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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 هـ 5341 _ 5341 (  حسام صاحل.د (األسرة والطفولة  علم اجتماع مقرر

 . أحالم الشريف: إعداد 

 

األوىلاألوىل  احملاضرةاحملاضرة  
 ماهية علم االجتماع األسريماهية علم االجتماع األسري

 

مفهوم علم االجتماع األسري : أوال    
لدراسة قضااي  االجتماع العام ونظرايتهالعلم الذي يستخدم مقوالت علم »أبنه علم االجتماع األسري عرف ي

ويدرس عالقة األسرة  والطالق وغريها ريـرية ومظاهر التفكك األسـابلزواج واألسرة والعالقات األستتعلق 
اإلحصاءات الرمسية للزواج  رـل وتفسيـبتحلييقوم  كما ( مستقل متغري أو كمتغري اتبع ) بغريها من املتغريات 

 . «ومستوى املعيشةوالطالق وحجم األسرة 

ة واليت ميكن عرض بعض منها على هناك عدة مفاهيم لعلم اجتماع العائلة ذكرها العلماء واملختصون يف العائلو 
:النحو التايل   

  
وأثر العائلة اجلذور االجتماعية للعائلة العلم الذي يدرس »علم االجتماع األسري أبنه « وليم كوود» يعرف 
 .« االجتماعياجملتمع والبناء على 

العلم الذي يدرس العالقة »أبنه  «العائلة والتصنيع»يف كتابة  األسريعلم اجتماع  «روانلد فليجر»كما يعرف 
.« املتفاعلة بني العائلة واجملتمع  
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العلم الذي يدرس العائلة دراسة » األسري أبنهاىل أن علم اجتماع  أنه ميكن تعريف« اتلكوت ابسونز »ويرى 
 «اجتماعية

العلم الذي يهتم بدراسة العائلة وكل » هأبن األسريعلم اجتماع  « وتوماس بريجس وهاريف»يعرف كل من كما 
« وسكنوأنظمة زواج وعالقات داخلية وقرابية بناء ووظائف ما يتعلق هبا من   

 

طبيعة علم االجتماع األسري: اثنيا    
كالرايضيات كثري من العلوم  تتسم هبا  وهذه اخلواص  األسرييتسم هبا علم اجتماع خواص علمية هناك عدة 

 .والفيزايء والكيمياء وعلوم احلياة 
:كالتايل هي  و طبيعته العلمية تعطي علم اجتماع العائلة  اليتهي أن هذه اخلواص كما   

 
قادرة على تفسري  جمموعة نظرايت وقوانني علميةيتكون من أي أنه علم نظري هو  األسريعلم اجتماع  -5

انني و نظرايت وقعلما أبن جمال األسرة تقع يف  وحتليل مجيع الظواهر والعمليات والتفاعالت االجتماعية اليت
جيريها املختصون حول املوضوعات األساسية هلذا  اليت تتكون نتيجة الدراسات واألحباث األسريعلم اجتماع 
.االختصاص   

 
بزايدة الدراسات قابلة للزايدة والرتاكم  نظرايت العلمأي أن  تراكميعلم هو األسري  علم اجتماع - 2

. ينطوي عليها هذا االختصاص الفين جيريها العلماء واملتخصصون حول أهم املوضوعات اليت والبحوث اليت  
 

 لتطويرأو  األسرةلتطبيق حلل مشكالت لنظرايته قابلة أي أن  – علم تطبيقيهو االجتماع األسري  علم  -4
لتكون منسجمة مع طموحات اإلنسان وتطلعات اجملتمع لتسهم يف التنمية  نظم العائلة والقرابة والزواج

 .االجتماعية 
 

يهتم بل  ال يهتم ابلتقييم وإصدار األحكام القيميةأي أنه علم غري تقييمي هو االجتماع األسري علم  -3
 يهتم مبا هو كائن وال يهتم مبا ينبغي أن يكونمبعىن آخر أن علم اجتماع العائلة بوصف وحتليل احلقائق كما هي 

. 
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أهداف علم االجتماع األسري: اثلثا    
:األهداف النفعية  –أ   
ابجملتمع  األسرةوعالقة من جهة  ابألسرةتقوية وتعميق عالقة الفرد  يفاألسري أمهية علم اجتماع تظهر  -5

 .أخرى من جهة احمللي الكبري 
 
لألبناء  السليمةالتنشئة عن طريق نوعيته  حتسنيزايدة حجم السكان و اىل االجتماع األسري يهدف علم  -2

 .وتعليمهم وتدريبهم وتثقيفهم وتعميق وعيهم االجتماعي واحلضاري والسياسي 
 

والتعرف على تشخيصها أوال عن طريق  األسرةازالة أو ختفيف مشكالت  األسري ايلعلم اجتماع يهدف  -4
 . معاجلتهاحماولة أسباهبا وآاثرها القريبة والبعيدة و 

 
كافة متكيفة ومتجاوبة مع  يف اجملتمع وجعلها األخرى  األسرمنسجمة ومتكيفة مع  األسرةجعل  - 3

 . يتكون منها اجملتمع اإلنساين املؤسسات اليت
 
هذه الوظائف وحتملت هذه األسرة واذا ما أدت أبداء وظائفها األساسية والثانوية  األسرةتعميق وعي  -1

 . مؤسسة فاعلة يف اجملتمعاملسئوليات فإهنا تكون 
 

وزايدة  العريب كاملهور العاليةتواجه اجملتمع  اليتمواجهة وتصفية مشكالت الزواج مساعدة األسرة على  -1
وكثرة املشاحنات الزوجية  وتدخل األهل يف شئون وأتخر الزواج  الطالقو الزواج  والعزوف عنتكاليف الزواج 

.وغريهاالزوجني   
 

 .وتقوية العالقات القرابية  األسرةتقوية العالقات الداخلية يف يف االجتماع األسري دور علم يتضح  -7
 

وتعزيز امكاانهتا وقدراهتا املادية  يف اجملتمع األسرةدعم مكانة يف االجتماع األسري أمهية علم تظهر  - 8
 . بناء واعادة بناء اجملتمع على أسس رصينة واثبتةيف والبشرية 
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لكي تتالءم مع البيئات  نووية أسراملمتدة اىل األسر تسريع عملية حتويل  يفاالجتماع  األسري  علم  يساعد -9
 النووية مع بيئتها احلديثة واملتحولة األسرواذا ما انسجمت  .يشهدها اجملتمع املعاصر  احلضرية والصناعية اليت

.يف أداء مهامها ومسئولياهتا وسط اجملتمع الكبري مهما تكن طبيعته  مؤسسة فاعلةتكون  األسرة فان  
 

ةاألهداف العلمية واملنهجي:  ب  
 :أمهها ما يلي  يهدف علم اجتماع العائلة اىل حتقيق عدد من األهداف العلمية واملنهجية اليت

 
 واجملتمعاألسري وبني علم اجتماع من جهة كعلم مستقل األسري   تثبيت احلدود العلمية بني علم اجتماع  -5

كعلم علم االجتماع  فروع وبقية  االجتماع األسريمع توضيح الفوارق األساسية بني علم من جهة أخري  
 .غريها و وعلم االجتماع االقتصادي وعلم االجتماع السياسي وعلم االجتماع الريفي االجتماع احلضري  

 
حث عن طريق  األسريوالعلماء يف اختصاص علم اجتماع اواملتخصصني زايدة عدد األساتذة العمل على  -2

االجتماع  يف علم  االجتماعية على التخصص األنثروبولوجيااالجتماعية و اخلدمة وتشجيع خرجيي االجتماع و 
 منهجيتهوتطوير تثبيت األسس العلمية للعلم هؤالء املتخصصني يعملون على  أن مثل ذلك 0 األسري

 .وتنمية األحباث والدراسات اخلاصة مبوارده الدراسية ومشاريعه البحثية االنية واملستقبلية الدراسية 

انضجا لكي يكون هذا العلم  االجتماع  األسريزايدة كمية األحباث والدراسات واملؤلفات اخلاصة بعلم  -4
 .ابالختصاص الظواهر املتعلقة  وابلتايل قادرا على تفسري مجيع ومتكامال ومتطورا

 
:مها فرعني رئيسني على تقسيم هذا العلم اىل يف علم االجتماع األسري  ضرورة قيام املختصني -3  
. النظرية يف هذا االختصاصجبمع وتراكم املعرفة الذي يهتم : النظري االجتماع األسري علم    
النظري على  األسري االجتماعيهتم بتطبيق نظرايت علم الذي : التطبيقي االجتماع  األسري  وعلم  

. من أجل حلها أو التخفيف من حدهتامشكالت العائلة والقرابة والزواج   
 

يكون اإلقبال على لكي  االجتماع األسريأتسيس أقسام علمية يف اجلامعات ابختصاص علم ضرورة  -1
يف مجيع أقسام االجتماع واخلدمة االجتماع األسري إدخال اختصاص علم على األقل  املوضوع كبريا أو
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الدراسات العليا املاجستري  مناهجمع إدخال املادة أو املوضوع يف  االجتماعيةواألنثروبولوجيا االجتماعية 
 .الدكتوراه

 
ة ـالعلمي ابألقسـامق ـتلحن أن ـميكاألسـري  االجتماعصدار جمالت أو دورايت ابختصاص علم إضرورة  -1

ن أالبد  وفعل كهذا العلمية اخلاصة ابلعلوم االجتماعية  ابجلمعياتتلحق و أ لالجتماع واخلدمة االجتماعية
كاالختصاصات يف االختصاص وابلتايل يصبح االختصاص انضجا ومتكامال   ينمي الدراسات والبحوث

.االجتماعية األخرى   
 

غالبا  اليت القيمية واألحكامعن القيم الذاتية االجتماع األسري فصل احلقائق العلمية اخلاصة بعلم ضرورة  - 7
ينبغي أن يهدف اىل دراسة ما هو كائن األسري االجتماع فعلم ،  و يكتبها املختص ابملوضوعأما يتكلم عنها 

وعمل كهذا البد ان يطور االختصاص وينميه يف ضروب وجماالت شىتواالبتعاد عن دراسة ما ينبغي أن يكون   
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الثانيةالثانية  احملاضرةاحملاضرة  
 تعريف األسرة وأمهية دراستها والصعوابت اليت تواجه دراسات األسرةتعريف األسرة وأمهية دراستها والصعوابت اليت تواجه دراسات األسرة

 

تعريف األسرة : أوال    
 

لرجل ل وأهال، الدرع احلصني ، وتعين األسرة أيضا واألسر هو القيد ، األسر  كلمة مشتقة من: األسرة 
. واألسرة مجاعة يربطها أمر مشرتك ، وعشريته   

 
.« ة مجاعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون من رجل وامرأة تقوم بينهما رابطة زواجي» تعرف األسرة أبهنا قد و   
 

كالوالدين يرتبطون أبقوى روابط القرابة الدموية  جمموعة من األشخاص الذين »وميكن تعريف األسرة أبهنا 
. « كل أمور احلياة واألطفال الذين يعيشون معا ويشرتكون عادة يف    

 

وتقوم على املقتضيات  احملافظة على النوع األنساينهتدف اىل  اليتالوحدة االجتماعية األوىل » هي واألسرة 
 .«  املختلفةتقدرها اجملتمعات  اليت

واملشاركة يف بروابط الدم جمموعة األفراد الذين يرتبطون مع بعضهم البعض  »على أهنا األسرة تعرف قد و 
. «  السكن  

 
بصفة الدميومة وقد تتمتع  بدون أطفالأو الزوج والزوجة واألطفال من األسرة تتكون أن « نيمكوف  »ويري 

 .    والبقاء 
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برابط الزواج والدم  يرتبطون معا مجاعة من األشخاص » األسرة أبهنا « بريجس ولوك وآخرون » ويعرف 
كزوج وزوجة وكأب وأم وأبناء وفقا ألدوار اجتماعية  حمددة  مكونني مسكنا واحدا متفاعلني كل مع اآلخر 

.« ومكونني ثقافة مشرتكة وأخوات   
 

زوج مكونة من وحدة بيولوجية اجتماعية »تعريفها أبهنا أن األسرة ميكن « ايليوت ومرييل » ويري كل من 
تقوم بسد  منظمة اجتماعية متعارفا عليهاأو  نظاما اجتماعيا وميكن اعتبار األسرة أيضا وزوجة وأبنائهما 

 « حاجات إنسانية معينة 

أمهية دراسة األسرة : اثنيا    
،  واألسرة   صلح اجملتمع وإن فسدة فسد اجملتمعإن صلحت تمع اللبنة األساسية يف بناء اجملاألسرة هي  -5

،  لذا فنحن يف حاجة ماسة اىل دراسة عوامل متاسكها كظاهرة تكاد  تكون عامة يف مجيع اجملتمعات اإلنسانية 
.واستقرارها وأسباب تفككها واهنيارها حىت نضمن سالمة اجملتمع واستمراره   

