجيابية واملشاركة األسرة، أعضاء بني العاطفية العالقات وعمق قوة ومدى القرارات اختاذ

  .األزمة مع للتعامل السابقة واخلربات التجارب


 الفرد فحياة أهدافه حتقيق يف اإلنسان توافق أمام تقف وعقبات عوائق توجد حيث ويسر بسهولة يتوافق ال الفرد
  ).شافري( أكد كما كهسلو تعديل إىل باستمرار الفرد يضطر حيث املستمر التوافق عمليات من سلسلة عن عبارة
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 الزوجي التوافق حتقيق الزوجي النظام من واهلدف. معها يتالءم لكي البيئة من يغري أن على الفرد قدرة هو والتوافق
  .واالنسجام

 هو الزوجي التوافق يف واألصل الزوجني بني والتوافق والود احملبة عن املعرب النفسي امليل يعين الزوجي والتوافق
  .والرمحة والسرور الرضا وشعور سرياأل االستقرار

 غيبة يف منهما كل به حيس الذي اإلحساس ذلك الزوجني بني التعاطف مؤشرات من إن العزيز عبد صاحل ويؤكد
  .اآلخر


 اليت العوامل ومن األسرة فرادأل األساسية احلاجات إشباع األسري والتكيف التوافق إىل تؤدي اليت املهمة العوامل من

  : األسري التوافق إىل تؤدي
o تمع خدمة يف اإلسهام على وقدرة لألسرة مشتركة أهداف وجودهذا بأخالقيات واالرتباط به والنهوض ا 

  .االجتماعية وقيمه اتمع
o بينهم التفرقة دون يةالرعا بتوفري واالهتمام األبناء مع ودورامها عالقتهما حول الوالدين بني واتفاق تفاهم.  
o ا إدراك يف لألسرة األبناء مشاركةمقابلتها على والعمل احتياجا.  
o األسرة إسعاد سبيل يف اآلخرون يبذله ملا فرد كل وتقدير االقتصادي واالستقرار االكتفاء.  
o األسرة تعترض اليت الصعوبات مواجهة يف الناجحة التجارب.  
o اليت اجلسمية والقدرة الصحة توفر م القيام األسرة أفراد لكل يئاألسرية العالقات إشباع وحتقيق مبسئوليا.  


  : االجتماعي التوافق
 أن األسري اال ويف اآلخرين مع مرضية طبيعية وعالقات صالت عقد على الفرد قدرة االجتماعي بالتوافق املقصود

  .اآلخر الطرف إىل حباجته طرف كل يشعر حىت والطمأنينة السكينة على تقوم زوجية بعالقة واملرأة الرجل يقوم
  : واملادي االقتصادي التوافق

 ال حبيث االقتصادي املستوى عندها ينخفض أسرة فهناك آلخر شخص من خيتلف ولكنه وإنفاق دخل أسرة لكل
 الفقراء بني وخيتلف احلرمان من وعان حيدث املال وفقدان. احلرمان إىل هذا ويؤدي أفرادها احتياجات إشباع تستطيع

 ما لسبب العمل على قادر غري الزوج كان وإذا الطعام يفقدون والفقراء واملال السلطة يفقدون فاألغنياء واألغنياء
  .لألسرة االقتصادي التوافق إىل يؤدي وهذا األسرة ميزانية من جزء يف واإلسهام بالعمل الزوجة تقوم
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  : اجلنسي التوافق
 اجلنسي التوافق على تساعد اليت العوامل ومن الزواج يف اإلنسان حتقيقها إىل يسعى اليت الدوافع أحد اجلنسي باعاإلش
 ودوافعه اجلنس معىن وإدراك ومعرفة فهم يقتضي اجلنسي فالتوافق. العقلي األفق واتساع الصراحة الزوجني بني

  األسرية الزوجية للحياة الشباب وإعداد التعلم برامج يف همةامل األمور من اجلنسية فالثقافة ولذلك وغاياته وأهدافه
  : الديني التوافق

 الذي الوالدين سلوك خاصة أفرادها بني الدينية املمارسات األسرة أعضاء بني التوافق إىل تؤدي اليت الوسائل من
 له قسمه مبا الفرد يرضى وأن باهللا اإلميان خالل من الديين التوافق يتحقق حيث الدينية، بالقيم التمسك على يشجع

  .وجاه ومال رزق من
  : الثقايف التوافق

 الثقافية فاخللفية ولذلك خاصة بصورة املرأة وتعليم عامة بصورة الثقافة األسري التوافق يف املؤثرة العوامل أهم من
  .املشتركة حياما يف تؤثر الزوجني من لكل


 واسعة دراسات سنوات بعشر ذلك بعد ظهرت مث العشرينات أواخر يف متعددة بطرق الزوجي توافقال قياس بدأ
  .الزواج بنجاح والتنبؤ الزوجي بالتوافق املرتبطة الشخصية العوامل بتحديد اهتمت وشاملة

   النسجاما عدم أو االنسجام -١ : أقسام أو مقاييس مخسة على عامة بصفة تركز الدراسات هذه معظم أن وتبني
 والشعور اإلشباع وعدم - ٥   املتبادلة والثقة - ٤  العواطف إظهار - ٣  املشتركة واألنشطة واالهتمامات - ٢

  .والتعاسة الشخصية بالعزلة
 متخيلة عالقة على ينهض أال جيب رأيها يف فاملقياس الزوجية العالقة لتقييم تصلح مميزة عالمة) برنارد( وضعت وقد
 اجلزاء كان إذا أي إجيابيا، اإلشباع كان إذا ناجحة الزوجية العالقة وتكون وملموسة، ممكنة القةع على ينهض وإمنا

  :التاليني املثالني يف كما آخر بديل أي من أفضل الزوجية العالقة استمرار كان وإذا. اخلسارة من أكرب لشريكني
 مسكن إقامة حيث من كبرية فوائد له امع بقاؤمها ولكن مستمر خالف على ومها اآلخر أحدمها حيب ال زوجان

 الفوائد أن مبعىن ناجحة العالقة تعد وهلذا والطالق، االنفصال عن تنتج اليت املشكالت من أطفاهلما وحيميان مجيل
  .اخلسارة من أكثر املكسب أو التكاليف من أكثر
 تعتمد عاملة غري زوجة حالة يف كما آخر، بديل أي من أفضل ألا فقط ناجحة الزوجية العالقة فيه تكون زواج

  .والتعاسة التوافق عدم من الرغم على آخر بديل أي من أفضل معه بقاؤها فيكون زوجها على اقتصاديا
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  احملاضرة السادسةاحملاضرة السادسة
  التفكك األسريالتفكك األسري

  


  : أهمها من كثرية وعوامل أسباب إىل التوتر يرجع  -  أوال
 األسرة ملعيشة يةاألساس املقومات توفر عدم  
 احلياة طريقة يف الزوجني من كل اختالف   
 للزوجني الثقايف املستوى اختالف   
 ملموس بشكل اآلخر على الزوجني أحد شخصية طغيان  
 واألنانية الفردية االجتاهات ظهور  
 الشاذة واالحنرافات الضارة العادات  
 شخصية ألسباب األسرية العواطف انعدام  
 التوتر لزيادة باشرام سببا الغرية تكون قد  
 الزوجية العالقات يف األقارب تدخل   
 التروحيية الوسائل قلة  
 الزوجية املعامالت يف والصدق والصراحة الوفاء عدم.  
  : األسرة يف الداخلية العالقات -ثانيا

 نافسوالت التعاون: هي األسرة نطاق يف الداخلية العالقات تلك على الضوء تلقي أن ميكن ثالث عمليات وهناك
  .والصراع
. اتمع يف املشكالت من طويلة قائمة عنه وتنتج املعاصر اتمع تواجه اليت املشكالت أهم من األسري والتفكك

  .حصرها يصعب اليت املشكالت من والعديد األسرة دم عن الناجتة النفسية األمراض وتكثر


 لضعف يؤدي مما حنوها، بواجباته القيام يف األسرة أعضاء من أكثر أو واحد فشل بأنه األسري التفكك يعرف -
  . واحنالهلا عقدها النفراط يؤدي وهذا أفرادها بني التوترات وحدوث العالقات

 أكثر أو عضو يفشل عندما ا املرتبطة االجتماعية األدوار بناء واحنالل األسرية الوحدة ايار بأنه أيضا يعرف كما -
  . مرضية بصورة ودوره بالتزاماته مالقيا يف
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 عندما االجتماعية األدوار نسيج متزق أو وحتلل األسرية الوحدة ايار أنه على األسري التفكك تعريف وميكن -
  .سليم حنو على بدوره القيام يف أفرادها من أكثر أو فرد خيفق

  

 سواء فيها واخلالفات ملحوظة غري جيعلها بشكل جدا قصرية كونت ورمبا حمددة فترة وهي : الكمون مرحلة 

  .بواقعية معها التعامل أو مناقشتها يتم ال كبرية أو صغرية كانت
 عليه حصل الذي باإلشباع قانع وغري مهدد وبأنه االرتباك من بنوع األسرة أفراد أحد يشعر : االستثارة مرحلة.  
 املكبوتة االنفعاالت وتظهر املترسبة االنفعاالت نتيجة االنفجار أو االصطدام حيدث : االصطدام مرحلة.  
 فقط اهلدف ويكون بينهما املتبادل والنقد االنتقام يف والرغبة الصراع زيادة عند وحيدث : الرتاع انتشار مرحلة 
  .اآلخر على منهما كل ينتصر أن
 الرتاع فترة وزيادة بنفسيهما مشاكلهما حل من جانالزو يتمكن مل حالة يف يكون : احللفاء عن البحث مرحلة 

 يف النجاح على التركيز أو االجتماعية األنشطة يف املشاركة أو األطفال على التركيز مثل بديلة ومصادر لطرق فيلجأ
  .العمل
 اء مرحلةوتعين نفصالباال املتعلق القرار مسئولية لتحمل ورغبة دافعية للزوجني كان حالة يف ويكون : الزواج إ 

  .أخرى مرة العودة يف التفكري عدم


  : إىل األسرية األزمات تقسم وقد
 أضيق يف إال يتواصالن ال ولكن معا يعيشان الزوجني أن وهي الفارغ، البناء عليها يطلق ما تشكل اليت األسرة 

  .العاطفي الدعم اآلخر منح منهما كل على ويصعب احلدود
 الطالق أو اهلجر أو االنفصال مثل الزوجني ألحد اإلرادي االنفصال عنها ينتج اليت األسرية ماتاألز.  
 الكوارث أو السجن أو الترمل بسبب الزوجني ألحد الالإرادي التغيب مثل خارجية أحداث عن ناجتة أزمات 

  .الطبيعية
 أو العقلية لألمراض بالنسبة احلال هو كما واراألد أداء يف متعمد غري إلخفاق تؤدي اليت الداخلية الكوارث 

  .الزوجني أحد تصيب قد اليت املستعصية األمراض أو األطفال ألحد العقلي التخلف ذلك يف ويدخل. الفسيولوجية
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  : الطالق مشكالت - أوال

 الزواج احنالل إىل يؤدي أمرا الزوجني بني فاخلال معه يصبح الذي للحد أو للمستوى تعريفها يف اتمعات نظرة وختتلف
  . الطالق مث ومن

  .عامة وأخرى بالزوجني، تتعلق خاصة أسباب إىل الطالق أسباب وتنقسم
  :  اخلاصة األسباب - أ

 األسرة نفقات حتمل على القدرة وعدم الزوجة، معاملة وسؤ الزوجات، وتعدد الكراهية، : مثل بالزوج يتعلق ما ومنها
  .األسرة واجبات ألداء املناسب العمل توفر عدمو واملرض

 بني السن وفارق املرتل، شئون وإمهال الزوجية، األمانة وخيانة األخالق، وسوء الزوج، كراهية: مثل  الزوجة جهة ومن
  .الزوجني

  : العامة األسباب - ب
 االقتصادي العامل.  
 واضحة أسس على الزواج قيام عدم.  
 االجتماعي والوضع ادياالقتص املستوى يف االختالف.  
 واألخالقي الديين الوازع ضعف.  
 األسرة لتدعيم الالزم االنسجام وجود عدم.  
 العائلي االستقرار عدم.  

  : الزوجني أحد وفاة مشكلة -ثانيا
 امم والتزاماته أدواره أداء عن الزوجني أحد توقف يعنيان أما ذلك الزوجني أحد ووفاة الطالق بني عديدة شبه وجوه هناك

 اإلحساس وفقدان اجلنسي، اإلشباع توقف: يف بينهما الشبه أوجه وتتلخص بأكملها، األسرة مستوى على تكيفا يتطلب
 املهام توزيع وإعادة املادية، املشكالت وزيادة املوجود، الطرف على األعباء وزيادة األعلى، املثل وفقدان واألمان، باألمن

  .املرتلية واملسئوليات
  : الزوجات تعدد مشكلة - ثالثا
 تمعات بعض تبيحكثرية لعوامل التعدد ويتم الزوجات، تعدد والشرائع ا:  
 اجلنسية الرغبة وارتفاع القوة يف سواء الرجال ليس.  
 مريضات وبعضهن يلدن ال عقيمات النساء بعض.  
 النساء من كثريا وترمل الرجال من كبريا عددا حتصد احلروب.  
 النسل لزيادة وسيلة  
 األرامل وتكرمي اليتامى األطفال لكفالة االجتماعية الرعاية مظاهر من مظهرا التعدد يكون قد.  
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  السابعةالسابعةاحملاضرة احملاضرة 
  تابع التفكك األسريتابع التفكك األسري

  


  : الغائب احلاضر األب - ١
 يف بالظهور املشاكل تبدأ ما فسرعان عمله يف الغارق األعمال كرجل صور عدة وله. املرتل خارج وقته يقضي من وهو
  .الزوجني بني املشاركة عنصر الفتقار املرتل

  : احلاضرة الغائبة األم - ٢
  .اخلادمة إىل األبناء ورقابة تربية مهمة توكل وقد بالعمل منشغلة بالضرورة تكون ال وقد. األب على ينطبق ما عليها وينطبق

  :األدوار صراع - ٣
  .األم بدور اخلادمة تقوم أن أو والزوجة، الزوج بني التنافس به يقصد وقد

  : احلديثة االتصاالت ثورة - ٤
 من لسبب تتحول قد أا إال أكرب فراغ وقت وقضاء االتصال على ساعدت وأا احلديثة االتصال ثورة إجيابيات رغم

  .صحيح غري استخداما استخدامها حالة يف األسرة تفكك أسباب
  : لألسرة االقتصادي الوضع - ٥

 إىل املال نفوذ يؤدي قد أو أهله عن مباله الغين ينشغل كأن. نتاجهما األسري التفكك يكون قد الفقر وأ الغىن حالة ففي
 أو الطالق أو للسرقة البعض فيلجأ أمورهم يتدبروا أن األسرة أطراف يستطيع ال فقد الفقر حالة يف أما. حمرمة استخدامات

  .املسئولية من التملص


  : األفراد على التفكك آثار - ١
 األمل وخيبة باإلحباط يصابان التفكك على املترتبة املشكالت مواجهة عند فالزوجان املفككة األسر ضحايا أول هم األفراد
 عدم ذلك عن ينتج وقد. النفسية األمراض ببعض اإلصابة ذلك عن ينتج وقد النفسية والصحة التوافق عوامل يف وهبوط
 ويكون الذات على منطوية حياة ويعيش االجتماعية احلياة عن الزوجة أو الزوج فينعزل أخرى مرة سرةأ تكوين على القدرة
  . صغاره ورعاية اتمع ضة يف إجيابية بأدوار القيام عن يعطله مما احلياة نشاطات اآلخرين يشارك ال التعامل سليب

 مشل جيمع كان الذي املأوى فقدان تواجههم اليت املشكالت فأول السن صغار كانوا إذا وخصوصا املفككة األسر أبناء أما
 الوالدين أحد يتزوج وقد عنهم ينفصلون قد أو األم أو األب عند بعضهم األبناء يعيش التشتت حيدث فعندما األسرة

 ال قد أخرى كنألما املرتل هجر إىل املفككة األسر أبناء يدفع قد مما األم زوج أو األب زوجة مع مشكالت غالبا والنتيجة
 نتيجة النفسية األمراض ببعض الفتيات تصاب وقد. العزاب مساكن يف حيدث كما مستقرة حياة يف للعيش مناسبة تكون

  .لالحنراف يتعرضن ورمبا املعاملة سؤ
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  : باآلخرين الزوجني عالقات على التفكك آثار - ٢
 أسريت بني قرابة هناك كان فإن. األقارب وصاوخص باآلخرين الزوجني عالقات يف احنالل األسري التفكك عن ينتج

 أخرى ألسرة ينتقل األمر وأن كما األسرتني بني القطيعة فتحدث للزوجني حيدث مبا سلبيا تتأثر ما غالبا فإا الزوجني
 رأث نقل إىل قصد بدون أو بقصد واألمهات اآلباء يلجأ فقد قرابة وبينهما واحدة ألسرة تفكك حدوث حالة ففي مستقرة
  .ثانية أسرة تفكك والنتيجة واحد فرد مشكالت اجلميع يتحمل وبالتايل. أخرى أسر إىل التفكك

  : االحنراف نشر على التفكك آثار - ٣
 ويتشتت األسرة تتفكك فعندما. األبناء وخصوصا األسرة أفراد الحنراف الظروف يئة إىل أحيانا يؤدي األسري التفكك

 يبحث وجتعله املشكالت مواجهة على الفرد لدى القدرة وضعف االجتماعي األمان بعدم شعور أفرادها لدى ينتج مشلها
 الذين األحداث هم دليل وأكرب للهدف للوصول املستخدمة الوسيلة شرعية إىل النظر دون مشكالته حلل الطرق أيسر عن

  .أسرهم تفكك بسبب إجرامي سلوك يف ويقعون ينحرفون
  : وثقافته معات قيم على التفكك آثار - ٤

 من والعديد أفراده وسلوكيات أذهان يف ترسيخها إىل اتمع يسعى اليت القيم من كثري يف اختالال يسبب األسري التفكك
  .واستمراره اتمع متاسك يف املهمة اإلجيابية القيم

 اتمع إىل اللوم يوجه بعضها جيعل وقد. املفككة األسرة أفراد من فرد كل يف التأثري قوي نفسيا إحباطا يولد فالتفكك
 اتمع عنها يدافع اليت القيم لتلك اللوم حيول مما األسري التفكك من تقيه اليت الظروف يئة على يساعده ومل به نشأ الذي

 من نوعا الفرد ويظهر معلن الغري الرضا عدم عن املعرب السلوك من كنوع ا االلتزام وعدم عليها للخروج الفرد ويسعى
  . الوافدة الثقافة ميجد فنجده وثقافته اتمع عن الرضا لعدم فعل كرد جمتمعه يف عليه متعارف هو ملا املنايف الثقايف لسلوكا

  : التنمية على التفكك آثار - ٥
 افأهد لتحقيق سليم بشكل بوظائفها قائمة أسرة على تعتمد ألا التنمية أمام كبري عائق األسري التفكك أن العلماء أمجع

 حالة ففي. وتطوره اتمع رقي يف املسامهة يف عليهم امللقاة املسئولية حتمل على قادرين إجيابيني أفرادا تنتج وا. التنمية
 اجلهود تلك صرف باإلمكان كان وقد مشكلته يتجاوز لنجعله تبذل جلهود وحيتاج حمبطا الفرد يصبح التفكك حدوث

  .باتمع للرقي

 املشكلة هذه يف الوقوع من يقي مبا العناية.  
 الفرد إميان تقوية.  
 صحيحة ومعايري أسس على األسرة بناء.  
 الزوجني حياة يف التدخل عدم. 
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  : الدينية املؤسسات - ١

 نقدم أن ونستطيع يوميا مرات مخس املسلم عليها ديترد أماكن وهي املساجد مثل اتمع يف املتاحة الدينية املؤسسات وهي
  .والدروس اخلطب خالل من واإلرشاد النصح فيها

  : الرتبوية املؤسسات - ٢
 مع حللها والسعي الطلبة مشاكل حلل املدرسة يف األخصائيني ودور الناس حاجات تالمس ومناهج برامج توفري عليها ويقع

  .األسرية كالتاملش مواجهة بكيفية وتبصريهم الوالدين
  : واإلعالمية الثقافية املؤسسات - ٣

  .الدخيلة الثقافة ومراقبة املفيدة الربامج بث يف إجيايب أثر هلا يكون أن ميكن
  : اخلريية املؤسسات - ٤

 األسر أو الفقرية لألسر سواء واملعنوية والعينية املادية باملساعدات وإمدادهم املفككة األسر إعانة يف دور هلا مؤسسات وهي
  .املفككة األسر ورعاية األحداث كرعاية املشاريع من العديد تبين وكذلك الغنية

  : الصحية املؤسسات - ٥
 حالة مبتابعة ويعىن األسرة بطب يسمى ما يوجد واآلن النفسي واجلانب لألسرة الصحي باجلانب تم مؤسسات وهي

  .واجتماعيا ونفسيا صحيا املرضى
  : الزوجي اإلرشاد مؤسسات - ٦

 يف دروسا وتعطيهم هلم وتشرح الزواج يف للراغبني املشورة وتقدم مراحلها مجيع يف األسرة خيص ما جبميع تم مراكز وهي
 املشاكل تفاقم وجتنب املهارات لتنمية دروسا وتعطيهم فيها، تربوا اليت للبيئة نتيجة تطرأ اليت اخلالفات وتتوقع الزوجية احلياة

  .أفرادها وترابط األسرة متاسك على حتافظ قةبطري املناسبة واحللول

  : األسرية التوعية برامج تشمل أن جيب
ختطيط مثل املرتلية احلياة شئون وتدبري االقتصادية النواحي من العائلية احلياة تنظيم وكيفية األسرة بوظائف التوعية 

  .واالستهالك اإلنفاق متطلبات وبني الدخل مصادر بني واملوازنة األسرة ميزانية
 األحوال وقوانني االجتماعية والواجبات باحلقوق ترتبط اليت القانونية باملبادئ واألمهات اآلباء حياط أن املهم من 

  .بالعقود يتصل وما الشخصية
 تم أن جيب بالفضائل والتمسك تماعيةاالج التقاليد واحترام والشر اخلري حيث من اخللقية التربية مببادئ األسرة 

  .السيئة العادات عن االبتعاد مع املرغوبة الطيبة والصفات األخالق على األطفال وتنشئة السائدة االجتماعية واملعايري
 عن اإلنساين الضمري وتكوين القومية اإلسالمية املبادئ على سليمة تنشئة األبناء لتنشئة الدينية باألمور اآلباء تثقيف 

  .الدينية بالفضائل والتمسك لعباداتا طريق



  ٢٢ ... هتان تنسيق) ..  ņǾńĄ ĉúŦÊ(  إعداد                   بر عبد الباقي                                                                     صا -د/ علم اجتماع األسرة والطفولة  


 مسببات على والسيطرة الحتوائها املبكر والتدخل األسرية املشكالت بعالج للمسامهة االستشارية املراكز إنشاء 

  .احلل مستعصية ملرحلة ووصوهلا تفاقمها وقبل البداية منذ وغريها الطالق مشكالت
 تمع مؤسسات أدوار عيلتفتمع مشكالت مواجهة يف املدين ااألسرية املشكالت وخاصة ا.  
 م لتأمني املتفككة األسر ونساء ألطفال اجتماعي تأمني صندوق إنشاءومتابعة املتفككة األسر أبناء وحصر حيا 

  .واالحنراف التشرد عن يدابع شريف وعمل كرمية حياة لضمان مهنيا بتدريبهم واالهتمام الدراسي حتصيلهم
هلا املختلفة اخلدمات تقدمي طريق عن البشرية املوارد استثمار وضرورة البشري العنصر أمهية على التأكيد يف االستمرار 

  .اجتماعية ورعاية وتدريب تعليم من
 بالتنسيق يقوم عام احتاد قيام وتشجيع األسرية املشكالت بعالج واخلاصة التطوعية األهلية اجلمعيات تشكيل ضرورة 

  .عليها متفق مكتوبة اجتماعية سياسة ضؤ يف هلا والتوجيه واإلشراف بينها
 ا األسرة حول ختصصية برامج وإعداد التوعية مبسألة االهتمامتلك تنفيذ يف كافة اإلعالمية الوسائل ومسامهة ومشكال 

  .ونتائجه وآثاره األسري التفكك خبطورة اتمع لتبصري عاتواملطبو الكتب ونشر واحملاضرات الندوات وإقامة الربامج
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  الثامنةالثامنةاحملاضرة احملاضرة 
  األسرة والتنشئة االجتماعيةاألسرة والتنشئة االجتماعية

  

 العادات مبوجبها الطفل يكتسب اليت العملية تلك على للداللة االجتماعية التنشئة مصطلح االجتماعي النفس علماء يستخدم

  .باجلماعة اخلاصة واملفاهيم واملعايري القيمو
 تفاعله أثناء االجتماعي والسلوك اخلربات من حمددة أمناطا خالهلا من الفرد يكتسب اليت العملية االجتماعية بالتنشئة ويقصد

 خالهلا من ويكتسب معني، ثقايف قالب يف الفرد وضع خالهلا من يتم اجتماعية تربوية عملية هي آخر مبعىن. اآلخرين مع
 متكن واليت اخل،...االجتماعية واملهارات والتقاليد والعادات واملعايري واالجتاهات والقيم اللغة مثل تمعه األساسية اخلصائص

 املفضل االجتماعي السلوك ومعايري تتسق بطريق ويسلك فيه، يعيش الذي اتمع مع واالجتماعي النفسي التوافق من الفرد
  .االجتماعية احلياة يف واالندماج معها والتوافق مجاعته مسايرة على الفرد تساعد عملية أا كما. اتمع هذا يف

 واالجتاهات واملهارات املعارف خالهلا من األفراد يكتسب اليت العملية أا على االجتماعية التنشئة إىل ينظر من أيضا هناك
  . جمتمعام يف أعضاء بوصفهم قليل أو كبري حد على فعالة بصورة املشاركة من متكنهم اليت

 وعملية دوافعهم، يف التحكم على القدرة األفراد وإكساب األجيال، بني الثقافة انتقال: هي مهام ثالث التنشئة وتتضمن
  . االجتماعية بأدوارهم القيام على تدريبهم