 
وإشباع احتياجاته البيولوجية الوحدة األساسية  يف تكوين شخصية الفرد هي األسرة كمؤسسة اجتماعية  - 2

حتيط ابلطفل منذ امليالد وتشبع حاجته اىل الغذاء  اليت البوتقة األوىل فاألسرة هي واالجتماعية والنفسية 
.والكساء  واملأوى وهي اليت جتعله خملوقا اجتماعيا   

النظم األخرى هي نظام اجتماعي يؤثر ويتأثر  جبميع بل ا  ليست مستقلة بذاهتاألسرة كنظام اجتماعي  -4
والعكس صحيح إن متاسك األسرة ينعكس سلبا على اجملتمع ككل فتفكك األسرة وعدم قيامها بوظائفها 

أي خلل حيدث  يف أي نظام  من على النظم األخرى كذلك فإن ينعكس  إجيااب وقيامها بوظائفها املنوطة هبا 
ينعكس سلبا على األسرة كالنظام السياسي أو االقتصادي أو التعليمي أو الديين   االجتماعية األخرىالنظم 

.معرفة العالقة املتبادلة بني األسرة والنظم األخرى لذا فمن الضروري وعلى وظائفها   
 

نظام الزواج مثل اره العديد من النظم الفرعية اهلامة اليت تؤثر يف متاسك اجملتمع واستمر حتتوي األسرة على  -3
وفق قواعد ومعايري ولكنها تتم داخل مؤسسة األسرة ال تتم بشكل فردي أو عشوائي  األنظمةوهذه والقرابة 

وعدم  احرتام الفرد ليست من صنع فرد معني ولكنها من صنع اجملتمع  ومثرة من مثراته  وهذه املعايري اجتماعية 
.أو   عقاب اجملتمع  يعرضه  لنبذهلذه املعايري االجتماعية    
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خاصة يف اجملتمعات التقليدية اليت كان مجيع أفرادها يشاركون األسرة وحدة اقتصادية واجتماعية واحدة  -1
يقـوم مجيـع أفرادهـا وحدة انتاجية كانت متثل فاألسرة يف اجملتمعات التقليدية  ، معا يف إنتاج احتياجات أفرادها 

، فكان اجلميع يعملون ابجلمع ابملسامهة املباشرة والفعلية يف سد احتياجاهتا  -نسـاء ورجـال ، كبار وصغار  –
أصبحت األسرة  مع التغريات اليت صاحبت الثورة الصناعيةوااللتقاط أو الصيد أو الرعي أو الزراعة ولكن 

.اجملتمعات الصناعية خاصة يف وحدة اجتماعية فقط   
 

عند   قيام أي دولة من الدول بدراسات سكانية سات السكانية كوحدة إحصائية يف الدراتستخدم األسرة   -1
ال ميكن إحصاء األفراد  حيث فاألسـرة تستخـدم كوحـدة للدراسـة ملعرفة أعـداد السكان وأعمارهـم ومهنهـم ، 

 ودراسة عـدد  أفراد األسرةعـن طريق املنازل هي أفضل طريقة لإلحصاء يف الطرق العامة أو يف أعماهلم ولكن 
. يف املنزل الواحد  

 
الصعوابت اليت تواجه دراسات األسرة : اثلثا    

إذ يعتقـد الكثري من العامة أنه طاملا أننا نعيش مجيعا يف أسر  عـدم إدراك الكثري ألمهية الدراسـات األسرية -5
فهي شيء  فهي ليست يف حاجة اىل الدراسةوطاملا أن األسرة استمرت آلالف السنني ويف خمتلف اجملتمعات 

.لذا فنحن لسنا حباجة اىل دراسة األسرة ويرى كل  فرد نفسه خبريا يف الشئون األسرية فطري يوجد يف الفرد   
 

وأن معظم الدراسات الدراسات املتعمقة يف دراسة األسرة قليلة وقد الحظ العلماء بعد فرتة من الزمن أن  
 األسرة للكشف عن العوامل اليت تؤثر يف جناحها وفشلهاومل  تركز على االجتماعية ركزت على اجملتمع ككل 

لتأسيس علم مستقل مما دفع بعض علماء االجتماع وليس هناك نظرية حمددة وال منهج حمدد لدراسة األسرة 
.لدراسة األسرة   

 

جتعل الكثري من الناس يرفضون التعاون مع خصوصية األسرة والعالقة القوية اليت تربط بني أفرادها  -2
لذا يرتدد الكثري من الناس واعتبار هذه الدراسات نوع من التدخل يف خصوصياهتم الباحثني الدارسني لألسرة 

فهم يرون  اليت ال تدرك أمهية األحباث االجتماعيةالدول النامية يف التعاون مع الباحثني االجتماعني خاصة يف 
وعلى الرغم من أن كثري من ال جيوز لآلخرين االطالع عليها أن األسرة حتتوي على عالقات شخصية محيمة 
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الكثري من الناس الدراسات ال تطلب اسم الشخص واملبحوث ال يتعدى أن يكون رقما ابلنسبة للباحث إال أن 
.يرفضون التعاون مع األحباث االجتماعية   

 

االعتماد على املسح االجتماعي عب فمن الصحتتاج دراسة األسرة اىل الكثري من الوقت واجلهد لدراستها  -4
كثريا ما يلجأ ، بل   أو االستمارة فقط كوسيلة أساسية جلمع البياانت لطبيعة العالقات األسرية وعمقها وتعقدها 

 . الباحث  الستخدام املقابلة  واملالحظة  جلمع معلومات متعمقة عن األسرة

األسرة العادية واألسرة فقط يف حني أن دراسة األسر املتصدعة تركز معظم الدراسات اخلاصة ابألسرة على  -3
وأمناط العالقات السائدة معرفة أشكاهلا هبدف الناجحة السعيدة ال تقل أمهية يف الدراسة عن األسرة املتصدعة 

رباهتا وعوامل جناحها واستمرارها لالستفادة من خوطريقة اختاذ القرارات هبا أفرادها وتوزيع السلطة فيها بني 
. وجتارهبا  

 
حيث يفتقر العامل العريب اىل الكثري من الدراسات خاصة يف الدول العربية ندرة الدراسات التتبعية لألسرة  - 1

نعلم أمهية التغريات اليت حلقت هبا وأهم املشكالت متالحقة حىت  اليت تدرس األسرة على فرتات زمنيةالتتبعية  
.اليت واجهتها يف دورة حياهتا   

 
حتتم على الباحث  فخصوصية العالقات األسرية وعمقهاعـدم وجـود أدوات حبث حمـددة لـدراسة األسرة  – 1

.استخدام أكثر من منهج وأكثر من أداة جلمع البياانت يف الكثري من األحيان   
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الثالثةالثالثة  احملاضرةاحملاضرة  

 أشكال ووظائف األسرةأشكال ووظائف األسرة
 

أشكال األسرة :  أوال    
وانكمش حجمها فتغري بناؤها  بتغريات اترخيية واجتماعية واقتصادية وثقافيةمرت األسرة يف كل مكان 

أنواع متعددة وأشكال وقـد حـاول علمـاء االجتمـاع و األنثروبولوجيـا تصنيـف األسـرة الـى وتقلصت وظائفها 
وعـدد ومنـط السلطـة ومكـان اإلقـامـة    ابةالقـر و خـط االنتسـاب  مثـل  معتمـدين على معطيـات معينـة متباينة 

. وعالقة اآلابء ابألبناءوعدد األطفال والوحدة السكنية  واألقاربالزوجات   
: وميكن عرض أشكال األسرة على النحو التايل   

األسرة النووية  - 5  
الذين يقيمـون معا يف  املتزوجنيالزوج والزوجة وأوالدمها غري كمـا تتكـون من ظاهـرة اجتماعيـة عامليـة  وتعـد 

عن األقارب واجملتمع احمللي لكي يسهل يشكلـون وحـدة مستقلة وهـم  مسكن واحـد ويعيشـون معيشـة واحـدة
 حتقيقا ملستوى معيشي أعلى أو سعيا وراء عمل ومكانة أفضلاذا رغبوا يف ذلك حراكهم جغرافيا 

األسرة املمتدة  - 2  
وهـذه األسـرة  تركـز على أي جتمع اجتماعـي يـرتبط بصلة الـزواج والنسبوختتلف عـن األسرة النووية أبهنا 

تتسع لتشمل كما   تتسع لتشمل األشقاء والشقيقات والعمات وغريهم من األقاربأي :  تتسـع أفقيا ورأسيا
. األجـداد واألحفـاد وأحفـاد األبناء   

     
:  من األسرة املمتدة ميكن عرضها على النحو التايلوتوجد أنواع خمتلفة   

:األسرة املمتدة التقليدية ( أ  
تقيـم يف وحـدة سكنيـة واحـدة اليت  جممـوعة مـن األسـر النوويةبني ابإلقامة اجلغرافية املتالصقة وتتميز  

، وهذا النوع األشقـاء  والشقيقـات غيـر املتزوجني واألرامل ويـدخـل يف نطـاقـه  وختضع لسلطة أكبـر الـرجـال سنـا
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البلدان العربية وينتشر يف يشتـرك يف العمل والنشـاط االقتصـادي بوجه عام كما يشتـرك فـي امللكيـة  من األسر 
.وجنوب آسيا أفريقيا  يف البدويةو  الزراعيةخاصة اجملتمعات ويف اجملتمعات االسالمية وجمتمعات العامل الثالث   

 
: األسرة غري املنقسمة أو األسرة املشرتكة ( ب  

والـزراعـة هي النشـاط األساسي  حينما كانت كثافة السكان ضئيلةنظام توجـد جذوره يف اجملتمعات القدمية وهو 
وحينئـذ كانت كل أسـرة تعتمـد على عملهـا اخلاص ، وعلى الرغم من أمهية  واحملاصيل تكفـي حاجـات األسـر

يف حالة املرض توفر األمان واالستقـرار ألفرادهـا هيئة للتكافل االجتماعي فإهنا تعد كوحـدة إنتاجية هذه األسرة  
وبيت العائلة يف مصـر ند األسرة الكبرية يف اهلومـن أمثلة األسـرة املشرتكة أو كرب السن أو البطالة وغيـرها 

.الدوار يف الريف املصري والعالـم العريب أو   
 

: األسرة املمتدة املعدلة ( ج  
اليت  تكـون فيهـا األسـر النــوويـة  وتضم جمموعة كبرية من العـالقـات القـرابيـةاألشكال املعاصرة وهي من   

. متبادلة بني األسر النووية واألقارب املباشرينتوجد عالقة قوية ولكن  متبـاعـدة جغرافيا اىل حد حمدود  
 

وظائف األسرة :  اثنيا    
كـانت تقـوم جبميـع الــوظائـف االجتماعيـة يشري علماء االجتماع واألنثروبولوجيا اىل أن األسرة يف بـدايـة نشأهتـا  

أن قوة ـرى بعض علمـاء االجتماع يف احلـدود اليت يسمح هبا نطـاقهـا وتركيبها ويتقريبـا ألفـرادهـا وللمجتمع 
 األسرة ونفوذها واحرتامها يعـود اىل أهنـا كانت تقـوم بعدة وظائف هامة ألفرادها وللمجتمع 

:وهذه الوظائف هي       
 

: الوظيفة البيولوجية  -5  
وإمداد اجملتمع ابلقوة البشرية الالزمة لبقائه وظيفة اإلجناب من أهم وظائف األسرة املرتبطة ابلطفل هي  

وعدم قيام األسرة هبذه الوظيفة الستمرار النوع وبقائه عامة يف مجيع الكائنات احلية وهذه الوظيفة واستمراره    
.ويرتتب على هذه الوظيفة مسئوليات كبرية للوالدين فناء اجلنس البشري يعين   
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: الشعور ابألمن والطمأنينة  -2  
الذي حييط ابلطفل منـذ امليالد ويشمله ابحلب والـرعايـة  وميـده الوسط االجتماعي األول األسـرة هي    

فـوجـود  جممـوعة من األفراد الذين تربطهم رابطة دموية ابلغـذاء والكساء ومينحه اإلحساس ابألمـان والطمأنينة ، 
ابألمن واالطمئنان ميد الفرد ابلشعور وعالقات عاطفية قوية يف مكان حمدد   

 

شعور الفرد  ابألمان تلعب دورا كبريا  يف   ذكرايت الطفولة األوىلوتؤكد الكثري من الدراسات االجتماعية أن 
يعجز عن تكوين أسرة سعيدة ينشأ يف أسرة مفككة ويف عالقات أسرية غري مستقرة فالطفل الذي يف املستقبل 

.فيما بعد   
 

: الوظيفة االقتصادية  -4  
فيستهلك وحدة مكتفية ذاتيا اىل حد كبري وتعد من أهم الوظائف حيث كانت األسرة منذ زمن بعيد  