 للتنشئة تعريفهم يف االجتماع علماء يهتم إذ. سالنف وعلم االجتماع علم بني التقاء نقطة االجتماعية التنشئة موضوع وميثل
 أداء على قادر شخص إىل اخلام اإلنسانية البيولوجية املادة حتويل على تساعد أن شأا من اليت االجتماعية والنظم باألنساق
 فيتركز النفس لماءع أما. اتمع حاجات حسب للفرد االجتماعية التنشئة يعرفون لذلك جمتمعه، منه يتطلبها اليت العمليات
  . األفراد بني الشبه وأوجه الفردية الفروق من بكل ويهتمون الفرد سلوك دراسة على اهتمامهم
 اخلصائص خالهلا من الفرد يكتسب واجتماعية نفسية تربوية عملية االجتماعية التنشئة عملية أن إىل سبق مما وخنلص

 آخر حىت احلياة إىل الطفل خلروج األوىل اللحظات منذ تبدأ األدوات دةمتعد األبعاد متعددة عملية وهي تمعه، األساسية
 أخرى وعمليات مفاهيم عدة ليشمل االجتماعية التنشئة مفهوم يتسع كما. متتابعة مراحل عرب وذلك املمتدة عمره حلظات

  .والتربية االجتماعي واالندماج والتثقيف االجتماعي التطبيع مثل

 احلاجات إشباع طريق عن الطفل ذات وتكوين اإلنسانية، الشخصية تكوين االجتماعية التنشئة عملية من األساسي اهلدف
 يعيش الذي اتمع مطالب ومع جهة، من اآلخرين مع والتآلف التوافق من نوعا جيد أن بعد فيما يستطيع حبيث له، األولية

 الطفل، لدى اإلجيايب الذات مفهوم على التأكيد مثل الفرد لدى اخللقية والقيم فاهيمامل بعض وتكوين. أخرى جهة من فيه
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 أن يف مهما دورا للوالدين أن خاصة الفرد، لدى الضمري تنمية يف دور هنا ولألسرة. حياته من األوىل السنوات يف وخاصة
  .أطفاهلم يف واألخالقية الدينية القيم بغرس قدوة يكونوا


  : واألبناء اآلباء بني اإلنسانية العالقات - ١
 أحد يفضل األب هذا أن نسمع ما كثريا حيث الواحدة، األسرة أبناء بني االجتماعية العالقات يف وتباين اختالف هناك
  .األبناء بقية على أبنائه

  : األسرة يف األفراد عدد - ٢
  .والدينية واالجتماعية االقتصادية االعتبارات من جمموعة على تتوقف لألسرة املثايل لحجمل الوالدين نظرة

  : األبناء نوع - ٣
  .خاصة مكانة للذكر أن قريب عهد حىت جند الشرقية اتمعات يف
  : لألسرة التعليمية الناحية - ٤

  .باتمع اخلاصة ريواملعاي القيم الكتساب الطفل وتوجيه إعداد يف مهما دورا التعليم يلعب
  : لآلباء االجتماعية الطبقة - ٥
 أن ويفضلون والتأدب، والدقة واالمتثال والطاعة االحترام يقدرون األدىن االجتماعية الطبقات إىل ينتمون الذين اآلباء 

 الذايت النمو وحن اهتمامهم فريكزون الوسطى االجتماعية الطبقات آباء أما. فيهم ويقدروا القيم هذه أبناؤهم يكتسب
  .للطفل

 سؤ فهناك احلاضر، عصرنا يف االجتماعية التنشئة عملية يف واخلاطئة السيئة املظاهر تلك أذهاننا إىل يتبادر ما أول إن 

  .الطفل لسن تقدير عندنا يوجد فال أسرنا، يف للطفل فهم
 اآلخرين أمام بأبنائنا التشهري عملية التربية سؤ مظاهر من.  
 حقيقية غري ومهية بأشياء أبنائهم بتخويف اآلباء بعض يقوم.  

 الدافع توفر عدم إىل باإلضافة فاجلهل الرعاية، أو التربية بعملية للقيام مربيات أو خبدم االستعانة حالة يف سوءا يزداد واألمر
  .سلبية نتائج إىل يؤدي


  .االجتماعية الطفل تنشئة عن األوىل املسئولة وهي االجتماعية، للتنشئة الرئيسية الوسيلة تعد األسرة  : األسرة - ١
  .األشياء من كثريا فيها الطفل يتعلم حيث للطفل، االجتماعية التنشئة عملية يف مهم دور أيضا للمدرسة : املدرسة - ٢
  . الكبار مع االجتماعية املواقف يف تفاعله خالل من االجتماعي منوه أثناء يف االجتماعية الثقافة عناصر يتعلم الفرد : الثقافة - ٣
 مع منهم كل يتعامل أن ميكن أعضاء من تتكون واليت الفرد، معها يتعامل اليت الصغرية اجلماعات وهي : املرجعية اجلماعات - ٤

  .وسلوكه وقيمه اجتاهاته يف له ومرجعا نفسه وجنسهم عمرهم من يكون وهو اآلخر،
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 النفسية احلاجات إشباع خالل من االجتماعية التنشئة عملية يف مهما دورا اإلعالم لوسائل أن فيه الشك مما:  اإلعالم وسائل - ٥
  .اجلديدة املواقف مع والتوافق الثقافية، واملعلومات املعارف إىل احلاجة مثل لألفراد،

 لتنشئته الرئيسية الوسيلة أا أي واالجتماعية، النفسية خصائصه الطفل تكسب اليت األولية اجلماعة هي األسرة تعد

 األسرة ففي وتصرفاته، سلوكه يف يرشده الذي والضوء القيم، من األول بالرصيد الفرد تزود اليت هي فاألسرة.االجتماعية
 وسلوكه اجتاهاته له وحتدد االجتماعية أوضاعه الطفل األسرة ومتنح املرغوب، غريو واملرغوب والقبيح، احلسن الفرد يعرف
  .يتبعها اليت واملثل واختياراته وقيمه

  : االجتماعية التنشئة أساليب - ١
 أساليب لبعض يلي فيما ونعرض. أبنائهم مع يتعاملون وكيف االجتماعية التنشئة أساليب يف الوالدية االجتاهات تنعكس
  :التايل النحو على االجتماعية ةالتنشئ

  : السماحة) أ(
 منذ مستقل رأي هلم يكون أن ألبنائهم األبوين وتشجيع ألصدقائهم األبناء اختيار يف الوالدين تدخل عدم يف وتتمثل
  .الصغر

  :التشدد) ب(
 إىل األبوان ويلجأ. لهماجلمي ناكرين أبناؤهم يكون أال على الوالدين وحرص الشديدة بالطاعة األبناء إلزام يف ويتمثل
  .القلق باب ومن أبنائهم على اخلوف بدافع التشدد

  :التذبذب أو االتساق عدم) ج(
 معاملة تكون كأن املميز، طابعه له مستقر ألسلوب اآلباء انتهاج بعدم أوهلما يتعلق: جانبني على األسلوب هذا ويشتمل

 األبوين لعالقة احلاكم التوقعات ميزان اختالل التنشئة يف ساقاالت عدم على ويترتب. آخر حينا ومتساحمة حينا قاسية
  .بأبنائهما

  : الزائدة احلماية أو الوقاية) د(
 فهو الطفل، على السلبية آثاره التنشئة يف االجتاه وهلذا. متوقع خطر أي من الطفل محاية على الوالدين حرص ا ويقصد
  .الضاغطة املواقف عن إبعاده خالل من لديه اإلحباط وحتمل االستقاللية ارتقاء يكف

  : التدليل) هـ(
 يتضمن وقد. املسئولية حتمل على تشجيعه وعدم احلنان من املزيد ومنحه كانت، أيا ومطالبه الطفل رغبات تلبية إىل ويشري
  .اجتماعيا فيه املرغوب غري السلوك من بأشكال القيام على الطفل تشجيع ذلك
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  : والالمباالة تراثاالك وعدم اإلتكالية) و(
 ال التنشئة يف األساليب هذه مثل ميارسون الذين واآلباء االجتماعية التنشئة عملية يف الوالدين إمهال إىل تشري أساليب وهي
  .ملكام إلمناء ألبنائهم يقدمونه ما غالبا لديهم يوجد

  : النفسي األمل إثارة) ز(
  .واألمل ضيقال إثارة على تعتمد اليت األساليب مجيع يتضمن

  : األفراد تنشئة خالهلا من تتم التي العمليات - ٢
  :التايل النحو على هلا نعرض أن وميكن

  : التعزيز أو التدعيم) أ(
  .للفرد تعلمها املراد االستجابة صدور تعقب اليت البيئية واألحداث املثريات بالتدعيم ويقصد
  .السليب والتدعيم اإلجيايب التدعيم ومنها

  : بالعقا) ب(
) الكذب على الطفل كعقاب( فيه مرغوب غري سلوك جتنب على الفرد حث دف سواء منفر، كحدث العقاب ويستخدم

 العقاب ومها العقاب من نوعني أيضا وهناك) املذاكرة لتركه الطفل كعقاب( فيه مرغوب سلوك إصدار على حثه دف أو
  .السليب والعقاب اإلجيايب

  : املعريف التعلم) ج(
 املعلومات فيه تنتظم الذاكرة، يف املعريف بالبناء يسمى ما لديه يتكون التعليم عملية يف الشخص أن النفس علماء بعض يرى

  .بداخله ا وحيتفظ التعلم موقف يف حتدث اليت باألحداث اخلاصة
  : باالقتداء التعلم) د(

  .  القدوة خالل من أي عربةبال يتم التعلم من كبريا قدرا أن االجتماعي التعلم نظرية أصحاب يرى
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  احملاضرة التاسعةاحملاضرة التاسعة
  حقوق الطفلحقوق الطفل

  

 بسبب معانام وتشتد. قدرام وتنمية منوهم تعوق خماطر إىل يوميا العامل أحناء خمتلف يف األطفال من كبري عدد يتعرض
 واهلجرة والتشرد لبالدهم األجنيب حتاللواال والعدوان العنصري والفصل التمييز بسبب أو العنف، أعمال أو احلروب

  .واالستغالل والقسوة اإلمهال ضحايا يكونوا ما وكثريا. جذورهم عن للتخلي واضطرارهم
 اتفاقية املتحدة األمم تبنت وقد. الطفل حلماية وتشريعات قوانني وجود إىل العشرين القرن بدايات مع احلاجة ظهرت وقد

  .١٩٨٩ عام الطفل حقوق


  ؟ الطفل حلقوق الدولية االتفاقية هي ما
  .ملزمة مشروطة، غري عاملية، متكاملة، العامل ألطفال األساسية احلقوق ويتناول حيدد دويل قانون هي

 االتفاقية هذه على صادق وقد. الوطنية واحلكومات املنظمات من وبتوصية املتحدة األمم هيئة عرب قانونا االتفاقية أصبحت
  .بقادا ممثلة دولة ومخسون مائة عن يزيد ما ١٩٨٩ عام

  : االتفاقية هذه بنود أهم ومن


 توفر أن جيب واليت. خاصة محاية إىل حباجة الفردية وصفام أعمارهم عن النظر بغض األفراد، مجيع أن على االتفاقية نصت
  .اخل...العرق أو الثقافة أو سيةاجلن أو اجلنس عن النظر بغض هلم

 هناك زال ال أنه املؤسف ومن. احلقوق ومحاية وممارسة مسئولية عليهم تقع أنفسهم واألطفال وأفرادها ومؤسساا فالدولة
 يعانون أطفال هناك أن كما. السنني مئات قبل األطفال حياة عليه كانت عما ختتلف ال حياة يعيشون األطفال من الكثري

   فيه يعيشون الذي والسياسي واالجتماعي االقتصادي الوضع جراء خمتلفة هاكاتانت من

 ملزمة املواد هذه وتعترب العنف، من الطفل محاية موضوع على مباشرة تركز اليت املواد بعض الدولية االتفاقية يف وردت
  .االتفاقية على املصادقة للدول

  :  ١٦   ادةامل
 مساس أي وال مراسالته، أو مرتله أو أسرته أو اخلاصة حياته يف للطفل قانوين غري أو تعسفي تعرض أي جيري أن وزجي ال 

  .مسعته أو بشرفه قانوين غري
 املساس أو التعرض هذا مثل من القانون حيميه أن يف حق للطفل  
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  :  ١٩   املادة
أشكال كافة من الطفل حلماية املالئمة والتعليمية واالجتماعية داريةواإل التشريعية التدابري مجيع األطراف الدول تتخذ 

 يف مبا االستغالل، أو املعاملة وإساءة إمهال، على املنطوية املعاملة أو واإلمهال العقلية أو البدنية اإلساءة أو الضرر أو العنف
 آخر شخص أي أو ،)عليه القانونيني األوصياء( ينالقانو الوصي أو) الوالدين( الوالد رعاية يف وهو اجلنسية، اإلساءة ذلك
  .برعايته الطفل يتعهد
 الالزم الدعم لتوفري اجتماعية برامج لوضع فعالة إجراءات االقتضاء، حسب الوقائية، التدابري هذه تشمل أن ينبغي 

 معاملة إساءة حاالت يدولتحد الوقاية، من األخرى لألشكال وكذلك برعايتهم، الطفل يتعهدون الذين وألولئك للطفل
 حسب القضاء لتدخل وكذلك ومتابعتها ومعاجلتها فيها والتحقيق بشأا واإلحالة عنها واإلبالغ اآلن حىت املذكورة الطفل

  .االقتضاء
  :  ٣٧  املادة
  : األعضاء الدول تكفل

 عقوبة تفرض وال. املهينة أو الإنسانيةال أو القاسية العقوبة أو املعاملة صور من لغريه أو للتعذيب طفل أي يتعرض أال) أ(
 إمكانية وجود دون سنة عشرة مثاين عن أعمارهم تقل أشخاص يرتكبها جرائم بسبب احلياة مدى السجن أو اإلعدام
  .عنهم لإلفراج

 وفقا سجنه أو واحتجازه الطفل اعتقال جيري أن وجيب. تعسفية أو قانونية غري بصورة حريته من طفل أي حيرم أال) ب(
  .مناسبة زمنية فترة وألقصر أخري كملجأ إال ممارسته جيوز وال للقانون

 األطفال احتياجات تراعي وبطريقة اإلنسان، يف املتأصلة للكرامة واحترام بإنسانية حريته من حمروم طفل كل يعامل) ج(
 ويكون ذلك، خالف صلحتهم تقتضي مل ما البالغني، عن حريته من حمروم طفل كل يفصل خاص وبوجه. سنه بلغوا الذين

  .االستثنائية الظروف يف إال والزيارات املراسالت طريق عن أسرته مع اتصال على البقاء يف احلق له
 املناسبة، املساعدة صور من وغريها قانونية مساعدة على بسرعة احلصول يف احلق حريته من حمروم طفل لكل يكون) د( 

 جيري أن ويف أخرى، وحمايدة مستقلة خمتصة سلطة أو حمكمة أمام احلرية من هحرمان شرعية يف الطعن يف احلق عن فضال
  .القبيل هذا من إجراء أي يف بسرعة البت

 اتمع ويف املدرسة ويف األسرة داخل الطفل ضد العنف منع خبصوص عديدة توصيات الطفل حقوق جلنة أصدرت وقد -
 إطار يف القبول حيال قلقها عن اللجنة وأعربت. الطفل حقوق باتفاقية دهابتقي املتعلقة الدول لتقارير مراجعتها عند عموما

 من آخر شكل أي وكذلك البدنية العقوبة اتساق عدم على وشددت. األسرة داخل البدنية العقوبة باستخدام التشريعات
 صغرت، مهما لعنف،ا أشكال مجيع حيظر تشريع بسن اللجنة أوصت كما. االتفاقية أحكام مع األذى أو العنف أشكال
  .التأديب أشكال من كشكل املستخدم ذلك يف مبا املدارس، ويف األسرة داخل
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 وأوصى تامة رعاية ورعايته حقوقه الطفل إعطاء على حرص كما املخلوقات، أعظم من واعتربه اإلنسان اإلسالم كرم

  .صحيحة تربية وتربيته وأخالقه صحته على واحملافظة الطفل على واتمع الوالدين
  : الطفل حقوق يف اإلسالم عليها ركز التي القضايا ومن

  : احلماية يف الطفل حق - أوال
 مجيعا الناس من اتمع يتكون حيث أشكاله، بكافة التمييز من محايته وخاصة الطفل محاية أمور على اإلسالم ركز حيث
 واألحاديث القرآنية اآليات تعددت حيث واإلساءة اإلمهال من احلماية ذلكك التقوى، سوى بينهم مييز وال سواسية وهم

 رضي الصحابة أمام معه وتعامله للطفل) ص( الرسول نظرة يف ذلك وتبلور به، وتوصينا الطفل محاية إىل تدعو اليت النبوية
  .لطوارئوا الكوارث حاالت يف الطفل محاية على اإلسالم ركز كما. هلم قدوة ليكون عنهم اهللا

  : املشاركة يف الطفل حق -ثانيا
 التعبري يف احلرية األطفال وخاصة للجميع اإلسالم أعطى فقد دميقراطي، وجمتمع تشاوري جمتمع اإلسالمي اتمع أن حيث

  .القرار اختاذ يف الكبار يشاركوا وأن آرائهم عن
 طفل من تنتقل القتال على والتدريب احلياة جتاربو واملعارف العلوم كانت حيث طفل إىل طفل من مبدأ اإلسالم طبق كما
  .طفل إىل

  : واجلنسية واهلوية النماء يف الطفل حق - ثالثا
 حلق حفظا النكاح وتغريب واملرأة، الرجل بني السليمة والعالقة التزاوج موضوع على وأكد اإلسالم أوصى حيث
  .احلقوق من وغريها لنسبا يف الطفل وحق احلمل، فترات ومباعدة القوي، النمو يف الطفل

  .﴾ ....... في أَوالدكُم يوصيكُم اللَّه ﴿: تعاىل قال
  . ﴾ ...... زِينةُ الْحياة الدّنيا الْمالُ والْبنونَ ﴿: تعاىل وقال
  . ﴾ ...... والْوالدات يرضعن أَوالدهنّ حولَينِ كَاملَينِ ﴿ : تعاىل وقال
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  العاشرةالعاشرةاحملاضرة احملاضرة 
  العنف ضد االطفالالعنف ضد االطفال

  


 اإلنسان فيلجأ االقتناع أو اإلقناع عن العقل يكف حيث ويكون واجلماعة الفرد به يتصف البشرية الطبيعة مسات من العنف
 أو عليه رةالسيط بقصد غريه على اإلنسان فيرتله مجاعي أو فردي طابع ذو معنوي أو جسمي ضغط فالعنف الذات، لتأكيد
  .تدمريه

 البصرية مستوى يف اخنفاض على تنطوي قد شديدة انفعالية بطبيعة تتميز سلوكية استجابة بأنه العنف حتديد ميكن مث ومن
  .والتفكري
 أو األذى إحلاق أو التدمري إىل العنف يؤدي ما وعادة. قصد عن الغري ضد اإلكراه أو القوة ممارسة هو فالعنف وعموما
  . واآلخرين بالنفس املادي وغري دياملا الضرر
 أو جنسي أو نفسي أو جسدي أذى إحداث إىل يؤدي بفعل ديد أو فعل أي هو العنف فإن املتحدة األمم لتعريف وطبقا

  .لالستغالل املختلفة الصور من أي إىل به الدفع أو الوصاية حتت طفال كونه بسبب الطفل حرية من حيد
 وإلغاء لآلخر وميشا االستبداد أشكال من شكال املعىن ذا العنف ويصبح. اآلخر إللغاء يلةوس هو العنف أن القول وميكن
  .املساواة وعدم والتهميش والفقر والطغيان واحلرمان والعدوان والظلم االستغالل ضروب إىل ذلك يف مستندا إلغائه أو دوره

  .اإلساءة العام اللفظ حتت يندرج والعنف


 اجلرح منها عديدة، صورا هذا ويتضمن إنسانا يصبح ألن يعيقه والذي الطفل حميط يف حيدث تصرف بأا اإلساءة فتعر
  .الطفل رعاية عن املسئول الشخص إمهال أو اجلنسية اإلساءة أو العقلي أو اجلسدي
 م أنيط أشخاص أو شخص لقب من للخطر تعرضه أو ضده مباشر بفعل كان سواء للطفل املقصودة اإلساءة بأا وتعرف
 أو الطبيعي منوه على جدية بصورة التأثري شأا من بالطفل حتيط جديدة ومعطيات ظروف إحداث إىل تؤدي بصورة رعايته

  .حيملها اليت الوراثية اجلينات يف الكامن وسلوكه ذكائه منو
 العقلية، اجلسمية، الصحة يف واضح ضعف عنها ينتج سيئة معاملة من ويعاين عشر الثامنة سن حتت شخص : بأا وتعرف

  .السلوكي التطور االجتماعية، العاطفية،
 إساءة أو جنسيا أو عاطفيا أو جسميا كان سواء للطفل أمل أو أذى يسبب والذي األطفال ضد اجتاه أو سلوك بأا وتعرف

  .اجتماعية
  .والكراهية اإلحسان خالف اإلساءة تعين كما الضرر إحلاق تعين واإلساءة. بسيئ أتى أي فالن أساء العرب لسان ويف
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  يعتدي؟ وملاذا املعتدي؟ هو من: املعتدين املسيئني على أوال نتعرف الطفل إىل اإلساءة أشكال إىل ننتقل أن قبل
 أو املدرس أو املريب أو راجلا أو اخلال أو العم أو األم أو األب يكون فقد. الطفل مع يتعامل فرد أي املعتدي يكون قد

  .آخر فرد أي أو العائلة صديق
  : العائالت يف االعتداء حدوث احتماالت زيادة على تساعد اليت العوامل بعض وهناك

  : والعائلية الشخصية العوامل
. احلدود هذه مجيع يعرب فهو الدينية أو العرقية أو االقتصادية أو االجتماعية األوساط نوعية األطفال على االعتداء حيد ال -

  . األطفال على االعتداء فرص زيادة على االقتصادي العامل تدين يساعد ولكن
 من أكثر اتمع عن عزلة يف يكونون أو األمومة أو األبوة بإحساس يستمتعون ال املعتدين األم أو األب يكون ما عادة -

  . قاسية بطرق ولو الطفل على السيطرة نوحياولو أطفاهلم من وواقعية حقيقية غري توقعات ولديهم غريهم
  .أيضا األطفال على اعتداء يرافقه ما عادة العائلي والعنف املفككة العائلة -
 يف املضطهدات والزوجات. أطفاهلم على أيضا ميارسونه زوجام على اجلسدي العنف ميارسون الذين األزواج أكثر -

   .أطفاهلن على لالعتداء قابلية أكثر هن املرتل
  . األطفال على لالعتداء خصبة أرضية متهد البطالة مثل ضغوطها وازدياد العائلة توتر على تساعد اليت العوامل -
  . األطفال على لالعتداء سببا يعد معينة مهام ألداء منه املنطقي غري والتوقع الطفل تربية يف األهل خربة قلة -
  . أقرانه من لالعتداء عرضة أكثر الذهنية أو اجلسدية اإلعاقة ذو والطفل مرغوب غري محل من يولد الذي الطفل -
  . أطفاهلم على يعتدوا ألن عرضة أكثر هم طفولتهم يف إمهال أو اعتداء ضحايا كانوا الذين واألب األم -
  . شلالف من خوفا الوسائل بكل عليه سيطرم إحكام حياوالن الطفل على سيطرما يفقدا أن خيافان اللذان األبوان -

  : الضحية
 من األولني الشهرين يف مثال املخدرات تستخدم األم كانت ما إذا املولد قبل حىت لالعتداء الطفل يتعرض أن املمكن من -

  .الذهين أو اجلسدي الطفل منو يف مشاكل إىل هذا يؤدي أن املمكن فمن وإيذائها األم بضرب الزوج قام ما إذا أو احلمل،
  .لالعتداء عرضة أكثر هم الروضة سن وأطفال الرضع فئة إن -
 يؤدي قد مما الدراسي حتصيلهم يف وكذلك أقرام مع العالقات تكوين يف صعوبة من االعتداء ضحايا األطفال يعاين ما كثريا -
  .لالعتداء ايتعرضو مل الذين أقرام من بالغني، يصبحوا عندما حىت واالجتماعية، العلمية الناحية من جناحا أقل يكونوا أن إىل
 واملشاكل والعنف التعامل، يف اخلشونة من أكرب درجة والعاطفي اجلسدي االعتداء ضدهم ميارس الذين األطفال يربز -

  .النفسية
 األطفال على معتديني يكونوا أن هذا يشمل وال. يكربوا عندما معتدين يكونوا ألن عرضة أكثر هم االعتداء ضحايا األطفال -

  .طفولتهم يف اعتداء ضحايا يكونوا مل الذين البالغني من إجرامي سلوك لتكوين عرضة أكثر ولكنهم فقط
  .باالنتحار والتفكري بالنفس الثقة وعدم لالكتئاب عرضة أكثر هن طفولتهن يف االعتداء ضحايا كن الاليت النساء -
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  : األجانب
 مع عالقة إلقامة يتطلعون ال فهم. بصلة هلم تونمي  ال أطفاال خيتطفون أو يعتدون الذين األشخاص هم األجانب املعتدون

 لألطفال ينظرون وهم. نزوام إلشباع أداة جمرد الضحية يف يرون وإمنا ضحاياهم يعرفون الذين املعتدين مثل الطفل
 صباملغت بني املعتدون هؤالء ويتراوح. املنحرفة رغبام إلشباع استغالهلم يسهل ولذلك قوة وال هلم حول ال كضحايا

 الوالدين على ذلك مسئولية وتقع عنهم بعيدا املرافقني غري األطفال إبقاء هو األفضل والدفاع. السادي والقاتل السليب
  .املسئولني الكبار من وغريهم

 يقوم أفعال وهي ومظاهرها أعراضها اكتشاف سهولة بسبب وذلك شيوعا اإلساءة أنواع أكثر من اجلسدية اإلساءة تعترب