اذ كان يندر أن جيري بني األسرة  فلم تكن هناك حاجة اىل نقود ومصارف وأسواق ومصانع األفراد ما ينتجون 
فتنتج مجيع في نفسها بنفسها كانت تعمل على أن تكوذلك ألهنا  وبني غريها  معامالت اقتصادية  ذات  أمهية 
مجيع  اهليئات االقتصادية  اليت تتمثل يف فاألسرة اذن كانت متثل  ما حتتاج إليه وال تستهلك  إال بقدر  انتاجها

.املصارف والشركات واملصانع وغريها يف العصر احلاضر     
 

: وظيفة تعيني املراكز االجتماعية ألفرادها  -3  
ذات نفوذ ومكانة يف نتيجة ألمهية الدور االقتصادي الذي تؤديه األسرة ألفرادهـا فقد أصبحت    

اسم اذ كان  ولكن ينظـر إليه كعضو يف أسرة حمددة معينةوكان ال حيدد مركـز الشخص كفـرد منعـزل اجملتمع 
بطاقـة  تعـريف جيب احملـافظة    ة اسـم األسـر حيث ميثـل  وليس اسـم الشخص الفـرداألسرة هو املهـم واملؤثـر 

.عليها ومحايتها   
 

: الوظيفة الدينية  -1  
يكتسب فعادة  ما غرس القيم الدينية واألخالقية يف  نفوس  األبناء مازالت األسرة تلعب دورا مهما يف  

حتدد له الدين الذي سيعتنقه يف حياته فهي اليت الطفل األسس واملبادئ الدينية من األسرة اليت ينتمي إليها  
تعلم  الطفل ، كما أهنا واىل الكون مـن حوله تغرس يف الفرد نظرته اىل هللا ، وهي اليت واملـذهب الذي سيتبعه 
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فنظرة  الفرد اىل الدين   الواجبات   الدينية  كالصالة  والصوم  وغريها من املمارسات  والشعائر الدينية 
. تعتمد على األسرة اليت ينشأ فيها ت وكيفية تعامله مع الناسوالوجود والعبادا  

 
: الوظيفة التعليمية  -1  

يعتمد الطفل اعتمادا كبريا علي األسـرة يف تـزويده مبختلـف  اذ املصدر األول للمعرفة تعترب األسرة هي  
وقد   قدرات الطفل الفكرية والنفسية يلعب اآلابء دورا هامـا  يف منـوكما   املعـارف البيئية واالجتماعية والعلمية

ولكن مع انتشار التعليم أصبحت احلضاانت كانت األسرة يف املاضي تقوم جبميع الوظائف التعليمية  والرتبوية 
أخذت املدارس الكثري من وظائف األسرة فقد  واملـدارس واجلامعات هي مصادر التعليم الرمسي يف اجملتمع

.ري من املهارات واخلربات واملعارف التعليمية وأضافت إليها الكث  
 

مازالت  تلعب  دورا هاما يف إال أهنا  فقدان األسرة للكثري من وظائفها التعليمية والرتبوية و على الرغم من 
وقد أكدت الكثيـر  من  الدراسـات  اختيار نوعية املدارس اليت يلتحق هبا أبناؤهم ويف متابعتهم دراسيا 

ينعكس اجيابـا على حتصيل  تعليم اآلابء  واألمهات واهتمامهـم بتعليـم أبنائهـم ومتابعتهـم دراسيـاأن االجتمـاعية  
. أبنائهم وتفوقهم الدراسي  

 
: الوظيفة الرتوحيية  -7  

فيقضيه  أفرادها  داخل البيت أو   وإن وجد وقت للفراغ، كانت األسرة تقوم ابلرتويح داخل نطاق األسرة 
حيث  كان حوله يف السمر أو القيام ببعض األلعاب أو الصيد أو الفروسية أو جمرد تبادل احلديث والقصص 

فلم تكن  هناك مراكز أوأماكن للرتويح   الرتويح  غري مربجما  كما  هو  يف  الوقت احلاضر أبسلوب جتاري
فإن دور السينما واملسارح والقرى السياحية او اإلذاعات املرئية واملسموعة خارج األسرة كالنوادي واملالهي و 

 .وجد ترويح خارج األسرة فكان يتم عن طريق زايرات األسر لبعضها البعض 

ظلت األسرة يف أغلب شعوب العامل تقوم هبذه الوظائف أو على األقل تشرف عليه إشرافا مباشرا اىل وقت لقد 
وينشئ لكل  أصبح يسلب األسرة وظائفها واحدة بعد األخرىجملتمع وتغريه وتقدمه بتطور اولكن   0قريب 

.وظيفة منها مؤسسة أو هيئة خاصة هبا   
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فقـداهنـا للكثيـر مـن وظائفهـا فالـوظيفـة تتمثل يف مشكلة األسرة املعاصرة ان « وليام أوجربن » ويرى 
مثل  املتـاجـر واملكـاتب القتصادية  والتجارية األخـرى  االقتصـادية انتقلت اىل املصنع ومؤسسات اجملتمع  ا

وإمنا ينتج و أصبـح الفرد ال ينتج لنفسه وال ألسرته كما كان يفعل يف السابق واملطـاعـم واملقـاهي واملصـارف ، 
.وال يكـاد يستهلك شيئا مـن انتاجـه اخلـاص وال مـن إنتـاج أسرته وإمنا يستهلك انتاج غريه للمجتمع   
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الرابعةالرابعة  احملاضرةاحملاضرة   
 مقومات األسرةمقومات األسرة

 
 

 مقومات األسرة
هناك جمموعة من املقومات اليت تساهم يف قيام األسرة بوظائفها وحتقيق أهدافها ، وميكن عرض هذه املقومات 

:على النحو التايل   
 

:املقومات البنائية ( 5  
من حيث وجود كل من أطرافها الزوج والزوجة واألوالد يف تكامل وحدة األسرة يف كياهنا ويف بنائها ويقصد هبا 

. مرتابطـة متماسكـة كل يقـوم بدوره ويـؤدي رسالتـه وفقـا للـدور املخصص لهصورة   
 

ويقوم التكامل البنائي يف األسرة على أساس وجود كل من الـزوجني واألبنـاء يف اطـار مثلـث جيمـع أفـرادهـا بني 
د يؤدي دوره كأب ورب بيت وعضو أساسي يعمل ويوفر أسباب املعيشة ألفراد أسرته أضالعـه فالزوج موجو 

 .وحيقق هلم احلماية واملكانـة االجتماعية ويتعاون مع زوجته يف تربية األوالد ويف تنشئتهم 

:املقومات العاطفية ( 2  
يكون احلـب والـود والرتاحم مبعىن أن  يكون هناك عواطف إجيابيةأي أن التكامل العاطفي لألسرة يقصد هبا 

. والرضا قائماً بني أطراف احلياة الزواجية واألسرية أي الزوج وزوجته قائما واألبناء  
تستطيع األسرة القيام بوظائفها وابلتايل  تدعيم الروابط والعالقات داخل األسرةوتسهم العواطف اإلجيابية يف 

 .وحتيق أهدافها 

:املقومات االجتماعية ( 4  
وهي أسـاس االستقـرار عمـوميـة وانتشـار وهي أكثر الظـواهـر أول خلية يتكون منها البنيان االجتماعي رة األس

. توفر للمجتمع خري مقوماته وأساسه املتني وهو الفرد الصاحلوهي اليت  يف احليـاة االجتماعية  
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إال اذا شعر الزوجان أبمهية الدور الذي تلعبـه العالقـات االجتمـاعيـة الىت وال ميكن أن تنجح احلياة األسرية 

واستمـرار كل منها يف الوقوف اىل جانب   على أساس من الـود املتبـادلواليت جيب أن تقوم يتبادالهنا معا 
يتوفر حىت  وعدم جتسيم األمور ومساعدته بكل إخالص والتجاوز عن االختالفات العادية الطرف اآلخر

:وذلك يتطلب  لألسرة االستقرار ومن مث االستمرار  
عن طريق والوصول اىل حلول للمشكالت مبحاولة التغلب على املواقف املختلفة وذلك مرونة اجلانبني  ( أ

 التوفيق بني وجهات النظر املختلفة
 

اختيار املسكن والتصرف  عموما فمن حقهمحق الزوجني يف اختاذ قراراهتم بدون تدخل الوالدين أو الكبار ( ب
.يف الدخل وحتديد وقت اإلجناب   

 
ال جيوز ألحد أن يتدخل بينهما خصوصا الوالدين وذلك بقصد عدم إاثرة اعتبار الزوجية وحدة مستقلة ( ج

. وجوب استخدام منتهى اللباقة عند تقدمي أية مقرتحاتاملتاعب مع   
 

. وجوب مشاركة الزوج يف بعض األعمال والواجبات( د  
 

:املقومات النفسية ( 3  
مدى استعداد كل من الزوجني ، ويعتمد هذا على الصمود أمام أزمات احلياة وضغوطها يتطلب الزواج املوفق 

.للتضحية يف سبيل استمرار احلياة الزوجية ايل جانب االستقرار النفسي   
:ولتوفري االستقرار النفسي لألسرة جيب مراعاة اآليت   

.ثقافة اجتماعية متماثلة انتماء الزوجني اىل  -أ   
فالشخص الذي مير يف  واجلـو النفسي األسـري اليت عاش    فيه كل منهمااخلبـرات النفسيـة للزوجني  -ب

.خبالف مـا ميـر خبربات سيئة غالبـا ينجـح يف عـالقاتـه الـزوجية خبربات سارة وتوفـر احلب واألمـن طفولته   
مما يوفر للزوجني درجة من النضج جتعلهما حيتكمان اىل العقل واملنطق وتقبل ما أتيت به النضج االنفعايل  -ج 

.احلياة من مواقف   
.فالتعاون العميق يوفر النجاح للزواج وجود أهداف عامة مشرتكة يعمل الزوجان معا على حتقيقها  -د   
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:املقومات االقتصادية ( 1  
كانت تقـوم يف وتبدو هذه اخلاصية واضحة ذا رجعنا اىل اتريخ األسـرة فقـد  ادية وحدة اقتصتعترب األسرة 

وهـو العصـور القدمية بكل متطلبـات احليـاة واحتياجـاهتـا وكـانت تقـوم بكـل مظاهـر النشـاط االقتصادي 
كل انتاج مل يكن قد ظهر بعد أو اتسع نطاقه وكان   فالتداولأي االنتـاج هلـدف االستهـالك االقتصـاد املغلـق 

.برابط قرابة أسرية لتأمني املستقبل القريب جملموعة األفراد املرتبطني   
 

جند كل فرد تقريبا يقوم بدور اقتصادي حمدد فاألب يعمل لتوفري الدخل واألم قد تشاركه األسرة احلديثة ويف 
العمل ابإلضافة اىل واجباهتا املنزلية واألفراد يف األسر الريفية يعملون أعماال بسيطة تدر دخال بسيطا يساعد 

توفـر ألفراد األسرة االستقرار كلما وكلما كانت مطالب األسرة واحتياجاهتا متاحة يف حدود دخلهما  األبوين  
. حيث أن احتياجاهتـا مـن مأكـل وملبس ومسكن وترفيه مشبعة  

 
وقـد أثبتت الـدراسـات أن التوتـر والقلـق تؤدي اىل حاالت الضيق االقتصادي لألسرة وعلى العكس فإن 

ويعترب توفري أساس مادي من الفقر واحلاجة تنتج يف الغالب عن  األسبـاب الرئيسيـة لالحنرافات االجتماعية
.األمور احليوية يف حياة األسرة   

 
:املقومات الصحية ( 1  

سالمـة وال جدال يف أن  اليت حتقق اجناب النسل واستمرار حياة اجملتمعاألداة البيولوجية تعترب األسرة هي 
ج بـأن الوراثة الصاحلة جيب إقنـاع املقبليـن على الـزوا ، لذلك   األبوين الصحيـة تـؤدي اىل نسـل سليـم

ان ضعف النسل ، ويؤكد كثري من العلماء  واالستعداد اجلسمي السليم هو األسـاس يف احلياة األسرية السعيدة
.عـوامل وراثيـة يرجع يف كثري من األحيان اىل  واحنطاط قدرته العقلية  

 
:املقومات الدينية ( 7  

ويعرف الدين يعد الدين من أهم النظم االجتماعية يف كل اجملتمعات اليت خيضع هلا الفـرد يف تصرفاته وسلـوكه  ، 
نسق متكامل من املعتقدات واملمارسات اليت ترتبط مبوضوعات مقدسة توجد بني معتنقيها يف جمتمع  .أبنه

ويتحقـق هـذا التعـاون  التلقائي بني أعضائه التعاونويعتمد اجملتمع يف سلوكه وصالبته على   أخالقي معني 
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اليت ترتكـز على الـدين لكي تتمكن من الـزام األفراد  عمليـة التطبيع االجتماعيبدرجة كبيـرة عـن طـريق 
.ابلتمسك بقيم اجملتمع   

 