  .متكررة وتكون الفعل يف والنية القصد فيه يتوفر جسدي بأذى إصابته إىل يؤدي مما الطفل حنو بالعنف تتسم الكبار ا
 العالمات، هلذه منطقي تفسري يوجد ال الذي الوقت نفس ويف إليه املساء الطفل على اجلسدية املؤشرات بعض وتظهر
  ).يقعون دائما األطفال( واحدة جبملة أطفاهلم مع حدث ما إنكار الوالدين وحماولة

. للمرتل العودة يف الرغبة وعدم. املدرسة عن والتغيب. متطرفة بطريقة املواقف من اخلوف :فمنها السلوكية املؤشرات أما
 الثقة وعدم عببالل االستمتاع وعدم). الكدمات لتغطية احلار اجلو يف الثقيلة املالبس( اجلو مع املتناسبة غري واملالبس
 مع عالقات إنشاء يف صعوبة وجيد. جسميا لآلخرين يسئ وهو. والتخريب والعزلة الغضب عالمات وظهور. بالنفس

 وحياول جدا، منعزل أو جدا عدواين أنه كما. مالمسته عند يرجتف أن ميكن كما ويتحفظ بالكبار يشتبه كما. اآلخرين
  .وحمبتهم فيهم والثقة اآلخرين على االعتماد يف صعوبة جيد ولكنه اآلخرين إرضاء دائما

  : التدخل
 يستهدف أن جيب املعضلة هذه حلل الفعال التدخل فإن ولذلك. وأخرى أسرة بني اجلسدية اإلساءة ممارسة أسباب ختتلف

 السيطرة عن فالعجز. أطفاهلا ضد ألتدمريي السلوك هذا ملثل تدفعها واليت حدة على أسرة بكل اخلاصة والنواقص املشاكل
 أطفاهلم على لالعتداء اآلباء من الكثري تدفع اليت العوامل أمثلة أحد هو صحيح بشكل عنها والتعبري الغضب مشاعر على

 وهكذا. اآلباء هؤالء ملثل مفيدا حال يكون قد له املثرية واملواقف الغضب على للسيطرة تدريبيا برناجما فإن ولذلك. جسديا
  .العوامل باقي يف

 وذلك. الضحايا األطفال لدى االعتداء خلفها اليت العميقة والسلوكية العاطفية اآلثار معاجلة العالجي التدخل منيتض كما
 الذين واألطفال. وعالجه وأسبابه العائلي العنف حول نفسيا وتثقيفهم القلق على السيطرة مهارة األطفال إكساب يشمل
 االجتماعية مهارام لتنمية برامج يف إدماجهم ينفع قد الكبار مع أو امأقر مع اجتماعية عالقات تكوين يف صعوبة يعانون

  . السلبية االجتماعية واملواقف املشاكل على والتغلب اآلخرين األطفال مع اإلجيايب التفاعل كيفية وتعليمهم
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 وكافة واملستشفيات الرعاية دور ومشريف ملدرسنيا عاتق على اجلسدية اإلساءة ألعراض املبكر االكتشاف يقع : املعرفة 

 على التعرف كيفية حول املؤسسات ذه العاملني تثقيف ينبغي ولذلك. واألسر لألطفال اخلدمات تقدم اليت املؤسسات
 مع اجلسدي العنف إىل اللجوء خماطر فيها تتزايد اليت خاصة اتمع قطاعات تثقيف عن فضال واآلثار، األعراض هذه

 منو حول املعلومات لبث املخصصة اإلعالمية كاحلمالت املباشرة غري األساليب والتثقيف التوعية عملية وتشمل. ألطفالا
  .التربوية واملهارات األطفال

 على جسديا اعتدائهم احتماالت تزيد عصيبة ميرونبأوقات الذين واألمهات اآلباء ملساندة مباشرة خطوط إنشاء 
 أو الوالدين ألحد الفاقدة واألسر املتدين االقتصادي أو االجتماعي املستوى ذات لألسر الدعم ريبتوف وذلك. أطفاهلم
  .املخدرات أو للكحول املتعاطني أو اجتماعيا املنعزلني أو اخلربة قليلي الوالدين

 عليهم املعتدى األطفال إىل والعالجية الوقائية اإلجراءات متتد أن فيتعني آخر إىل جيل من تنتقل االعتداء حمنة أن حيث 
  .معتدين آباء ليصبحوا يكربوا ال حىت
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  عشرعشر  احلاديةاحلاديةاحملاضرة احملاضرة 
  تابع العنف ضد االطفالتابع العنف ضد االطفال

  

 األطفال ياجاتاحت تأمني عن عاجزين اآلباء يكون عندما أو آبائهم رعاية إىل األطفال يفتقر حينما اإلمهال على التعرف يتم

 العادات إىل باإلضافة العاطفية االحتياجات وتأمني والتعليمية الطبية والرعاية واملأوى وامللبس املتوازن املأكل يف املتمثلة األساسية
  .اجليد واإلشراف واملراقبة اجليدة الشخصية الصحية
 أو تالفيها ميكن أشياء من الطفل يعاين بأن مبال غري أو امتعمد مقامهما يقوم من أو الوالدان هلا يسمح اليت احلالة هو واإلمهال

  :اإلمهال أنواع أهم ومن. والعقلي والعاطفي اجلسدي الطفل لتطور الضرورية العناصر من أكثر أو عنصر تقدمي عدم
  : اجلسدي اإلهمال - ١

 األطفال على الكايف غري واإلشراف. به للعناية ترتيبات أي دون الطفل عن التخلي:  ويتضمن عليه التعرف يف األسهل وهو
  .املرتل ترك على الطفل إرغام أو الرفض و. الشخصية النظافة أو امللبس أو التغذية أو الطعام توفري يف والفشل. طويلة لفترات
 امةالكر فقدان فإن وأحيانا واألمراض التغذية سؤ من ويعانون اإليذاء خطر يف األطفال يكون أن لذلك املتوقعة والنتائج

  .املرتل من للهروب األطفال تدفع قد الذات بقيمة واإلحساس
  : العاطفي اإلهمال - ٢

 الطفل عن غافلني بأنفسهم منشغلني يكونوا بأن للطفل، بالنسبة نفسيا متواجدين غري األبوان يكون عندما هو العاطفي اإلمهال
 وحنان رعاية إىل الطفل حيتاج حينما العاطفي مهالاإل يكون. العاطفية الطفل احتياجات مع التفاعل يف يفشلون أم أو

 على احلصول على القدرة الطفل حرمان عنه ينتج قد عاطفيا الطفل وإمهال. ذلك يريدون ال ولكنهم إعطاؤه الوالدان ويستطيع
  .سليما منوا واجتماعيا وثقافيا عاطفيا ينمو لكي حيتاجها اليت األساسية والعواطف التفاعالت

  : التعليمي لاإلهما - ٣
 يف الطفل حتصيل متابعة وعدم املدرسة، سن يف الطفل تسجيل وعدم املدرسة، من اهلروب : ويشمل جدا منتشر النوع وهذا

  .الطفل عن السؤال وعدم االجتماعات حضور وعدم املدرسة،
  .وخمربا منطويا الطفل يصبح كما سيةاألسا املهارات يف التطور قلة مع للطفل التعليمي التحصيل تدين فهي املتوقعة النتائج أما


 غالبا تنبع البعيد املدى على وإمهاله الطفل على االعتداء آثار أن كما األخرى االعتداء أشكال كل يف مستبطنة النفسية اإلساءة
 ومثال. االعتداء صفة عليه تسبغ اليت هي االعتداء وكياتسل ملعظم النفسي اجلانب أن والواقع. لالعتداء العاطفي اجلانب من

 ذويه أحد لوي هو الكسر سبب كان إذا عما سلوكياته ختتلف مثال للدراجة قيادته أثناء ذراعه يكسر الذي الطفل أن ذلك
  .عقابا لذراعه

  .ومالحقة إثباتا االعتداء أشكال أصعب العاطفي واالعتداء
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  : هي العاطفية اإلساءة وأشكال
  : شأنه من واحلط الطفل حتقري - ١

 إحساسه ويعطل الطفل طاقة من حيد مما ذويه، ألفاظ ترمسها اليت املنحطة الصورة يف لنفسه الطفل رؤية إىل السلوك هذا يؤدي
 إذا بعكس شخصيته وليس الطفل فعل ينتقدا أن مبعىن الفعال االنتقاد الوالدان ميارس أن األجدى ومن. وطاقاته بإمكاناته الذايت

  .بنفسه وثقته شخصيته صميم يف تضرب الكلمات فهذه). أبدا تفلح لن( ،)غيب أنت( مثل كلمات استخدما ما
  : الربود - ٢

 الذين واألطفال. وجناحاته الطفل إلجنازات مشاعرهم عن التعبري يف مبالني غري كانوا إذا والديه من بالربود يشعر الطفل
  .ناجحة تكون لن املستقبلية عالقام أن واألغلب للسأم مثريا باردا مكانا العامل لريوا ونيكرب دائم بشكل للربود يتعرضون

  : املفرط التدليل - ٣
 مع والتشارك املسئولية حتمل يف لصعوبات يؤدي مما به احمليطة والظروف احلياة واقع تعلم على الطفل يساعد ال املفرط التدليل

  .الكرب يف اآلخرين
  : القسوة - ٤

 حني أما. صحية عالقات تشكيل ويتعلموا حوهلم من العامل استكشاف يف ينطلقوا حىت واحملبة باألمان للشعور حباجة طفالاأل
 القاسية بتجربتهم التعلم جماالت كل وستتأثر هلم بالنسبة معىن له يعود ال العامل فإن ذويهم من قاسية ملعاملة األطفال يتعرض

  .والثقايف اعيواالجتم العاطفي منوهم وسيتعطل
  : التضارب - ٥

 غري من ما مكان إىل الطفل يذهب مثال. متشاة أمور يف خمتلفة بطرق الوالدان يتصرف عندما هو التضارب على بسيط مثال
 ذلك عن الوالدان ويتغاضى استئذان غري من املكان نفس إىل أخرى مرة يذهب قد بينما بشدة، مبعاقبته والداه فيقوم استئذان

  .واستيعابه فهمه للطفل ميكن سبب أي إعطاء دون من متاما
  : والتهديد املضايقة - ٦

 يعلم وال العقاب ينتظر الطفل ترك إذا وخاصة نفسه يف الفزع تثري مفهومة غري أو شديدة بعقوبات الطفل ديد على ويشتمل
 يفزع والتهديد. إضايف ضغط عنصر تضمنت كانت وإن التحقري آثار تشبه والتهديد املضايقة وآثار. به حيل سوف وماذا مىت

  .الضغوط أو العصيبة املواقف مع التعامل على قدرته وتعطيل نفسيته تشويه إىل يؤدي مما الطفل
  : السيطرة اختالل - ٧

 نفسه إيذاء خلطر الطفل يعرض السيطرة ففقدان. متوازنة غري أو مفرطة أو مفقودة إما فهي أشكال ثالثة السيطرة اختالل يأخذ
 جراء من وتنميتها الذات تأكيد فرص من الطفل حترم املفرطة والسيطرة. الكبار خربة عرب املتناقلة واحلكمة التجربة وحيرمه

 من عدد إىل تؤدي وقد واالضطراب القلق مشاعر األطفال لدى فتثري املتوازنة غري السيطرة أما. احمليط العامل استكشاف
  .للطفل املعريف النمو إعاقتها عن فضال السلوكية املشاكل
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  : العزل - ٨
 الطفل فعزل. االكتئاب إىل به يؤدي وقد الصداقات تكوين من حيرمه الطبيعية االجتماعية التجارب عن فصله أو الطفل عزل إن

 االعتداء وغالبا العاطفي االعتداء من أخرى أشكال عادة ويرافقه كبري بشكل واالجتماعي والعاطفي املعريف بنموه يضر
  .جلنسيا

  : الرفض - ٩
 منذ ذويهم برفض يشعرون الذين واألطفال. قيمته بعدم ويشعره الذاتية صورته يشوه فإنه الطفل الوالدين أحد يرفض عندما
 يف ضئيلة فرصة ميتلك صغره يف للرفض يتعرض الذي والطفل. النفس لطمأنة مضطربة سلوكية أمناط تنمية على يعتمدون البداية

 ال أما للطفل الوالدان يوضح أن جيب. شخصيته وليس الطفل أفعال انتقاد الوالدين على وجيب. كربه يف طبيعيا يصبح أن
  . املرفوض الفعل وحيددان أفعاله يرفضان بل هو يرفضانه

 سلوكياته، أو شخصيته عن ماتمعلو أو ألقابا الطفل وإعطاء السلبية واأللفاظ النابية األلفاظ استخدام يف االستمرار وهي

  .املستمر والصراخ معه  التحدث وعدم للطفل السباب وتوجيه
 الطبيعية، وإخفاقاته الطفل عيوب من السخرية مظاهره ومن الطفل معنويات حتطيم إىل اإلساءة من النوع هذا ويؤدي

  .عليه السيئة األوصاف وإطالق احليوانات بأوصاف كوصفه به واالستهزاء

 وغالبا حيام طرق أو أعمارهم اختلفت مهما األطفال على تؤثر اليت املأساوية املصاعب أو املشاكل من تعترب اجلنسية اإلساءة