ح غرائـزه يساعـد الفـرد يف كبـفهـو   ويعترب الدين ضرورة اخالقية حتتمها حاجة الفرد واجملتمع اىل الضبط
القيم اليت يتضمنها الدين  ، وتعترب ويساعد اجملتمع على التمسك بقيمه وأخالقياته ،  والسيطـرة على أاننيته

،  خري معني للفرد على تقبـل ما يتعـرض له مـن حـرمـان أو مـا يفـرض عليـه مـن تضحيهكاخلري والعدل والسالم 
.الدعامة األوىل فهو وال تستطيـع األسـرة أن تستقـر بدون متسكهـا أبصـول النظام الديين الذي حيكم جتمعها   

 
ممارسة الشعائر الدينية بطريقة  زايدة التكامل والوحدة بني أعضاء األسرةومن أهم الوسائل اليت تؤدي اىل 

تتجـه املنـاقشـات وينبغي أن ومتنع االحنراف عنواي تدعـم األسرة فكراي ومألن هذه املمارسات الدينية مجاعية 
حىت ينشأ الطفل بصورة ابلتلقيـن والتطبيـق أتكيـد الفضائل والتمسـك ابلقيم الـروحية حنـو األسـرية والتصـرفات 

.طبيعية   
 

تعتمد يف كانت األسـرة وحـدة دينيـة العصـور القـدميـة  ويعتبـر الـديـن ذو أمهيـة ابلغـة يف اجملتمـع اإلنساين ويف 
اكتسب وبتطـور البشـرية وعـن طـريقـه اكتسبت وحـدهتـا واستقـرارهـا ومكاهنا وقـداستهـا حياهتا كلها على الـديـن 

فالقيـم الـدينيـة يلتزم هبا الفرد يف تصرفاته فهـو أوامر من عند هللا  الدين صفته االخالقية وأصبح اخليـر األمسى
.تكون أخالقيات األسرة اتبعة ألخالقيات الدين ومـن ثـم تعلـو علـي القيـم األســرية   

 
مرحلة ألن األسرة تفرض عليه ذلك فإنه يف  خيضع للمعايري األخالقيةمراحل منوه األوىل واذا كان الطفل يف 

حتوال يف مستوى التكيف وهـذا املظهـر للتطور ميثل ألن الدين يتطلب منـه ذلك  الحقة يلتزم ابلقيـم االخالقيـة
.االجتماعي لآلداب الدينية   
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اخلامسةاخلامسة  احملاضرةاحملاضرة   

 األسرة والتنشئة االجتماعيةاألسرة والتنشئة االجتماعية
 

مفهوم التنشئة االجتماعية: أوال   
أطفاهلا على مارستها األسرة منذ نشأهتا لتنشئ عملية قدمية قدم اجملتمعات اإلنسانية ذاهتا التنشئة االجتماعية 

ما نشأت هي عليه ولتحافظ بذلك على استمرار عاداهتا وتقاليدها ومعايريها وقيمتها ولغتها وخصائصها 
.االجتماعية املختلفة   

:وهناك تعريفات متعددة ملفهوم التنشئة االجتماعية ميكن عرضها على النحو التايل   
 

أمناط حمددة من اخلربات والسلوك الفرد من خالهلا  العملية اليت يكتسب" التنشئة االجتماعية يقصد بعملية 
" . أثناء تفاعله مع اآلخرين االجتماعي  

ويصبحون ،  للثقافة العملية اليت يتم من خالهلا تعلـم األفـراد» أبهنا التنشئة االجتماعية « مسيث»ويعرف 
« مبقتضاها مشاركني بشكل فعال يف اجملتمع  

 

، انتقال الثقافة للطفل العملية اليت يتم من خالهلا » أبهنا التنشئة االجتماعية أنه ميكن تعريف «  ريدنج» ويرى 
سلوك الكائن ابالستجابة متيـز ، واليت الثقافـة أو الثقافـة الفـرعيـة للفـرد أو العملية اليت تنتقـل مـن خالهلـا 
.« املباشرة جتاه األشخاص اآلخرين   

 
مندجمـا يف يصبـح الفـرد عـن طـريقهـا العملية االجتماعية األساسيـة اليت » أبهنا االجتماعية  التنشئةوقد تعرف 

.« ، ومعـرفـة دوره فيها  مجاعة اجتماعيـة مـن خالل تعلـم ثقافتهـا  
 

،  والقيم،  لالجتاهاتالعملية اليت يتم مبقتضاها تعلم األفراد » أبهنا التنشئة االجتماعية كما ميكن تعريف 
.« يعمل األفراد ككائنات اجتماعية مستجيبني ملشاركة أعضاء جمتمعهم لكي والسلوك املالئم   
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الـدوافـع واملعلـومـات الضـرورية اليت متكنهـم ،  وكذلك منو اهلوية أو الذات التنشئة االجتماعية لألفراد وتكفل 
.من أداء أدوارهم االجتماعية بشكل مناسب خالل فرتة حياهتم   

 
العمليات اليت يصبح هبا الفرد واعيا ومستجيبا للمؤثرات على معناها العام يف التنشئة االجتماعية كما تدل 

يتعلم كيف حيت  وما تشتمل عليه هـذه املؤثـرات مـن ضغوط وما تفرضه من واجبات على الفرد، االجتماعية 
. ويسلك معهم مسلكهم يف احلياة،  يعيش مع اآلخرين  

      
. شخص اجتماعي اىل جمرد كائن عضوي نتاج العمليات اليت يتحول هبا الفرد من معناها اخلاص وهى يف 

لكنهـا ال تقـف عندهـا بل متتـد ابمتـداد احلياة وخالل مراحلها ، وتصل تلك التنشئة اىل أقصـاها يف الطفـولـة 
. املتعاقبة  

 
اهلدف من التنشئة االجتماعية: اثنيا   

حبيث يستطيع إشباع احلاجات األولية له عـن طريـق  تكوين الشخصيـة اإلنسانية وتكويـن ذات الطفـل  - 5
 فيهـا ومع مطالب اجملتمـع والثقافـة اليت يعيشمـن جهـة  فيما بعد أن جيد نوعا من التوافـق والتـألف مـع اآلخـرين

.مـن جهـة أخـرى   
لـدى الناشئـة مفهـوم الذات اإلجيـايب مثل التأكيد على  لدى الفردتكوين بعض املفاهيم والقيم اخللقية  - 2

خاصة أن للـوالديـن دورا دور يف تنمية الضمري لدى الفرد هنا  ولألسرةالسنـوات األوىل من حياته وخاصـة يف 
. بغـرس القيـم الدينيـة واألخالقية ألطفاهلممهمـا يف أن يكـونـوا قـدوة   

 

األساسية املسامهة يف التنشئة االجتماعيةبعض العوامل : اثلثا   
بني أبناء األسرة  يف العالقات االجتماعيةاختالف وتباين هناك : العالقات اإلنسانية بني اآلابء واألبناء  -5

.يفضل ابنه فالان على بقية أبنائه الواحدة حيث كثريا ما نسمع أن هذا األب   
 

جمموعة من االعتبارات  الوالدين للحجم املثايل لألسرة تتوقف علىنظرة : عدد األفراد يف األسرة  - 2
. االقتصادية واالجتماعية والدينية  
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.نوع األبناء والتنشئة االجتماعية يف اجملتمعات الشرقية جند حىت عهد قريب أن للذكر مكانة خاصة  - 4  
 

وتوجيه الطفل الكتساب القيم واملعايري يلعب التعليم دورا مهما يف إعداد : الناحية التعليمية لألسرة  - 3
.اخلاصة ابجملتمع   

 
يقـدرون االحتـرام الطبقات االجتماعية األدىن اآلابء الذين ينتمـون اىل : الطبقة االجتماعية لآلابء   - 1

قات الطبأما آابء ويفضلون أن يكتسب أبناؤهم هذه القيم ويقدروهنا فيهم  والطاعـة واالمتثـال والدقـة والتأدب
. النمو الذايت للطفلفريكزون اهتمامهم حنو االجتماعية الوسطى   

 
أهم مؤسسات التنشئة االجتماعية:  رابعا   

. املسئول األول عن تنشئة األطفالوهي الوسيلة الرئيسية للتنشئة حيث تعد :  األسرة -5  
 

ابإلضافـة اىل  استخـدام الوسائـل التـربويـةمن خالل السلوك اإلجيايب تسهم بشكل كبري يف تعليم : املدرسة  -2 
تعترب مكمله ، وال يقـل دورهـا عـن دور األسـرة  يف عمليـة التنشئة بل تعليـم األبنـاء املعـارف والعلـوم والثقافـة 

.له  
 

املوجـودة  تتسم بعدد من اخلصائص االجتماعيةبنية اجتماعيـة  تعرف مجـاعـة األقـران أبهنا : مجـاعة األقـران  -4
ووضوح املعايري بتقارب األدوار االجتمـاعيـة بني أفرادها، ،  حيث تتسـم يف عملية التطبيـع االجتماعي للطفـل  

وتعد من اجلماعات اهلامة اليت تؤثر بشكل كبري يف اجتاهات ،  ووجود اجتاهات مشرتكة بني أفرادها، السلوكية هبا
. الطفل وقيمه وسلوكه  

 
مثل وتلعـب دوراً  هاماً يف عملية التنشئة من خالل إشباع احلاجات النفسية لألفراد :  وسائل االعالم  - 3

 السينماو  التليفزيونومن أمثلة وسائل االعالم .وغريها  التسليةو  احلاجة اىل املعارف واملعلومات الثقافية
. اإلذاعةو  اجملالتو  الصحفو   
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االجتماعيةأساليب التنشئة :  خامسا    
ونعرض لبعض األساليب  وكيف يتعاملون مع أبنائهمتنعكس االجتاهات الوالدية يف أساليب التنشئة االجتماعية 

: التنشئة االجتماعية على النحو التايل  
وتشجيع األبوين ألبنائهما أن عـدم تدخـل الوالديـن يف اختيـار األبناء ألصدقائهم وتتمثل يف :    السماحة -أ  

. منذ الصغريكون هلم رأي مستقل   
 

 وحرص الوالدين على أال يكون أبنائهم انكرين جلميلهما إلزام األبناء ابلطاعة الشديدةومتثل يف :  التشدد -ب
. ويلجأ األبوان اىل التشدد بدافع اخلوف على أبنائهم ومن ابب القلق   

 
بعدم انتهاج اآلابء ألسلوب يتعلق أوهلما ويشتمل هذا األسلوب على جانبني : عدم االتساق أو التذبذب  -ج

 ويرتتب على عدم االتساق يف التنشئةومتساحمة حينا آخر معاملة قاسية حينا كأن تكون مستقر له طابعه املميز  
.اختالل ميزان التوقعات احلاكم لعالقة األبوية أببنائهما   

  
، وهلذا االجتاه  حرص الوالدين على محاية الطفل من أي خطر متوقعويقصد هبا : الوقاية أو احلماية الزائدة  -د

فهو يكف ارتقاء االستقاللية وحتمل اإلحباط لديه من خالل إبعاده عن آاثره السلبية على الطفل يف التنشئة 
. املواقف الضاغطة  

 
طفل ومطالبه أاي كانت ومنحه املزيد من احلنان وعدم تشجيعه على ويشري اىل تلبية رغبات ال: التدليل  -هـ

.حتمل املسئولية   
 

إمهـال الـوالديـن فـي عمليـة التنشئـة وهـي أساليب تشيـر اىل : االتكالية وعدم االكرتاث والالمباالة  -و
ال يوجـد لديهـم غالبا ما يقدموه لألبناء واآلبـاء الذيـن ميارسون مثـل هـذه األساليب يف التنشئـة ،  االجتماعيـة

.إلمتام إمكاانهتم   
 

. يتضمن مجيع األساليب اليت تعتمد على إاثرة الضيق واألمل: إاثرة األمل النفسي  -ز  
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العمليات اليت تتم من خالهلا تنشئة األفراد: سادسا   
الىت تعقب صدور االستجابة املراد تعلمها املثريات واألحداث البيئية ويقصد ابلتدعيم : التدعيم أو التعزيز  -أ

.للفرد ومنها التدعيم اإلجيايب والسليب   
 

أو سواء هبدف حث الفرد على جتنب سلوك غري مرغوب ويستخدم العقاب كحدث منفر :  العقاب -ب 
والعقاب العقاب اإلجيايب ومها نوعني من العقاب ، وهناك أيضا  هبدف حثه على إصدار سلوك غري مرغوب

.السليب   
 

ابلبناء املعريف يرى بعض علماء النفس أن الشخص يف عملية التعليم يتكون لديه ما يسمى : التعلم املعريف  -ج
.وتنتظم فيه املعلومات اخلاصة ابألحداث اليت حتدث يف موقف التعلم وحيتفظ هبا بداخله يف الذاكرة   