 ال اجلنسية اإلساءة وعادة. األهل وحىت واألصدقاء واجلريان كاألقارب األطفال م يثق أشخاص من اإلساءة هذه تكون ما
 ذويهم إزعاج األطفال رغبة عدم بسبب وذلك الطفل، عنها خيرب ال سرية مشكلة وهي عنف يصاحبه سلوكا أو تصرفا تكون

 من طويلة لفترات تستمر أا كما للطفل، معروف شخص من اإلساءة حدوث يف السبب وأم الشديد باخلجل ولشعورهم
  الزمن


 وتعميقها، الظاهرة هذه بتأجيج تقوم جهة من فهي. األطفال ضد العنف قضية يف مهمة أدوارا املختلفة اإلعالم وسائل تلعب
  .واتمع األطفال على خطرها وإاء وتشذيبها منها احلد يف تسهم أن تستطيع أخرى جهة من أا كما

 بعد لألطفال احلديث وميكن مشوق، بأسلوب منه والتنفري نفالع إىل اللجوء عدم على حتض اليت والرسائل الربامج بث وميكن
  .ضدها وحتصينهم القضية هذه حول لديهم الوعي لزيادة اتمع وعلى عليهم للعنف السلبية اآلثار عن اإلعالمية الرسائل تلقي
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  عشرعشر  الثانيةالثانيةاحملاضرة احملاضرة 
  رةرةــــــــحقوق األسحقوق األس

  


 ١٩٤٦ الثانية العاملية احلرب بعد تكونت واليت األسرة، جمال يف العاملة واملؤسسات اجلمعيات تضم منظمة عن عبارة وهو
  .حكوميني غري وأعضاء حكوميني أعضاء يضم حيث نوعه من فريد واالحتاد باريس، مدينة يف ومقرها
  : التالية األهداف لتحقيق االحتاد ويسعى
 االحتاد أهداف يف تشارك اليت والعامة اخلاصة اهليئات كل بني التعاون وتشجيع تعزيز.  
 ا النهوض على وحثها العامل يف العائالت بني التعاون وتعزيز دعموالسالم والعدالة السعادة إقرار بغية املشتركة مبسئوليا 
  .العامل يف
 ا عن والتعبري العائلة مصاحل متثيلا احتياجاللمجتمع بالنسبة العائلة أمهية وإبرازها يةالدول املؤسسة لدى وتطلعا 

  .البشري
 الوطنية املؤسسات على العائلية للمؤسسات الدويل االحتاد توصيات عرض.  
 ا من اليت واألحباث الدراسات كافة وتنفيذ تيسريتمع يف العائلة ظروف حتسني شأا.  
  : لألسرة االجتماعية للحقوق األول املؤمتر - ١

  :املؤمتر إليها انتهى اليت والتوصيات النتائج أهم يلي افيم ونعرض
 وأيضا وأم، أب من تتكون أسرية بيئة يف الصحية الرعاية يف واحلق احلياة يف احلق :الطفل ملصلحة االجتماعية احلقوق) أ(

 سؤ من احلماية يف واحلق املهين واإلعداد التعليمية الفرص يف املساواة تتضمن اليت التعليمية السياسة إطار يف التعليم يف احلق
 جمموعة يف فردا باعتباره واالطمئنان باحلرية تنعم اليت األسرة إطار يف العيش حق وللطفل. واملخدرات واملعاملة القسوة
  .أعضائها من وعضوا

 ألوضاعا ضؤ يف األسري التخطيط ممارسة األبوان يتوىل أن املستحسن من :األبوين ملصلحة االجتماعية احلقوق) ب(
 سواء حد على واألنثى، الذكر لدى الوعي زيادة إىل دف أن التعليمية املؤسسات وعلى. السائدة واالقتصادية االجتماعية

 يتعاونا أن واملدرسة األسرة وعلى. املختلط الزواج حالة يف األم جنسية حيمل أن يف احلق وللطفل. واألب األم بدور
  .واألمن السالم من جو يف بالعيش التمتع يف احلق أسرة ولكل. املستقبل يف أبا أو اأم بصفتهما والولد البنت ملساعدة

 الوحدة أا أساس على باألسرة تعترف أن العامة السلطات على يتعني :احلكومات ملسئولية بالنسبة االجتماعية احلقوق) ج(
 شريكا باعتبارها األسرة مبعاملة السلطات تقوم وأن األسرة، حقوق حيدد ميثاق صياغة من والبد. للمجتمع األساسية

 وضع تتوىل سلطة أو حكومة ألي جيوز وال. وصياغتها األسرية السياسة رسم أجل من احلوار يف نشطة بطريقة يساهم
  .حملها حتل أن أو األسرة على سلبيا تؤثر أن شأا من بطريقة تتدخل أن وتنفيذها األسرية السياسات
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  :لألسرة القانونية قوقللح الثاني املؤمتر - ٢
  .لألسرة القانونية احلقوق عرض إىل يهدف والذي ١٩٩٢ مارس ٨- ٦ من ببولندا) وارسو( يف عقد
 حقوق: حماور أربعة يف انتظمت التوصيات من مبجموعة املؤمتر أوصى جلسات ٦ مدار على استمرت مناقشات وبعد

 وحقوق واأليديولوجيات، األديان يف األسرة وحقوق الدول، ودساتري الدولية الوثائق يف وردت كما القانونية األسرة
  .القانوين اجلانب من األسرة وحقوق الثقافية، األسرة هوية على باحملافظة اخلاصة األسرة

  :لألسرة االقتصادية للحقوق الثاني املؤمتر - ٣
: التالية البنود يف انتظمت وصياتالت من جمموعة إىل وانتهي ١٩٩٢ نوفمرب ٢٦-٢٢ من الربازيل يف) موريتيبا( يف عقد

 األوضاع على وتأثريها احلكومية السياسات وحتليل االحتاد، مناطق من منطقة كل يف لألسرة االقتصادية األوضاع
 بسبب املهمشة السكان وجمموعات لألسرة، االقتصادي الوضع على وتأثريها احلكومية غري والسياسات لألسرة، االقتصادية

 من. حمليا والعمل مشوليا التفكري: عامة وتوصيات عريضة تفكري خطوط وأخريا لألسرة، االقتصادي والوضع والعمل الفقر،
  : أمهها

 والتعاون جهة، من اخلاص القطاع وبني احلكومية غري واملنظمات االجتماعيني والعاملني احلكومات بني التعاون تطوير -
  .أخرى جهة من الفقرية البلدان يف ونظرياا ةالصناعي البلدان يف احلكومية غري املنظمات بني
 سبيل يف الوطين املستوى على األسرة لدى والقيم الثقافة حتفيز إىل ترمي عامة سياسات وضع إىل احلاجة على التشديد -

  .اإلعالم لوسائل اهلدام التأثري من التخفيف
 الذين واملتزمتني املتطرفني ونزعات ملواقف األوان فوات قبل التصدي إىل احلكومية غري واملنظمات احلكومات انتباه توجيه -

  .واألقليات واملرأة األسرة متواصل حنو على يهددون
  .املبادرة زمام أخذ يف وأولويتها األسرة باستقاللية املساس دون احلكومية غري املنظمات عمل يف االحتراف زيادة ضرورة -
  : الثقافية للحقوق الرابع املؤمتر - ٤

 األسرة لوضع املؤمتر تعرض حيث ١٩٩٣ سبتمرب ٢٥- ٢١ من الفترة يف القاهرة يف الثقافية للحقوق الرابع ملؤمترا عقد
  .اتمع على وانعكاساا الثقافية والسياسات األسرية الثقافة على والتكنولوجيا اإلعالم وأثر الثقايف والتراث
 لآلباء دليل بإصدار العائلية للمؤسسات الدويل االحتاد قيام مههاأ من العامة التوصيات من جمموعة إىل املؤمتر وانتهى

  .ومسئوليتها األسرة حقوق بيان مع التربوية األسس حول واألمهات
 خالل من واتمع الفرد بني التوازن وكفالة التراث على احلفاظ يف األسرة حقوق احترام أمهية املؤمتر توصيات أهم ومن

 والتعلم املعرفة يف األسرة حق ومراعاة. الثقايف واالختالف التنوع احترام جبانب اتمعات بني كةاملشتر القيم ودعم حتديد
 مراجعة يف لإلسهام بالتليفزيون اجتماعي مستشار وجود اقتراح مت كما. واخلارج الداخل من ومحايتها هويتها على واحلفاظ
  .الضارة الربامج من األسر حلماية مجعيات إنشاء يعوتشج اهلادفة احلوار برامج بزيادة االهتمام مع الربامج
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 العائلية للمؤسسات الدويل االحتاد وضع وقد األسرة، حلقوق عاملي إعالن إىل التوصل حماولة إىل السابقة املؤمترات هدفت

 مصر وخصوصا العرب طالب وقد. ١٩٩٤ عام املتحدة لألمم العامة اجلمعية خالل من إلعالنه متهيدا اإلعالن هلذا مشروعا
  .اتمعات ونظم األديان إطار يف األسرة تكوين حرية تصبح حبيث اإلعالن هذا من الثانية املادة بتعديل

  : اإلعالن هذا بنود أهم على التعرف املهم ومن
 وواقع والواجبات واحلقوق الوظائفو  األشخاص من جمموعة وهي للمجتمع األساسية الوحدة هي األسرة:  )١( املادة

 للتبادل متميز ومكان أفرادها مجيع ورفاهة لنمو طبيعية بيئة واألسرة. واجتماعي واقتصادي ومدين وثقايف وتربوي وجداين
  .هلا والدعم احلماية وتوفري احترامها وجيب األجيال بني والتضامن والنقل
 تقدم أن الدولة على وجيب وتعليمه الطفل تربية يف  تضامنية بصفة األوىل املسئولية الوالدين عاتق على تقع:  )٤( املادة

  .واملادي االجتماعي والعون التربوي الدعم لألسرة
 كل وينعم. بعدها أو الوالدة قبل سواء الالزمتني واحلماية واملساعدة باالحترام التمتع يف احلق والطفولة لألمومة : )٥( املادة

  .االجتماعية باحلماية يتعلق فيما والسيما احلقوق بنفس األطفال
 على وبناء األسرية احلقوق من أساسيا حقا يشكل املسكن فإن واألسرة الفرد حلياة بالنسبة السكن ألمهية نظرا : )٧( املادة
  .الترعرع من متكنها بطريقة وجمهز مالئم مسكن على احلصول يف احلق أسرة فلكل ذلك

  .جوانبها مجيع يف البيئة مع تتوافق سياسات وضع من والبد األسرة معيشة لنوع روريض عنصر البيئة : )٨( املادة
 والثقافة واإلعالم بالتربية تتعلق عناصر باعتبارها االتصال وسائل إىل الوصول من األسرة تتمكن أن جيب : )٩( املادة

  .والترفيه األفراد بني والعالقات
 أن الدولة على وجيب. واملادية املعنوية مصاحلها عن الدفاع أجل من اجلمعيات يف االشتراك يف احلق لألسرة : )١٠( املادة
  .تضمنها وأن الدائمة التمثيلية صفتها لألسرة تكفل
  .واألسرة بالفرد املتعلقة وآثارها احلياة بعلم املتعلقة األحباث عن النامجة األخالقية العواقب مراعاة جيب : )١١( املادة

  ).متغري عامل يف واملسئوليات املوارد: األسرة( شعار حتت لألسرة دولية سنة ١٩٩٤ سنة املتحدة لألمم العامة اجلمعية أعلنت

 يكون أن املتحدة لألمم العامة اجلمعية قررت كما. لألسرة الدولية للسنة حتضريية كهيئة االجتماعية التنمية جلنة تعيني ومت
 الدول مجيع ودعت. ومؤسساا املتحدة األمم فيها تساعد وأن والوطين واإلقليمي احمللي اإلطار على مركزا ا االحتفال
  .ا واالحتفال للسنة والتحضري التنسيق مهمة تتوىل وطنية كلجان آليات إنشاء إىل األعضاء

  : لألسرة الدولية السنة ومبادئ أهداف
  .ومشاكلها ووظيفتها أمهيتها وإبراز اخلاص، القطاع يفو احلكومات لدى األسرة بقضايا الوعي زيادة -
  .باألسرة املتعلقة السياسات وتنفذ تصنع لكي الوطنية املؤسسات تعزيز -
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  .األسرة بشأن حمددة برامج لتنفيذ الوطنية واإلقليمية احمللية الوطنية اجلهود تشجيع -
  .احمللي اتمع داخل بالكامل مبسئولياا تضطلع أن من كنمت كي ممكن نطاق أوسع على لألسرة واملساعدة احلماية توفري -
 أن ينبغي ذلك على وبناء وطين جمتمع كل وداخل آخر إىل بلد من وظائفها تتباين كما متنوعة أشكاال األسرة تتخذ -

  .تلبيتها على وتعمل األسر مجيع احتياجات الدولية السنة تشمل
  
  : فهي لألسرة الدولية بالسنة االحتفال برنامج يف ا هتماماال ينبغي اليت األساسية املبادئ أما
 اإلنسان حقوق تعزيز إىل ا واالحتفال لألسرة الدولية للسنة التحضري أجل من تنظيمها املراد األنشطة تسعى أن ينبغي -