 
أي من يتم ابلعربة علم االجتماعي أن قدرا كبريا من التعلم يرى أصحاب نظرية الت: التعليم ابالقتداء  -د 

خالل مشاهدة شخص أخر يؤدي و بعبارة أخرى من  خالل رؤية آخر يقوم بسلوك ما ويثاب أو يعاقب عليه
.استجابة ما   
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السادسةالسادسة  احملاضرةاحملاضرة  
 املداخل النظرية يف دراسة األسرةاملداخل النظرية يف دراسة األسرة

 

 العناصر األساسية
 

التطورياملدخل : أوال    
املدخل النظامي: اثنيا      
املدخل احليوي: اثلثا      
املدخل التحليلي: رابعا    

مدخل املكانة: خامسا    
املدخل االقتصادي واإلحصائي: سادسا     

 

املدخل التطوري: أوال   
تشمـل املكـان واألفـراد واالمكانـات واألثـاث ( استاتيكية ) وحدة بنائية ينظر هذا املدخل لألسرة على أهنا 

يشكالن معا وحدة من العالقات االجتماعية بني أفرادها (  دينامية) وحدة فسيولوجية اىل جانب والدخـل 
.األسرة   

 
 –يف هذا التفسري  –آخذا يف االعتبار  عرب دورة حياهتاويتجه هذا املدخل اىل تفسري التغري يف أمناط األسرة 

. تطوريأو  ارتقائيمدخل يوصف هذا املدخل أبنه ونتيجة لذلك متغريات نظامية وتفاعلية وشخصية   
 

املدخل النظامي: اثنيا   
انبع من ( لنظام ) أن كافة أحداث احلياة واألسلوب البشري ختضع » ويقوم هذا املدخل على مسلمة مؤداها 

.« النظم االجتماعية أو الظواهر االجتماعية متمثال أما يف العقل اجلمعي   
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وحدات متناثرة من األحداث  الظواهروتعد  ونظام اجتماعيظاهرة اجتماعية تعترب فاألسرة وفقا هلذا املنظور 
.تنتج تلقائيا من التفاعل اجلمعي ألفراد اجلماعة   

 

املدخل احليوي: اثلثا   
وقلبه هو الدستور رأسه الدولة جبسم اإلنسان شبه اجملتمع اإلنساين بوحداته املختلفة مدخل  سوسيولوجي وهو 

.وأطرافه هي أفراد الطبقة العاملة من الشعب وأعضائه هي أجهزة اجملتمع   
واألعضاء  كما والقلب  كما متثله األم متلك العقل كما ميثله األب األسرة وحدة بيولوجية ويفرتض هذا املدخل 

تستطيع األسرة أن ومبقدار ما ميلكه أعضاء األسرة من قدرات ابتكارية وأنشطة اجيابية  ميثلها األبناء واألقارب
.تنمو وحتقق طموحاهتا   

 

املدخل التحليلي: رابعا   
اىل ذرات ( كيميائيا ) وميكن حتليله  جمموع أفراده ووحداته وجزئياتهيتكون من اجملتمع أن يري هذا املدخل 

. تؤثر يف بناء اجملتمع الكلي خواصه الذاتية اليتمنها ولكل ( اجلماعات واألفراد )  وجزئياته وهي  
 

واثلثة وأخرى حضرية األسرة الريفية تتمثل يف بل أشكاال خمتلفة األسرة شكال واحدا وال يرى هذا املدخل 
.وهكذا وخامسة شعبية ورابعة عمالية بدوية   

 
) فهي تنظيم : تعريف األسرة تعريفا حتليليا ملقومات أفرادها وطموحاهتم وقدراهتم و يذهب هذا املدخل اىل 

. واملصاحل املتبادلةالفردية والنفسية واالجتماعية إلشباع احتياجاهتم حيققه األفراد (  إرادي  
 

مدخل املكانة: خامسا   
معرتف مكانتها كأسرة يعتمد وجودها على وليس مادي تكوين معنوي ينظر هذا املدخل ايل األسرة على أهنا 

ليسوا جمرد أشخاص جتسدهم مقوماهتم اجلسمية   أفرادها، و  حبرمتها وخصوصياهتا ومكانتها  يف نظر الناس
           هم مكاانت كزوج أو زوجة أو أبناء أو أحفاد بل  والعقلية
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هي اليت تكسب لإلنسان قيمته االجتماعية فاألخرية والشخص كمكانة بني االنسان كفرد ومييز هذا املدخل  
.اليت يكتسبها حتما النتمائه ألسرة   

 
املدخل االقتصادي واإلحصائي: سادسا   

حتكـم ، و خصائصهـا االنتاجية واالستهالكية هلا وحدة اقتصادية » هي األسرة وفقا للمدخل االقتصادي 
بنــاء ، كما متثل يف دائـرة دورات النقود والعملة اجلـاريـة ومتثل حلقـة ، قــاعـدة املنفعـة نشاطهـا التجاري 

.«  له مـوارده ومصـروفاتـه ومدخراته وديونه وميزانيته املستقلةاقتصــادي   
 

:وتكتسب األسرة يف اطار هذا املدخل عدة خصائص من أمهها   
األسرة هي أحدى أشكال ثالث -5  
:األسرة املنتجة ( أ  

أسر احلرفيني أو األسرة يف الريف املصري أو يف أعمال متعددة وميثلها ويعمل كل أفرادها يف مشروع مشرتك 
.حيث يعمل مجيع أفراد األسرة كجماعة منتجة  

 
. أصحاب املعاشات والعاطلني والعجزةوهي عادة أسر : األسرة االستهالكية ( ب  

 
:األسرة املنتجة واالستهالكية ( ج  

.اجلانب االستهالكي حيث ميثلون  وال يعمل األطفال والعجزةفيعمل األبوين األسرة األكثر شيوعا وهي   
.توازن بني املوارد واالنفاق لكل أسرة ميزانيتها اخلاصة  -2  
.واملنفعة احلدية قاعدة املنفعة  حتكم نفقات األسرة - 4  
.لسنوات مخس أو سنواي أو  شهراي التخطيط الزمينمن خالل تنظيم األسرة اقتصاداي  - 3  
يعرف ابلبيئة الرئيسية لالقتصاد أو ما  االستثمارأو االستدانة أو  وأساليبها يف ترشيد االنفاقلألسرة أزماهتا  -1  
:لألسرة عدة مقومات اقتصادية تتمثل يف  – 1  
راعي األسرةوهو  :املنظم ( أ  

وما أشبه عقارمن وهو ما متلكه األسر : رأس املال ( ب  
وميثله أفراد األسرة القادرين على العمل: العمل  (ج  
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.وامكاانت الطبيعة كاملواهب اخلاصة وما أشبه موقع األسرة ومكانتها وهيبتها وهو :  الطبيعة( د  
 

.ويقلل من انتاجياهتايربك األسرة ان كثرة األبناء وتداخل املسئوليات  -7  
 

فهي يف األسرة احصائيا أما . ترشيدها لزايدة االسرة واجملتمع ككلميكن طاقة استثمارية األسرة يف ذاهتا  - 8
وحتـدد  احتيـاجـات  والتغري الدميوجرايف وحدة حتدد معدالت النمو السكاين االحصاءات السكانية واحليوية 

للمجتمع يف احلاضر واملستقبلواالجتماعية  الصحيـةو   والتعليميـةالسكـانية  اجملتمـع  
 

هي الوحــدة األســرية تعترب  جمتمعــاتلنجـــد اختالف مفهـوم األسـرة احصائيا من جمتمع اىل آخــر  ويالحظ 
طاملا كان مقرها واحدا ويشغـل وحـدة سكنيـة خاصـة   األرمـلةأو  األرامــلأو الزوجني واألبنـاء أو  الزوجني

األســرة الزواجية اليت أبهنـا حتــدد األســرة احصائيـا جمتمعـات أخرى ،   وهناك  كاجملتمعـات األمـريكية واالوربية 
 تعتبــر األسـرة هي العائلة اليت جتمع األزواج واألحفاد واألبناء واألقاربولتجـد اثلثة  تعيش يف مسكن خاص

.وهكذا   
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السابعةالسابعة  احملاضرةاحملاضرة  
 النظرية االجتماعية ودراسة األسرةالنظرية االجتماعية ودراسة األسرة

 

النظرية األيكولوجية : أوال       
نظرية التفاعلية الرمزية : اثنيا       
النظرية الدورية : اثلثا       
نظرية التبادل االجتماعي : رابعا      
النظرية البنائية الوظيفية : خامسا    
نظرية الصراع: سادسا    

 

النظرية األيكولوجية : أوال   
وكيف تتأثر وكيف تؤثر الظروف البيئية على األسرة ، تفسري العالقة بني البيئة واألسرة تسعى هذه النظرية اىل 

. هبا   
على دور  مقدمتهالذي أكد يف « ابن خلدون»وقد ظهرت البداايت األوىل للنظرية األيكولوجية يف كتاابت   

. وشخصيته ومزاجه شكل اإلنسانالبيئة يف حتديد   
 

لتعرضهم ألشعة الشمس لفرتات يتصفون ابلبشرة الداكنة املناطق احلارة أن سكان « ابن خلدون » ويرى 
ال ان أتثري البيئة « ابن خلدون» ، كما أكد ابلبشرة البيضاء سكان املناطق الباردة يف حني يتصف طويلة 

احلـارة يف أفريقيا فالبيئة  ،اجلـوانب الشخصية واملـزاجيـة ميتد ليشمـل بل يقتصر على الشكل اخلارجي فقط 
حتـديد النشـاط االقتصادي يف على دور البيئة « ابن خلدون » ، كذلك أكد  تشجع السكان على احلركة

يدفعهم للخشونة  وهذا النمط من النشاط االقتصادييعملون يف الرعي فسكـان املناطق الصحراوية ،  للسكـان
 .والقسوة والشدة 
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الكشف عن أثر البيئة على األسرة وكيف تتأثر األسرة ابلظروف حاول علماء االجتماع وىف اطار هذه النظرية 
، ومـن األسئلة  كيفيـة تكيف األسـرة مع خمتلف الظـروف الطبيعيـةوركـز هـؤالء العلمـاء على  البيئية احمليطة هبـا 

قتصـاديـة والثقـافية واالجتماعية لألسرة كيف تـؤثـر البيئـة على النـواحي االاهلامـة اليت طرحهـا هـؤالء العلمـاء  
؟وكيف خيتلف شكل األسرة وبنائها االجتماعي وعالقات أفرادها ابختالف الظروف البيئية   

 
نشاطهم االقتصادي ويف البيئة تلعب دورا هاما يف حياة األفراد أن يؤكد علماء هذه النظرية على وبوجه عام 

.على خمتلف جوانب حياة اإلنسان فهي تؤثر عالقاهتم االجتماعية ويف   
 

نظرية التفاعلية الرمزية : اثنيا   
بعلم النفس وقـد أتثـر علمـاء هـذه النظـرية ، منتصف القرن العشرين يف  أمريكاظهرت هذه النظرية يف 

. من أهم العلماء املؤسسني لنظرية التفاعلية الرمزية « وتشارلز كويلجورج هربرت ميد »، ويعترب االجتماعي   
 

ويلعب  ،ان احلياة مليئة ابلرموز اليت يتوقع من الفرد اكتساهبا من البيئة احمليطة به ومن أهم مبادئ هذه النظرية 
. اليت يكتسبها اإلنسان حتديد الرموز دورا هاما يف العقل   

وعلى تفكري الفرد يف التأثري على دور العالقات احلميمة داخل األسرة ويؤكد علماء هذه النظرية علي 
.اليت يكوهنا عن املواقف املختلفة التفسريات واملعاين   

حيــدد مــا جيـب أن تكـــون عليـه ال كنمـــوذج مثـــايل أبن األسرة جيب أن تدرس ويؤمن علماء التفاعلية الرمزية 
أبن األسـرة وحـدة مـن كما يؤمنـون ،   تـدرس كمـا هـي يف احليـاة اليوميـة لألفرادجيـب أن ولكــن  ،األســرة 

،  وكل فرد يدرك املعايري واألدوار املتوقع منـه أداؤهـا  ،وأن لكـل فرد مكانته يف األسرة  ،الشخصيـات املتفاعلـة 
. الفـرد دوره املستقبلياليت يكتسب منهـا اجلمــاعـة املـرجعيـة كما تعتبـر األســـرة هـي   

وما هي الكلمات والعبارات والسلوكيات ،  العالقة بني األفراد يف احلياة اليوميةويركز علماء هذه النظرية على 
الرموز ولكننا نتبادل فنحن عندما نتعامل مع اآلخرين ال نتبادل الكلمات فقط ،  اليت يقومون هبا يف حياهتم

  .كذلك واملعاين  

ويؤكـد علماء ، والعوامـل اليت تؤثـر يف اختـاذ القـرارات ، دراسة العمليات داخل األسرة كما يركز العلماء على 
فكل أسرة هلا عالقاهتا اخلاصة هبا واليت ليس هناك أسراتن متشاهبتان لدرجة التطابق  التفاعلية الرمزية على أنه