 األمم رعاية حتت وضعت واليت دوليا عليها املتفق الصكوك مبوجب األفراد جلميع املمنوحة األساسية واحلريات األساسية
  .املتحدة

  .األسرية املسئوليات تقاسم حتقيق وإىل األسرة داخل واملرأة الرجل بني املساواة تعزيز إىل السياسات دف أن ينبغي -
  .بوظائفها القيام يف األسرة وتساعد الربامج تدعم أن ينبغي -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤١ ... هتان تنسيق) ..  ņǾńĄ ĉúŦÊ(  إعداد                   بر عبد الباقي                                                                     صا -د/ علم اجتماع األسرة والطفولة  

  عشرعشر  الثالثةالثالثةاحملاضرة احملاضرة 
  واجيواجيظاهرة التوافق الزظاهرة التوافق الز

  


 الزواجي التوافق: (بعنوان والطفولة األسرة اجتماع علم جمال إىل تنتمي سوسيولوجية لدراسة ملخصا احملاضرة هذه يف نقدم
 واليت الطاهات فاحل ولينا الصمادي ايد عبد أمحد للباحثني) املتغريات بعض ضوء يف العامالت النساء نظر وجهة من

 نتائج تعميم بعدم أوصيا الباحثني أن بالذكر وجدير. ٢٢ السنة م،٢٠٠٥ ربيع ،٨٥ العدد اعية،اجتم شؤون جملة يف نشرت
  .منها أخذت اليت العينة نطاق خارج الدراسة


 من نوعا الزواجي التوافق ويعد واملهنية، واالجتماعية النفسية ااالت مجيع يشمل عاما، مفهوما الزواجي التوافق مفهوم يعد
 العالقات يف يؤدوها اليت األدوار عن خيتلف والزوجات األزواج به يقوم الذي الدور أن إذ االجتماعية التوافقات أنواع

 اياره يصعب ارتباطي طابع له مكاين حيز يف خمتلفني جنسني من فردين معيشة طريق عن يتحقق الذي فالزواج. األخرى
 االتفاق ويصبح واحدة، كوحدة يعملون األعضاء أن يعين واالرتباط عليها، يقوم يتال والعلنية الرمسية العالقة نوع بسبب
  .أساسيا شيئا بينهما
 ومستويات والدخل املهنية املراكز أن إىل البعض أشار فقد الزواجي، التوافق مستوى يف تؤثر اليت العوامل من كثري وهناك
 واالستمتاع والعاطفة والدين، والسن واالقتصادية االجتماعية كانةامل يف والزوجة الزوج وتشابه للزوج، بالنسبة التعليم

 مفهومان الزوجية والسعادة الزوجي التوافق أن يعين وهذا. الزوجية السعادة مع إجيابيا ترتبط متغريات كلها والرفقة، اجلنسي
  .مرادفان

 وتدخل الزوجني بني املستمرة اخلالفات يف مجاهلاإ ميكن فإنه الزوجني بني التوافق مستوى تدين إىل تؤدي اليت العوامل أما
 والتجاهل واللوم والتهديد واإلحلاح كالعقاب الزوجني بني السالبة التفاعل وأمناط اجلدد املتزوجني شؤون يف املمتدة األسر

  .األدوار توزيع على االتفاق وعدم االختالفات تقبل وعدم واحلرمان آخر على طرف سيطرة وحماولة


 التوفيق يف صعوبة املتزوجة املرأة تواجه حني يف الرجال ميارسها اليت األعمال من كثريا متارس أن املتزوجة غري املرأة تستطيع
 جعل املرأة حتاول الظروف هذه ويف أكرب، عاتقها على امللقاة األعباء وتكون املرتل داخل والعمل املرتل خارج العمل بني

 الزوجية، احلياة معوقات من عائقا الزوج يكون قد األحيان بعض ويف. الوظيفية حياا مع تتالءم ريةاألس حياا متطلبات
  . آخر شيء أي قبل جناحه يضع عندما أو وأصدقائه االجتماعية حبياته يهتم عندما وذلك
 االجتماعي العامل مث املرتل، نفقات حتمل يف الزوج مساعدة أي االقتصادية احلاجة : منها ودوافع أسباب لعدة املرأة تعمل

 أجل ومن اجتماعية، مكانة على احلصول يف والرغبة اجلامعية، الشهادة محلة من بالعامالت يتعلق وهذا اتمع إرضاء أي
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 وجودها إثبات أجل ومن بالفراغ، والشعور أوالدهن كرب بعد النساء من العمر متوسطات خباصة الفراغ أوقات سد
  .الرجل عن واستقالهلا اذا وتأكيد ومركزها

. واملرأة الرجل بني املساواة مثل املشتغالت أسر لدى القيم تغري : فهي أسرتها حميط يف املرأة عمل على املرتتبة اآلثار أما
 يف والتغري. العاملة غري األم بعكس موضوعة خطة نتيجة العائلة حجم حتدد العاملة فاألم األسرة، حجم يف احلاصل والتغري

 أبنائها مع جيدة عالقة تقيم لوقتها املنظمة العاملة املرأة أن كما. إجيايب ذات مفهوم املرأة المتالك نتيجة الزوجية عالقاتال
 االستقالل فرص وتعطيهم أنفسهم عن للتعبري فرصة متنحهم فهي عنهم، بعيدا تقضيه الذي الوقت تعويضهم وحتاول

  .اإلجناز على وحتفزهم التدرجيي


 واإلحساس االكتئاب منها العمل بسبب النفسية االضطرابات من مجلة يواجهن النساء بعض : النفسية الناحية من - أ
  .عصيب ايار وحاالت املخاوف وبعض والقلق واألرق الشهية وفقدان بالذنب

 تتعرض وأحيانا. اليومية احلياة أعباء حتمل يف ركوتشا األسرة ميزانية يف العاملة املرأة تسهم : االقتصادية الناحية من - ب
  .املايل واالبتزاز لالستغالل عرضة وتصبح املعاملة لسوء

 العمل وزمالء املمتدة األسرة مع االجتماعية عالقاا يف والتوازن التوفيق مشكلة من املرأة تعاين : االجتماعية الناحية من -ج
  .واجلريان واألصدقاء

  : الدراسة مشكلة
 الزواجي التوافق مستوى لتحديد الدراسة هذه تأيت عام، بشكل العمل ميادين كافة يف املرأة تلعبه الذي الدور من انطالقا
 ومنطقة املهنة طبيعة مثل املتغريات بعض أثر وتقصي السكرتارية ومهنة التمريض ومهنة التعليم مهنة يف العامالت للنساء
  : التاليني السؤالني عن جابةاإل خالل من األسرة دخل ومعدل السكن
 والتمريض والسكرتارية التعليم مهن يف العامالت لدى الزواجي التوافق مستوى ما.  
 الدخل ومستوى السكن ومنطقة املهنة طبيعة مبتغريات املهن هذه يف للعامالت الزواجي التوافق يتأثر هل.  


  : الدراسة جمتمع
) ١٨٥( عددهن والبالغ والتكنولوجيا والعلوم الريموك جامعيت يف املتزوجات السكرتريات مجيع من راسةالد جمتمع تكون

 املتزوجات املمرضات ومجيع معلمة) ٣٤٠( عددهن والبالغ إربد تربية مديرية يف املتزوجات املعلمات ومجيع سكرترية
 امرأة) ٣٢٠( الدراسة يف وشارك. ممرضة) ٢٥٦( نعدده والبالغ اربد مدينة يف بسمة األمرية مستشفى يف العامالت
  .متقاربة بنسب الثالثة الدراسة متغريات وفق توزعن متزوجة
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  : الدراسة أداة
 فقرة) ٦٠( من واملكون) ١٩٩٩ خليل( أعده الذي الزواجي التوافق مقياس الباحثان استخدم الدراسة أهداف لتحقيق
  :  مها جمالني على بالتساوي موزعة

  .فقرة) ٣٠( أول من ويتكون العاطفي، توافقال -
  .فقرة) ٣٠( آخر من ويتكون الفكري، التوافق -

  : املقياس صدق
 وعدد النفس وعلم واإلرشاد والتقومي القياس جمال يف واملختصني احملكمني من جمموعة على املقياس فقرات عرض خالل من
 املقياس فقرات يف الرأي إبداء منهم طلب حمكما) ١٤( كمنياحمل عدد بلغ حيث والشريعة االجتماع علم يف املختصني من
 الفقرة مالءمة ومدى لقياسه أعدت الذي للبعد الفقرة انتماء ودرجة اللغوية وسالمتها الفقرات وضوح حيث من

  .امومالحظ آرائهم مبعظم األخذ خالل من وذلك األردنية للبيئة املقياس فقرات مالءمة مدى حتديد مت وقد للمستجيب
  : املقياس ثبات

 التطبيق من أسبوعني وبعد متزوجة امرأة) ٣٠( من تتكون استطالعية عينة على توزيعه مت املستخدم املقياس ثبات من للتأكد
 حساب مت كما. املالئمة اإلحصائية بالطرق اإلعادة ثبات معامل استخراج ومت نفسها العينة على التطبيق إعادة مت األول
  .املقياس ثبات من للتأكد وذلك للمقياس، الداخلي االتساق ثبات

  : الدراسة إجراءات
 بشكل وذلك املعنية املؤسسات يف املتزوجات النساء على النهائية بصورته املقياس وتوزيع الدراسة عينة مبسح الباحثان قام

 استمرت وقد. لربيدا طريق عن بعضها كان كما موظفات،) ٤- ٢( من مكونة اموعات كانت حيث مجاعي أو فردي
  .م٢٠٠٢ عام من الثاين الدراسي الفصل خالل شهرين التطبيق فترة

  : الدراسة متغريات
  : وهي املستقلة املتغريات -أ

o خميم – قرية – مدينة( السكن منطقة.(  
o سكرترية – ممرضة – معلمة( املهنة طبيعة.(  
o منخفض – متوسط – عالٍ( الدخل مستوى.(  

  .الزواجي التوافق مقياس على لدرجةا هو التابع املتغري -ب

 أن اتضح) املختلفة املهن يف املتزوجات العامالت لدى الزواجي التوافق مستوى ما( األول بالسؤال املتعلقة للنتائج بالنسبة
 احلياة نفقات حتمل يف الفعالة املرأة مسامهة إىل ذلك ويرجع متوسطا كان الدراسة عينة لدى الزواجي التوافق مستوى
 احلياة استقرار يف ويساعد األسرة حياة يف تلعبه الذي الدور بأمهية يشعر جيعله مما الزوج كاهل عن العبء خيفف مما األسرية
   لديهما التوافق مستوى وزيادة الزوجية
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  . الزوجني بني الزوجية اخلالفات نشوب فرص من يقلل طويلة لساعات املرتل عن وغياا للعمل املرأة خروج فإن كذلك
  .الزوجية احلياة استقرار على املساعدة يف مهما دورا تؤدي املمتدة األسرة أن كما

 السكن ومنطقة املهنة ملتغريي تعزى العينة أفراد بني فروق توجد أنه اتضح الثاين السؤال عن باإلجابة املتعلقة للنتائج بالنسبة
 لصاحل والسكرتريات املمرضات بني فروق وجود وكذلك املعلمات صاحلل والسكرتريات املعلمات بني فروق فهناك

 لساعات يعملن اللوايت السكرتريات لدى ما بكثري تفوق امتيازات لديهن واملمرضات املعلمات أن ذلك وتفسري. املمرضات
  . أقل وحبرية متدنية وبأجور طوال
 يف يعملن اللوايت مع مقارنة أعلى وعاطفي فكري بتوافق التعليم جمال يف العاملة املرأة متتع عن الدراسة نتائج كشفت  كما
 للتكيف أعلى فرصا للمرأة يتيح العمل ساعات كتدين التعليم مهنة امتيازات أن حيث والتمريض، السكرتارية جمايل

  .   الزواجي
 واملخيم املدينة يف يسكن ايتاللو وبني القرية يسكن اللوايت العامالت بني فروق وجود لوحظ السكن مبتغري يتعلق وفيما

 املمتدة األسرة مع العائلية الروابط بسبب أعلى زواجي بتوافق تتمتع الريف يف املرأة أن يؤكد وهذا. القرية ولصاحل
  . الريفي اتمع يف للزواج النظرة خيص فيما القيمي النسق واختالف

 أخرى ومتغريات جديدة مهن إضافة لخال من أخرى عينات على الدراسات من املزيد إجراء.  
 تمع أفراد توعيةا املرأة حتقق العمل خالل من إنه إذ املرتل، خارج للمرأة العمل بأمهية احمللي اوطموحها ذا 

  .وتقدمه اتمع تنمية يف كبري بشكل وتساهم
 توافقها يف ذلك وأثر املتزوجة أةاملر عمل حول الندوات وعقد التوعية على املختلفة اإلعالم وسائل خالل من العمل 

  .عليها وما هلا ما ومعرفة زوجها مع
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  عشرعشر  الرابعةالرابعةاحملاضرة احملاضرة 
  ظاهره الطالق ظاهره الطالق 

  


 األسباب بني الطالق ظاهرة: (بعنوان والطفولة األسرة اجتماع علم جمال إىل تنتمي لدراسة ملخصا احملاضرة هذه يف نقدم
 ربيع ،٨٥ العدد اجتماعية، شؤون جملة يف نشرت واليت بودبابة رابح للباحث) منوذجا املتحدة العربية اإلمارات: واآلثار
  .٢٢ السنة م،٢٠٠٥

 وتنتهي العاصفة مراحلها إحدى يف الزوجني بني العالقة ا تتصف اليت السلبية احلالة بتحليل الدراسة هذه موضوع يرتبط

 أن إىل األسرية الروابط خللخلة وكافية عديدة وتوترات صراعات تسبقها بل فجأة حتدث ال الظاهرة هذه أن غري. بالطالق
  .الزوجني بني العالقة ايار مستوى إىل تصل
 ثقافتها معها جلبت اليت الوافدة املرتلية العمالة على االعتماد زيادة أمهها متعددة عوامل بفعل اإلماراتية األسرة تغريت وقد

  خاص بشكل األسرة كيان مس الذي لالهتزاز عرضة األخرية هذه لتصبح احمللية القيم منظومة داخل تدرجييا لتتغلغل ا اخلاصة

 ا املرتبطة واآلثار العوامل حيث من الطالق ظاهرة على التعرف.  
 الظاهرة حول الكيفية الطبيعة ذات واملعلومات البيانية اإلحصاءات لتحديث السعي.  
 األسرية العالقات لتطور احلقيقي الفهم من ميكن أن شأنه من ما استنتاج.  
 العربية األسرة مصري يف املتحكمة واخلارجية الداخلية القوى على الضوء تسليط.  
 الطالق عن النامجة املختلفة اآلثار كشف.  
 الطالق لظاهرة والعالجية الوقائية األساليب حتديد.  


 الدراسة جمتمع وخصوصية البحث ظاهرة لطبيعة باألساس ذلك ويرجع. التحليلي الوصفي املنهج على البحث اءإجر اعتمد
 القوية الباحث اهتمامات إىل إضافة. متعددة معرفية مصادر من استخالصها مت واليت للموضوع السابقة املعرفة مث. نفسه

  . معتربة زمنية لفترة الدراسة عتم الباحث ومعايشة العربية، األسرة جمال يف بالبحث
 واإلحصاءات املتخصصة والدوريات الكتب يف واملنشورة الدراسة موضوع الظاهرة تناولت اليت الدراسات حصر مت هذا وعلى
 لألسباب والتحليل الوصف مرحلة جاءت املصادر هلذه املستفيضة الدراسة وبعد. املختلفة املصادر من ذلك إىل وما الرمسية
  .الطالق بظاهرة املرتبطة رواآلثا
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 زوجها عن االنفصال حق وللمرأة اإلجناب، عدم حالة يف زوجته تطليق الزوج حق من أن على تشريعام نصت : البابليون - أ

  .الكراهية حالة يف
 ألي حياته يف مطلقته تزويج حقه من أن كما. راهي سبب وألي شاء مىت امرأته يطلق أن للرجل حيق : القدماء اليونانيون - ب

  .الطالق إذن غري من البيت من يطردها وأحيانا مماته، بعد ما لشخص ا يوصي وأن كان
  .حياا مشوار خالل الرجال من كبري بعدد تتزوج املطلقة املرأة كانت هذا وعلى الطالق طلب يف احلرية للمرأة : الرومان -ج
  .وفاته بعد تتزوج أن هلا حيق ال كما زوجها عيوب كانت مهما الطالق تطلب أن هلا حيق ال عندهم ةالزوج: اهلندوس - د

 ولو األول زوجها إىل تعود ال املطلقة واملرأة الطالق يف للرجل املطلقة السلطة القدماء اليهود تشريعات أعطت : اليهود -هـ
  .الثاين الزوج طلقها لو حىت غريه من تزوجت

 أن على األهل وحث الطالق، مرحلة إىل الوصول لتفادي طرفيهما من اجلهد كل بذل الزوجني اإلسالم أمر : : ماإلسال - و
  .بالطالق الزوجية احلياة تنتهي الصلح حماوالت فشلت فإذا بينهما، يصلحا

  : الطالق أسباب
  .الزوجة جانب من كانت إذا والسيما : الزوجية اخليانة - أ

 واالجتماعي العاطفي واالنسجام والطباع الشخصية وتوافق الفكري التوافق ذلك ويشمل :الزوجني بني التوافق عدم -ب
 وجود يف قويا سببا يعد الزوجات، تعدد نظام انتشار بسبب رمبا السن، فارق أن اخلليجية اتمعات يف ويالحظ. والتعليمي
  .الزواج يف االستقرار ضعف إىل ايةالنه يف يؤدي مما احلياة، إىل الزوجني نظرة بني شديدة خالفات

 أية للزوجة تكون ال وقد العادات ببعض ارتباطا تافهة ألسباب الطالق بلفظ الرجال بعض يستهني :طالق بكلمة التلفظ -ج
  .ا صلة

 السفر اكرتذ وشراء الفخمة والسيارات املنازل بشراء املرتبطة الديون من األسر أغلب تشكو : الديون وتراكم املهور غالء - د
  .طالقهما إىل يؤدي قد مما الزوجني بني واخلالفات املشكالت أيضا تتفاقم الديون هذه تتراكم وعندما

 ومن الزوجني بني اخلالف درجة تعقيد إىل واألصدقاء األهل تدخل يؤدي قد : الزوجية اخلصوصيات يف األهل تدخل -هـ
  .الزوج أهل مرتل يف زوجنيال إقامة بسبب هؤالء تدخل يكون وقد الطالق حدوث مث
 العدل عدم هو الرئيسي السبب ولكن للطالق سببا ذاته حبد يعد ال الزوجات تعدد : بينهن العدل وعدم الزوجات تعدد -و

  .عليها أخرى امرأة يفضل زوج مع البقاء على الطالق تفضل املرأة جيعل مما الزوجات بني
 بدوره يؤدي وقد الزوجني، بني عميقة فجوة يسبب قد مما وغريه العمل بسبب وذلك :املرتل عن الغياب يف الزوج مبالغة -م

  .بالطالق تنتهي قد حادة خالفات نشوب إىل
  .للطالق يلجآن عليه وبناء الزوجني بني والشك الريب زرع إىل النهاية يف يؤدي قد مما : للمرأة األخالقي الوعي ضعف -ي
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  : اإلمارات يف الطالق أسباب
 العمل وزارة أجرا اليت االجتماعية الدراسات أحدث وتشري. العربية البالد يف النسب أعلى من اإلمارات يف الطالق نسبة تعد

. الرجل خيص اآلخر وبعضها املرأة خيص بعضها اإلمارات يف للطالق واضحا سببا عشر مخسة وجود إىل االجتماعية والشؤون
 تدخل مث ،%)٢٣( الزوجة طرف من اإلجناب عدم يليه ،%)٣٢( للطالق يسيالرئ السبب ثانية امرأة من الزواج يشكل حيث
  %).٩( الزوجية واخليانة ،%)١٢( التعسفي والطالق ،%)١٤( األسرة حقوق وإمهال اخلمر وتناول ،%)٢١(األهل

  :رئيسية عوامل ثالثة ضمن اإلمارات جمتمع يف الطالق أسباب تصنيف إىل مماثلة دراسة توصلت وقد
 بني الزوجية املشاكل وانتشار واالحتقار والضرب والسخرية اإلهانة إىل الزوجة تتعرض أن وتعين : اخلاصة الداخلية املالعو - أ

  .واألقارب األهل
 التظاهر وحب بينهن، العدل وعدم الزوجات وتعدد املادي، واإلسراف املطالب تعدد وتشمل:  اخلارجية العوامل - ب

  .والترفيهية السياحية بالرحالت اهتمامه مع املرتل خارج الزوج وانشغال األسرة، ونشؤ يف األهل وتدخل االجتماعي،
 بشؤون اهتمامه ضعف مع الزوج، طرف من القاسية املعاملة إىل التعرض منها : الشخصية املقابلة عنها كشفت عوامل -جـ

  . ومتطلباا األسرة
 يف الزوج ورغبة الزوجة، سن وكرب العاطفية، حاجاته إشباع دمع: ومنها أخرى أسباب فتذكر املطلق الزوج ناحية من أما

  .عادية مسألة جمرد الطالق أن يظنون األزواج من الكثري أن أيضا تبني وقد. أخرى امرأة من الزواج
  : الطالق عن النامجة اآلثار

 إىل وتعرضه الصحية للرعاية لطفلا وافتقاد الدراسي والتخلف والديه أحد عطف من احلرمان : األبناء على الطالق أضرار - أ
 ينتمي الذي االجتماعي احمليط ضد تدمريية نزعة عنده تنشأ وبالتايل قاسية نفسية بصدمات الطفل يصاب وقد املرورية احلوادث

 العدوانية مث ومن بالدونية شعور لديه يتكون كما املخدرات وتعاطي للسرقة ومياال السلوك منحرف جاحنا حدثا فيصبح إليه
 األمن حتقيق يف فشلت اليت اتمعية والقيم املؤسسة جتاه طبيعي فعل ورد متوقعا سلوكا العدوانية هذه تعترب حيث اآلخرين جتاه

  .هلم والطمأنينة
 جيعلها مما معيشتها، مستوى يتردى وبذلك الزوج هلا يوفره كان الذي االقتصادي املورد فقدان : الزوجة على الطالق آثار -ب

 عرضة وتصبح والكآبة، اليأس بروح فتصاب النفسي عذاا من يزيد مما اخلريية، واهليئات االجتماعية املراكز معونة إىل تلجأ
  . السلوكية االحنرافات حنو وامليل نفسها من لالنتقام
 الزواج يف فرصها اءلتتض حبيث مستحبة غري بوصمة املطلقة املرأة يوصم خباصة واإلمارات اخلليج وجمتمع عموما العريب واتمع

  . زواجها فترة خالل ا تتمتع كانت اليت احلرية من جانبا املطلقة تفقد كما. ثانية
 كما يصيبه، الذي التشتت بسبب إنتاجيته فتضعف الطالق جتربة من اآلخر هو الرجل يعاين : الزوج على الطالق آثار -ج

 االلتزام عن فضال الفاشل، الزواج مهر على املترتبة الديون ذلك يف امب ديونه بدفع االلتزام عن فيعجز االقتصادي وضعه يضعف
 بكاملها، املستقبلية حياته يف تؤثر قد الزوجية احلياة عن سيئة فكرة الرجل لدى يتولد وبذلك واألوالد الزوجة نفقات بدفع

  .املرأة فرصة من أعلى تظل الثاين الزواج يف فرصته فإن ذلك ومع أخرى مرة الزواج يف فكر إن وخباصة
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  : الطالق من والعالج الوقاية
 على العالج وسائل تصنيف خالهلا من تبني إماراتية أسرة) ٥٧٥( حول االجتماعية والشؤون العمل وزارة ا قامت دراسة يف

 سن تأخري%). ٢٢( بالزواج املعنيان والبنت للولد االختيار حرية ترك%). ٣٣( واالجتماعية الدينية التوعية: التايل النحو
 الزواج عن االبتعاد%). ٥( األقارب غري من الزواج تفضيل%). ٨( الزوجني بني والتعليمي العمري التقارب%). ١١( الزواج

  %).٣( اآلجل وزيادة العاجل املهر قيمة خفض%). ٢( احملاكم طريق عن الطالق يتم ال%). ٢( باملقايضة


 على تشرف أن على احلدود، أبعد إىل لتقييده الطالق لعملية وضابطة رادعة وقوانني ريعاتتش إصدار على العمل 
  .النفس وعلم والتربية االجتماع وعلم والشريعة القانون يف املختصني اخلرباء من جلنة إعدادها

 الزوجية احلياة يف الفعلي الدخول قبل للزوجني تربوية تثقيفية تأهيلية دورات إقامة.  
 خاصة لربامج إخضاعهم أجل من واملطلقات املفككة األسر بأطفال خاصة األطفال ورياض للحضانة دور إنشاء 

  .املستقبل يف ينحرفوا ال حىت والنفسية االجتماعية بالرعاية
 باملطلقات خاصة وصناديق مراكز إنشاء.  
 السن بصغريات السن كبار زواج لظاهرة التصدي.  
 تمع األسرة على الطالق خماطر حول والتوعية اإلرشاد ألجل هادفة برامج بإعداد اإلعالم وسائل قياموا.  
 اآلثار بوضوح تربز أن على الطالق، يف يرغبون للذين  واإلرشاد التوجيه بدور تقوم احملاكم يف خاصة أقسام تأسيس 

  .الطالق على اإلقدام عن النامجة إجيابية أم كانت سلبية العديدة
 آلة إىل العمالة هذه تتحول ال حىت مغايرة ثقافات حتمل اليت تلك منها وخاصة املنازل تخادما استقدام عملية ضبط 

  .اتمع يف الطالق نسبة زيادة وبالتاي األسر هلدم
 متخصصون خرباء عليها يشرف االجتماعي واإلرشاد األسري بالتوجيه خاصة استشارات بتقدمي خاصة مكاتب فتح 

 أسلوب تطبيق عرب األسرة ملشكالت العالج تقدمي املختصون هؤالء يتوىل كما. يةوالترب والنفس االجتماع علم يف
   .البداية منذ الطالق مسببات الحتواء املبكر التدخل
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