.متيزها عن غريها من األسر  
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ذلك  0طبيعـة التفاعل بني األفراد يف العالقات الزوجية  التفاعلية الرمزية يف دراستهم لألسرة عليويركز علماء 
فكل فرد يف األسرة سواء كان . اليت يقوم هبا كم منهماألدوار االجتماعية يعتمد على أن تفاعـل أفراد األسرة 

. هلا عدة أدوار عليه القيام هبا/ الزوج أو الزوجة أو األبناء له   

واألب واألبن األب واألم كدور حتديد األدوار اليت يتوقع من األفراد القيام هبا  يف وتلعب األسرة دورا مهما 
.وغريهم  االبنةو   

، أن األفراد عادة ال يقومون أبداء األدوار املتـوقـع منهـم أداؤهـا كمـا جيب ويري أصحاب التفاعلية الرمزية 
ثـم حيـاول مـن خـالل تعامـلـه  اليومي مـع اآلخـرين إدخـال  فالفـرد حيـاول أن يستـوعب الـدور املتـوقـع منـه أوال 

، لذلك جنـد  ووفقا للظروف احمليطة بهللـرمـوز اليت اكتسبها يف مرحـلة الصغر بعض التعـديـالت  على دوره وفقـا 
. ألزواج اآلخرينأن عـالقـة كل زوجني ختتـلف عن عـالقة ا  

 
ال يكفى إدراك الفرد إذ مشكلة تكيف األدوار أهم مشكلة تواجه األسرة هي يرى علماء التفاعلية الرمزية أن 

يعتمد على مدى تقبله هلذا الدور فال يكفي أن يكون الزوجان من خلفية ثقافية ولكن للسلوك املتوقع منه 
بل البد أن  تكون أدوارهـم  املستقبلية امتـدادا  لألدوار اليت عـايشوهـا  يف ،  واحدة لنجاح احلياة الزوجية

اجلماعـة فإذا ما كانت  فالشـاب يتأثـر بسلـوك والـديه ويكتسب منهمـا القـدوة لسلوكـه يف املستقبـلالسابـق،  
 . فهما الثقايف واالجتماعيالختالفمـن الصعب تكوين  أرضيـة مشرتكة بينهما خمتلفة متاما املرجعيـة للزوجني 

النظرية الدورية: اثلثا     
فالبعض قسمهـا واملراحل اليت متـر هبا دورة حيـاة األسـرة وجه بعض علماء االجتماع اهتمامهم اىل الكشف عن 

ومرحلة العودة اىل ،   ومرحلة ميالد األطفال وتربيتهم، مرحلة السنوات األوىل :  اىل ثالث مراحل رئيسية 
.حياة االثنني فقط   

وأسرة ، أسرة املرحلة الثانوية أسرة املدرسة االبتدائية ،أسرة ما قبل املدرسة : والبعض قسمها  اىل أربعة مراحل 
.البالغني   
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:  مراحل تطور األسرة اىل مثاين مراحل رئيسية هي« إيفيلني ديفال »   وتقسم  
 

: املرحلة األوىل *   
إرضـاء الطـرفني   تكون مهامها  زوجني بـدون أطفال مرحلة  
ومشكالت يف ومشكالت مالية  ومستوى الـرضا عـن زمالء العملابخنفاض مستوى الرضا الوظيفي  وتتسم

.التفاعالت الزوجية   
 

: املرحلة الثانية *   
وأهم مشكالت ، هي مرحلة إجناب األطفال والتوافق معهم وتربيتهم وتوفري املسكن الذي يفي ابحتياجاهتم 

.والوالدة  احلملومشكالت ومشكالت عالقات داخلية  تزايد النفقاتهذه املرحلة   
 

: املرحلة الثالثة *   
وتتميز هذه املرحلة وفيها يكون األطفال من سنتني اىل ست سنوات مرحلة أطفال ما قبل املدرسة هي 

وتظهـر مشكالت يف  واالهتمـام بفرص الرتقي يف العمـلابالهتمام ابألطفال والتوافـق مع احلاجـات الضـرورية 
. حالـة غيـاب أحـد الزوجيـن وتزايـد املسئوليات  

 
: املرحلة الرابعة *   

وتنميـة عالقـات مع عـائالت يف  وتتضمن التوافق مع توفري احلاجات الضـرورية لألبنـاءسن املدرسة  مرحلةوهي 
. واالهتمام ابلتحصيل الدراسي لألبناء املرحلة نفسها   

 
: املرحلة اخلامسة *   

. نتيجة لوجود املراهق واهتماماته تتزايد فيها مسئوليات الوالدين اليت مرحلة سن املراهقة هي   
وهذه املرحلة من أخطر املراحل ، فالبد تعامل األب واألم مع هذه املرحلة حبذر شديد جداً ، وال بد  : الشرح 

 أن يكون األب واألم على وعي بطبيعة هذه املرحلة وخصائصها ، كي يتم التعامل مع املراهق بشكل سليم
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: املرحلة السادسة *   
،  ومساعدهتم لاللتحاق ابلعمل والزواج الوالدان توجيه األبناءيتوىل فيها اليت مرحلة أسرة النشاط احلر وهي 

.وتبدأ منذ مغادرة أول ابنة للمنزل   
 

: املرحلة السابعة *   
حيث يتقاعد أحد  يعود فيها الزوجان اىل حياهتما الزوجية األوىلواليت مرحلة زوجني يف منتصف العمر وهي 

. لغياب األبناء مرحلة العش الفاضي ويسميها البعض الزوجني   
 

: املرحلة الثامنة *   
.عندما ميوت أحدمها أو  اللذان حيتاجان اىل الرعاية من اآلخرينمرحلة الزوجني كبريا السن وهي     
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الثامنةالثامنة  احملاضرةاحملاضرة  
 اتبع النظرية االجتماعية ودراسة األسرةاتبع النظرية االجتماعية ودراسة األسرة

 

التبادل االجتماعي  نظرية: رابعا   
 ،ان التبـــادل هــو األسـاس الذي تقـوم عليه العالقـات االجتمـاعيــة داخـل األسرة يرى علماء هـذه النظـرية 

يسعون اىل حتقيق أكرب يف تبادهلم وأن األفراد ،  فأفراد األسرة الواحدة يتبادلون العواطف واخلدمات واالجتاهات
.ربح ممكن أبقل تكاليف أو خسائر ممكنة   

:سم علماء هذه النظرية يف طريقة دراستهم لألسرة ايل قسمني وقد انق  

وعالقات اجلماعات الصغرية الذي يهتم بدراسة سوسيولوجي  املايكرومنظور اهتم بدراسة األسرة من :  األول 
.الوجه للوجه داخلها   

دراسة اجلماعات الكبرية الذي يركز على  سوسيولوجي املاكرو  منظوراهتم بدراسة األسرة من :  الثاين
.وعالقات التبادل بينها   

فهـو حيـاول  أن الفرد بطبعه يسعى اىل حتقيـق أهـدافـه أبقـل تكاليـف ممكنـةهي ومن أهم مبادئ هذه النظرية  
بعض يضطر الفرد اىل حتمل ولتحقيـق هـذه األهداف ،  حتقيق أكرب ربح ممكـن يف العالقـات والتفاعـل واملكاانت

. مقابل الوصول اىل األرابح اليت يسعى إليهاائر اخلس  
. والربح  ،التكاليف ، و  املكافآتهلذه النظرية املصطلحات األساسية  ومن أهم    
 

:  املكافآت  
وهـذا الرضـا ، املتعة أو الرضاء أو االرتياح الذي يشعر به الفـرد نتيجة لقيامـه بعمـل معني أبهنا  املكافآتتعرف 

وقـد تكـون  العواطفأو يف يف املكانة أو العالقات او يف التفاعل مع اآلخرين أو االرتياح قـد يكون يف 
سؤاله مباشرة أو من خالل وتفاعله مع اآلخرين مالحظة سلوكه مـن خـالل املكافآت اليت حيصل عليها الفرد 

.عما يكسبه من عالقاته   
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:  التكاليف  
 العالقـاتسـواء كـان ذلك يف  مجيع األشياء اليت ال حيبها أو ال يرغب فيها الفـردأبهنا  التكاليفتعرف  

العقـاب فهي مبثابة عن القيام بعمل معني تنفر الفرد وتبعده وهذه األشياء هي اليت ،  املشاعرأو  التفاعـلأو 
، فهنـاك عــدم ثقــة مـن اآلخـرين أو  مــوضـع شــككـأن يضـع الفرد نفسه فـي  تثنيـه عـن هـذا الشيءللفـرد 

وغيـرها من الغــش  أوالطـالق أو  كاالحنـرافغيـر مـرغوبة يف اجملتمع  أفعـال أو تصرفات أو أوضاع معينة 
. غيــر مقبـول اجتماعياسلـوكيـات جتعــل الفــرد   

 
: الربح   

فـاذا ما أحس الفرد أن املتعة املرتتبة على عمـل معني . للمكافآت والتكاليف يتحدد الربح وفق مفهوم الفرد 
اذا كانت والعكس صحيح يف هـذه احلالة  خسـراناذا هـو اليت سيخسرهـا يف أداء العمـل أقل مـن التكاليف 

.والفرد هو الذي يستطيع أن يقدر اخلسارة والربح يف هذه احلالة ، كسبان فهو  اكرب من اخلسائر املتعة   
 

: وقد حدد علماء هذه النظرية أهم األشياء اليت تدفع األفراد اىل التبادل وهي   
: القبول االجتماعي  -5  

فهـو يبـذل أقصي جهـده القبول االجتمـاعي لتصـرفاتـه يدخل الفرد يف العديد من العالقات االجتماعية حبثا عن 
أو  املركـزأو  الحتـرامأو ا احلبأيخـذ طابـع وهـذا القبـول قـد ،  للحصـول على رضا اجملتمع عن تصرفاته

.قبول أفراد اجملتمع واستحساهنم لسلوكه فهـو يقوم ابلعديد من األعمال من أجل احلصول على  اإلعجـاب  
 

: احلكم الذايت  -2  
لذلك يسعـى الفـرد  يسعى االنسان دائما اىل االستقاللية واىل اختاذ قراراته بنفسه دون أي تدخـل مـن اآلخـرين

.االستقاللية واحلكم الذايت اختيـار األعمـال أو املكانـات أو العالقـات اليت تـوفـر له أكبـر قـدر مـن دائمـا اىل   
 

: الغموض  - 4  
فالناس ال يعرفون كيف اخلوف من اجملهول من العوامل اهلامة اليت جتعل الفرد متحفظا يف حياته ويف تصرفاته 

لذا يدخل األفراد يف عالقات متبادلة تساعدهم على مواجهة يواجهون املواقف الغامضة الغري مألوفة لديهم 



[35] 
 

فاإلنسان خوفا من مستقبل جيهله واقع غري مرغوب فيه وكثريا ما يضطر االنسان اىل قبول املواقف الطارئة 
.بطبعه خياف من اجملهول   

 

: الشعور ابألمان  -3  
فالفرد حينما يبحث  عن املسكن أو يبحث الناس عامة عن األشياء اليت متنحهم الشعور ابألمن والطمأنينة 

هو يفضل العمل مبرتب اثبت  عـن العمـل  فمثالالعمل فإمنا يبحث عن العوامل اليت حتقق له الشعور ابألمن  
وهـو يفضـل التعامـل مـع أفـراد يعـرفهـم ويشعـروه ، وغيـر اثبت  حيث املـرتب غيـر مضمـونابلساعـة أو القطعـة 

 .فاإلنسان يبحث دائما   عن األمان والطمأنينة التعامل مع أغراب عن ابألمـان 

:  املال -1  
لذا فإن الفرد ملا كان املال هو الوسيلة الرئيسية للحصول على السلع أو اخلدمات يف اجملتمعات احلديثة   

وجدير ابلذكر أن  ميكنـه مـن حتقيـق أهدافهحيرص على البحث عـن العمـل الذي يدر عليه دخـال ماديـا مـرتفعا 
النزعة املادية أصبحت أكثر وضوحا يف الوقت احلايل حيث أصبح تقييم الفرد يعتمد علي مقدار ما ميتلك من 

.مال   
 

: القيم واآلراء واالتفاقات  -1  
وحياول كل فرد إقناع اآلخرين يدخل األفراد يف العديد من العالقات االجتماعية ويتبادلون فيما بينهم اآلراء 

.وحياول توقيع االتفاقات والصفقات اليت ختدم أهدافهآبرائه   
 

:  املساواة - 7  
اويني هلـم يف الظـروف مـع األفـراد املس الـزواجأو  الصداقةمثل عادة ما يدخل األفراد يف عالقات اجتماعية 

وكثريا ما حيدث  يسهل عملية التفاهـم فيما بينهمووجـود هذا التقارب بينهم  املاديةأو  الثقافيةأو االجتمـاعيـة 
. الصراع بني األفراد واجلماعات اليت خيتلف يف اإلمكانيات والفرص  

 
عالقات التبادل بني اآلابء واألبناء فدرسوا مبدأ التبادل داخل األسرة وقد حاول علماء هذه النظرية تطبيق 

، وىف  فأكدوا أن اآلابء عادة ما يتحملون مسؤولية تربية األبناء ورعايتهم وتقـدمي املأكـل واملسكن وامللبس هلـم
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يدخلون سوق العمل يف سن مبكرة اجملتمعات التقليدية جنـد أن األطفـال فـي الكثيـر مـن مقـابـل ذلك 
. يهـم  فـي العمـل الـزراعي أو الـرعوي ويساعدون أهال  

 
بل أصبحـوا يكملـون  فلم يعد األبناء يدخلون سوق العمل يف سن مبكرةأمـا فـي اجملتمعـات الصناعية احلديثة 

. تعليمهـم ولـذا فإن نوعية اخلدمات اليت يقدموهنا قد تغريت  
أن قـرار املـرأة للعمل يعتمـد على فوجـدوا  أةتطبيق نظرية التبادل على ظاهرة عمل املر كذلك حاول العلماء 

فإذا مـا وجـدت املرأة أن الفوائد أكرب مـن ،  مقارنتهـا بني اإلجيابيات والسلبيات املرتتبة على هذا العمـل
أما اذا وجـدت املـرأة السلبيـات  أكرب فإهنا ، األضـرار املرتتبة عـن العمـل دخلت جمـال العمـل والعكس صحيح 

.قد ختتار البقاء يف املنزل ورعاية األطفال   
 

، فـوجـدوا أن املـرأة مـن عرفة مستوى الرضا النفسي لـدى النسـاء العـامـالت وقد حاول بعض علماء االجتماع م
: لعـدة أسبـاب منهـا الطبقـة العاملـة رأة يف عن امللـديهـا قـدر كبيـر من الرضا النفسي والوظيفي  الطبقـة الوسطى

وإلحسـاسهـا  أبهنـا غيـر جمبـرة على العمل وراتبهـا أفضـل   جيـدةأن ظـروف عمـل املـرأة مـن الطبقـة الـوسطى  
. مثل املرأة من الطبقة الدنيا   

 
ما تفضل اجللوس يف البيت غالبا  –أقل من سنتني  –كذلك وجد أن املرأة اليت لديها أطفال يف سن صغرية 

كما أن الراحة النفسيـة اليت تشعر هبـا األم عنـد رعايـة  للعناية ابلطفل ذلك أن رعاية الطفـل مكلفـة ماداي أكثـر
.صغيـرة تفـوق املتعـة اليت تشعـر هبـا عنـد اخلروج للعمل   

 
 
 
 
 
 
 
 



[37] 
 

 

التاسعةالتاسعة  احملاضرةاحملاضرة  
 اتبع النظرية االجتماعية ودراسة األسرةاتبع النظرية االجتماعية ودراسة األسرة

 
النظرية البنائية الوظيفية : خامسا    

من أكثر النظرايت االجتماعية شيوعا واستخدمـا يف جمـال علم االجتماع األسري تعد النظرية البنائية الوظيفية 
وما هي العالقة بني األسرة ؟ وكيف تعمـل األسرة ؟ كيف يعمل اجملتمع  هتدف هـذه النظرية اىل معرفةاذ 

؟هي جزء منه واجملتمع الكبري اليت   
، وعندما حياول علماء هذه النظرية وقد استخدمت هذه النظرية من قبل علماء االجتماع واألنثروبولوجيا 

: هي اإلجابة على ثالثة أسئلة هامة استخدامها فإهنم حياولون   

؟ ما هي الوظائف اليت تقوم هبا األسرة   
؟  ما هي الوظائف اليت يقوم هبا األفراد خلدمة األسرة  

؟ ما هي االحتياجات اليت حتاول األسرة توفريها ألفرادها   
 

الرواد األوائل ومن  كما حيرص علماء هذه النظرية على دراسة العالقة بني األسرة والنظم االجتماعية األخرى
واتلكوت وهربرت سبنسر دوركامي و أوجست كونت » املؤسسني للنظرية البنائية الوظيفية يف علم االجتماع

مث جسد هذه النظرية فيما بعد علماء  وهؤالء هم الذين وضعوا احلجر األساسي هلذه النظرية، « ابرسونز
.« ومالينوفسكيراد كليف براون »مثل  األنثروبولوجيا  

 
اليت يكوهنا وأسرة اإلجناب  الذي أييت منها الفردأسرة التوجيه أن كل فرد منا يرتبط أبسرتني « ابرسونز»ويرى 

يفرتق عن أسرة  وعندما يتزوج الفردحجـر األسـاس يف النسـق القـرايب لألسـرة هـو  والـزواجالفرد بعد الزواج 
.ابلعزلة املكانية واالجتماعية عن أسرة التوجيه وتتميز األسرة احلديثة  ليكون أسرة االجنابالتوجيه   
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التوقعات النمطيـة لسلـوك األفـراد الذين يشغلـون مراكـز خاصـة نسق أبنه  البناء االجتماعي« ابرسونز»و يعرف 
ويتوقع من كل فرد أداء أدوار معينة فاألسـرة تتكـون مـن جممـوعة من املراكز االجتماعية  يف النسـق االجتماعي

. وفقا للمركز الذي حيتله  
عالقة ،  عالقة األب ابألبن ،  لزوجة عالقة الزوج اب: هي مثاين عالقات ثنائية داخل األسرة « ابرسونز»وميز 

. عالقة األخت ابألخت ، عالقة األخ ابألخ ،  عالقة األخ ابألخت ،  عالقة األم ابألبن األم ابألبنة   
 

فاألسرة تؤثر وتتأثر أنه ال ميكن فهم األسرة ووظائفها مبعزل عن النظـم االجتماعية األخرى « ابرسونز»ويؤكد 
ألن كل نظـام يعتمد على  ارتباط وظيفيوأن االرتباط املتبادل بني هذه النظم  االجتماعية األخرىجبميع النظـم 

.ينعكس على النظم األخرى وأي خلل يف أي نظـام اآلخـر   
 

: أهم فرضيات النظرية البنائية الوظيفية   
فكما أن جسم الكائن احلي يتكون من جمموعة من جبسم الكائن احلي  شبه علماء البنائية الوظيفية اجملتمع -5

كذلك اجملتمع يتكون من جمموعة من النظم األجزاء اليت تؤدي وظائف خمتلفة تعتمد على بعضها البعض  
.املختلفة   

. تساعد على استمرار البناءلكل نظام من هذه النظم وظيفة هامة يؤديها  -2   
.  لكل مجاعة هدف أو أهداف تسعى اىل حتقيقهاو كل نظام يتكون من جمموعة من اجلماعات  -4  
ويكتسب الفرد هذه كل مجاعة تتكون من جمموعة من املكاانت والتوقعات على األفراد القيام هبا  - 3

. التوقعات من اجملتمع احمليط به   
وأي خلل يف جزء ينعكس على هناك نوع من التضامن واالعتماد املتبادل بني أجزاء البناء االجتماعي  -1

.وظهور أي احنرافات يف اجملتمع يعين وجود خلل يف البناء االجتماعي األجزاء األخرى   
تكون يف وظائف النظام ومعظم التغريات اليت حتدث يف النظم الوظيفة أكثر عرضة للتغري من أجزاء البناء  -1 

. ال يف بنائه   
. فهي تؤثر وتتأثر هبم عن النظم االجتماعية األخرى  ال ميكن فهم األسرة ووظائفها مبعزل -7  

:مثال   
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اليت توفر القوى البشرية الالزمة  فاألسرة تقوم بعملية اإلجنابتؤثر األسرة وتتأثر ابلنظام االقتصادي السائد 
واألسرة  فإن األسـرة مسئولة عـن تدريب هؤالء األفـراد وإعدادهـم لدخـول سوق العمل، كذلك للمجتمع 

.تتكيف حسب احتياجات سوق العمل فهي قد تنتقل من مكان اىل آخر حسب متطلبات سوق العمل   
 

نظام األجور ومن خالل  0يؤثر على األسرة من خالل توفري فرص العمل النظام االقتصادي كذلك نالحظ أن 
كذلك يساهم النظام االقتصادي يف كلما ارتفـع مستـوى معيشـة األفـراد   فكلما كانت األجـور مرتفعـةالسائد 

. فقد تضطر األسرة اىل االنتقال من مكان اىل آخر وفقا لظروف عمل رب األسرة حتديد مكان العمل   
 

نظرية الصراع : سادسا   
حاول علماؤهـا تطبيـق مبادئهـم يف من النظرايت االجتماعية اليت اهتمت بدراسة األسرة نظرية الصـراع اذ 

استغالل األفراد قوهتم داخـل وجه أنصار هذه النظرية اهتمامهم للكشف عن كيفية لذا  واألسرة دراسـة الـزواج
حيث لكنهم مل يعتربوا العالقات األسرية كنوع من الصراع الطبقي  يف سبيل حتقيـق أهـدافهـم وغاايهتماألسـرة 

ولوا معرفة كيف حياول كل فرد من أفراد ولكنهم حا ومتثل املـرأة الطبقـة احملكومةميثل الـرجل الطبقة احلاكمة 
. األسرة استغالل إمكانياته املتاحة للوصول اىل غاايته  

 
فاألسـرة تتكـون مـن جممـوعة مـن األفراد ولكل أيضا  أمهيـة القـوة داخـل األسرةويؤكد علماء نظرية الصراع على 

 ألسرة هو الذي يفرض سيطرته على اآلخرينوالفرد األقوى يف ا فرد أهدافه ومصاحله اليت يسعى اىل حتقيقها
. ما هـو إال شكل من أشكـال استخدام القوة ضد اآلخرينأن الصراع داخل األسـرة ويرى علماء هذه النظرية   

 
وكيف يستغلها يف التأثري على كل فرد من أفراد األسرة  لدىمعرفة مصادر قوة حاول علماء نظرية الصراع 

:وأوضحوا أن أهم مصادر القوة هي  األسرةاختاذ القرارات داخل   
 

السلطة اليت  مثل من حقوقه اليت كفلها له الشرع أو القانونقد يكتسب الفرد قوته : الشرع والقانون *  
تلك احلقوق  أي أنه ميتلك حق الزواج والطالق واحلضانةيكتسبها الرجل عند الزواج فتصبح العصمة يف يده 
قد جتعل بعض الرجال يسيئون استغالهلا للسيطرة على الشرعية اليت كفلتها الشريعة اإلسالمية للرجل واليت 

. املرأة  
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ميكن أن يكـون احلب مصدرا للقوة ابحملب عادة ما يفعل كل ما يف وسعه إلرضاء حمبوبه فيكون :   احلب*  
كثريا ما يستغل األبناء صغارا وكبار حب والديهم هلم ودفعهم سبيل املثال ال احلصر  فعلى  احلب هنا مصدر قوة

فاحلب يدفع الفرد للتنازل عن أشياء كثرية يف سبيل  لشراء أشياء يرغبون فيها حىت وإن كانت فوق طاقتهم
. إرضاء من حيبهم  

يتمتع بعض األفراد بشخصية قيادية تؤهلهم للتأثري يف اآلخرين وجعلهم يتبعون أوامرهم : الشخصية القيادية * 
وغريهم من األفراد الذين تتوافر لديهم  هتلروشخصية الرئيس عبد الناصر وشخصية غاندي شخصية مثل 

.ك القدرة على التأثري يف اآلخرين وجعلهم يعملون ما يطلب منهم حىت وإن كانوا غري مقتنعني بذل  
 

مبكانـة اجتماعية عاليـة من مصادر قـوة الفرد مركزه االجتماعي فيتمتع بعض األفـراد : املركز االجتماعي * 
وقد  يكتسبه الفرد من أسرته أو قبيلتهقد يكون وراثيا وهذا املركز  جتعلهـم يف مـركـز احرتام وتقدير اآلخرين

. اقتصاداي أو اجتماعيا معينانتيجة تويل الفرد منصبا سياسيا أو يكون مكتسبا   
 

فالثروة تساعد الفرد على إشباع مجيع مـن مصادر قوة الفرد يف اجملتمع امتالكه الثروة واملال : الثروة واملال  *  
وتسهل الثروة معامالت الفرد يف الدوائر ، كما تساعده على امتالك التكنولوجية احلديثة احتياجاته املادية  

ابإلضافة ايل أهنا تسهم    يف حتسني وضع  تساعد الفرد   على توسيع دائرة عالقاته االجتماعيةكما ،   املختلفة
.  الفرد االجتماعي  

 
فكلما كانت عالقات الفرد من مصادر قوة الفرد دائرة عالقاته االجتماعية : العالقات االجتماعية * 

القبيلة أو ، ففي املاضي كانت عامالت يف أي مكان كلما استطاع إجناز الكثري من املاالجتماعية كبرية ومتنوعة  
فكان أبناء القبيلة الواحدة يتعاونون معا يف حالة مواجهتهم ألي مشكلة أو خطر ، العشرية مصدر قوة الفرد 

العالقات ولكن مع التغريات اليت حدثت يف اجملتمعات ضعف الرتابط القبلي عما كان عليه وأصبحت 
. ة الفرد فأصبح الفرد يلجأ اليها إلجناز أعمالهمن مصادر قو االجتماعية    

تكوين عالقات جيدة مع أكرب عدد ممكن من افراد إلجناز أعماله لذا حيرص الفرد يف اجملتمعات احلديثة على 
. ويف نفس الوقت حيرص على خدمة األخرين مىت ما سنحت له الظروف   
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 السلطةيف حني أن القدرة على التأثري يف اآلخرين أبهنا  القوةفعرفوا القوة والسلطة وقد ميز هؤالء العلماء بني 
وليس من الضرورة أن ميتلك اإلنسان القوة  ،القوة اليت ميتلكها الفرد نتيجة وجوده يف مكانة أو مركز معني هي 

. فقد ميتلك اإلنسان القوة وال ميتلك السلطةوالسلطة يف نفس الوقت   
 

طبيعة اجملتمع ومصدر سلطته الرجل ميتلك السلطة وحاول العلماء تطبيق هذه النظرية على األسرة ووجدوا أن 
ألن الرجـل فـي الكثيــر مـن اجملتمعـات هـو تعطي الرجل حق الزواج والطالق والقـوة االقتصادية اليت الذكوري 

لديهـا فهي املـرأة متتلك القـوة ة فـي حيـن نالحظ أن املسئــول عــن اإلنفــاق وحتمـل مصاريـف األسـرة املادي
ومكانة أسرهتا االجتماعية  شخصيتهاهي القـرار وأهم مصادر قوة املرأة القـدرة على التأثيـر على الـرجل يف اختاذ 

.ماهلا ومجاهلا ابإلضافة ايل لديها من أبناء خاصة الذكور منهم وما   
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العاشرةالعاشرة  احملاضرةاحملاضرة  

 األسرة العربية يف جمتمع متغرياألسرة العربية يف جمتمع متغري
 

العوامل املؤثرة يف تغري األسرة العربية :  أوال    
هناك العديد من العوامل اليت تؤثر يف تغري األسرة العربية من منط اىل منط آخر وميكن عرض تلك العوامل فيما 

:يلي  
: دور التصنيع يف التغري األسري   - 5  

جـو اجملتمع األسـرة النـووية حيث تنـاسب   اىل نـوويةمن ممتدة يلعب التصنيع دوراً هاماً يف تغري منط األسرة 
.األسرة املمتدة الصناعي أكثر من   

 
ويتيح اجملال وحيفز األفراد على تكوين األسـر الزواجية املستقلة عـن أقارهبـا القيم الفردية ويشجع التصنيع على 

ويشارك  تتساوى مكانة املرأة مع مكانة الرجلوهنا للمرأة ابلعمل خارج البيت جانبا اىل جنب مع الرجل 
.الطرفان يف اختاذ القرارات اليت حتدد مستقبل األسرة ومصريها   

 
: دور االتصال احلضاري يف التغري األسري  - 2  

عرب وسائل عندما يكون االتصال أو االحتكاك احلضاري بني جمتمعات متقدمة وجمتمعات انمية أو متخلفة 
فإن أو االتصـال املبـاشـر بيـن أفــراد اجملتمعـات املتقدمة واجملتمعات النامية أو التجـارة والسفـر اإلعالم اجلماهريية 

.  عبـر وسائل االتصال اجلماهرييةب مـن جمتمع اىل جمتمع آخر الكثري من األفكار وأساليب احلياة األسـرية تذهـ
.األمر الذى يسهم يف تغري األسرة  ال تتناسب وثقافة أفرادهتنتقل اىل اجملتمع أفكار غريبة ومـن هنـا   

 
: دور الرتبية والتعليم يف التغري األسري   - 4  
، تغري بناء ووظائف األسرة ويف تغري عالقاهتا الداخلية والقرابيـة يف تسهم مؤسسات الرتبية والتعليم    

املـؤهـالت العلميـة اليت تساعـدهـم على العمـل فاملـؤسسات الرتبوية والتعليمية متنـح األفـراد من كال اجلنسني 
األمر حتسني أوضـاعهـم االقتصـادية واستقالهلم املادي اليت تـؤدي اىل مبختلف املهـن واألعمـال املتخصصة 
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اليت تتميز ابرتفاع مستواها املعيشي وحتسن أوضاعها ظهور األسر الزواجية أو النووية الصغرية الذي ينتج عنه 
.االقتصادية واالجتماعية   

 

: دور احلروب والكوارث يف التغري األسري  - 3  
دورهـا الجتماعية كالزالزل والبـراكيـن والفيضـانـات واألوبئـة واألمـراض تؤدي احلروب والكوارث الطبيعية وا

،  فاحلـروب تـؤدي الـى هـالك عدد كبري من البشر واإلعاقة لألفراد،  الكبيـر فـي تغيـر األسـرة وعـدم استقـرارهـا 
ـا يف احلـرب أو الكارثة الطبيعية فإهنا أسـر فعنـدمـا تفقـد األسـرة معيلهوهؤالء األفراد قد يكونون أربـاب أو أبنـاء 

استقرار أوال تتكيف بعدها مع الوضع اجلديد فالبد أن تتغري من منط اىل منط تكون يف حالة اضطراب وعدم 
.آخر  

  
املشكـالت االجتماعيـة  وقد تتعرض األسرة نتيجة احلروب أو الكوارث الطبيعية أو االجتماعية اىل العـديد مـن 

وعند مواجهة األسرة هلذه املشكالت وغريها ، وجنوح األحداث وتفكك األسرة  واملرضكالفقـر والتشرد 
علماً أبن التغري األسـري الـذي يصيـب األسـرة نتيجـة  فإهنا البد أن تتغري من طور اىل طـور آخـر والتحدايت

. يؤثر بشكل كبري يف مؤسسات ونظم اجملتمع احلروب والكوارث  
 

أهم مشكالت التغري والثبات اليت تواجهها األسرة العربية :  اثنيا   
:من أهم مشكالت التغري والثبات اليت تواجهها األسرة العربية ما يلي   

.واضمحالل العالقات القرابية توسع بنائها االجتماعي نتيجة انشطار األسرة العربية  - 5  
يف األقاليم احلضرية والريفية على حد سواءوزايدة معدالت تعدد الزوجات تراجع نظام الزواج األحادي  -2   

اذ الزالت التقاليـد حتكـم قيـام األب ، عدم تغري صور التقسيم االجتماعي للعمل يف األسر العربية    - 4
ـاء ميـارسـن األعمـال وال تـزال نسبـة كبيـرة مـن النس مبمارسـة األعمال خارج البيت لكسـب مـوارد العيـش للعـائلـة

.املنـزلية بعيـدا عـن ممـارسـة األعمـال املهنية واالنتاج خارج البيت   
مع ضعف مشاركة املرأة يف اختاذ القرار الذي حيدد مستقبل استئثار اآلابء ابلسلطات اليت يتمتعون هبا  - 3

. األسرة ومصريها   
هور املالية واملطالب التعجيزية اليت تفرضها البنت أو ألسباب تتعلق ابملأتخر سن زواج الشاب والشابة  - 1

. يؤثر سلبا يف األمن القومي السكاين مما أهلها على من يتقدم إليها ابلزواج   
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اختالال مما ينتج عن ذلك  وتقليـص حجـم األسـر الوسطى واملرفهةزيـادة حجـم األسـرة العمـاليـة والفالحيـة  -1
.يف التوازن بني  حجم األسرة ومواردها املالية واالقتصادية   

جيعـل األخيـرة معتمـدة على هشاشة وحمدودية الوظائف الثانوية اليت تقدمها الدولة لألسرة كمسـاعـدة هلـا  -7 
ها ليست ابملستوى نفسهـا فـي أداء هـذه الوظائف مما يرهق كاهلها وجيعل الوظائف األساسية اليت تقدمها ألبنائ

.املطلوب   
.االقتصادي واالجتماعي والثقايف والرتبوي بني األسر العربية  التباينمشكلة  -8  
.العمالية والوسطى واملرفهة يف اجملتمع العريب ضعف التفاعل واالختالط بني األسر مشكلة  -9  

.بني األسر العربية ألسباب سياسية وجغرافية واجتماعية وأثنية ضعف االتصال احلضاري مشكلة  -50  
 

:التوصيات اخلاصة  مبعاجلة املشكالت النامجة عن عوامل التغري يف األسرة العربية : اثلثا   
يضر وحدهتا ومتاسكهـا ويؤدي اىل ضعفهـا ألن ذلك ضـرورة احلفـاظ على األسرة العربية من االنشطار  -5

تضيق  جتنب انشطار األسرة العربية يتطلبعلما أبن  0على حتقيق أهدافها القريبة والبعيدة وعـدم قـدرهتا 
.والسيما جيل اآلابء وجيل األبناء الفجوة بني األجيال   

عن طريق تكرار الزايرات املشرتكة ضرورة تقوية العالقات القرابية بني األسرة النووية أو الزواجية واألقارب  -2
.وتبادل املساعدات واهلدااي   

ألن هذا النظام هو سبب من أسباب ضرورة دعم الزواج األحادي وعدم تشجيع نظام تعدد الزوجات  -4 
الطالق أو اخليانة مما يؤدي اىل تفاقـم مشكالت األسـرة وتردي أوضاعها وكثرة املشاحنات بني الزوج وزوجاته 

. ة والفساد الزوجي  
على أداء األعمال الوظيفية واملهنية  الزوجاذ يتطلب حـث  العمـل على تغييـر نظـام تقسيـم العمـل األسـري  -3

ويتطلب منه يف الوقت نفسه أداء املهام املنزلية اليت ختفف عبء العمل املنزيل عن واالنتاجية خارج البيت 
أمـا املـرأة ، الزوجة وتزيل عنها مشكالت االعياء اجلسمي والنفسي وحتـافـظ على صحتهـا اجلسميـة والنفسيـة 

لوظيفيـة واملهنيـة واالنتاجيـة فينبغي أن ال تنحصـر جهـودهـا يف األعمـال املنزلية بل جيب أن متـارس األعمـال ا
.السيمـا اذا كانت مؤهلة علميا   

اليت مـن شأهنـا أن تـدير شئـون األسـرة مـع استعداد ضرورة حث الزوج على اشراك زوجته يف اختاذ القرارات  -1
.الزوجة ملشاركة زوجها يف القرارات اليت تتخذ يف تنظيم مسرية حياهتا   
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جتاوز املهور العالية وتقليل تكاليف الزواج ومنح عن طريق  ت على الزواج املبكرتشجيع الشباب والشااب -1 
يساعد يف الزواج املبكر علمـا أبن .  احلوافز والتسهيالت املاليـة للمتـزوجيـن حـديثـا أو الذين يريـدون الـزواج

.مشكلة األمن القومي السكاين زايدة حجم األسرة وزايدة حجم السكان والقضاء على   
 

أي أن يكون حث األسرة احلديثة التكوين على أن يكون اجناهبا لألطفال بقدر مواردها االقتصادية واملالية   -7
.هناك توازن بني حجم األسرة وامكاانهتا االقتصادية   

وظائفها األساسية بصـورة دقيقة ضرورة مبادرة الدولة بتقدمي الوظائف اىل األسر واليت تعينها على القيام ب -8 
. وأمـر كهـذا يرفع من مستوى األسرة وجيعلها أكثر قـدرة على القيام مبهامهـا جتـاه األبناء واجملتمع . ومتقنة   

ضرورة ااتحة اجملال لألسر كافة بغض النظر عن مستواها االجتماعي واالقتصادي والثقايف واملهين  -9
. د علي تقليل الفوارق االجتماعية بني األسرمما يساعابالختالط والتفاعل   

عن طريق تطوير نظم االتصاالت السلكية تسهيل عملية االتصال احلضاري بني أسر الوطن العريب  -50
والالسلكية واإللكرتونية مما يساعد يف  حتقيق وحدة األسرة العربية اليت تعد النواة األساسية لتحقيق الوحدة 

.العربية   
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احلادية عشراحلادية عشر  احملاضرةاحملاضرة  
 حقــوق الطفــلحقــوق الطفــل

 

االتفاقية الدولية حلقوق الطفل : أوال   
غالبا مـا حيتاج األشخـاص ، ألنـه أقّر زعماء العامل حباجة أطفال العامل إىل اتفاقية خاصـة هبـم ،  5989يف عام 

.إىل رعاية خاصة ومحاية ال حيتاجها الكبار دون الثامنة عشر  
حقوق اإلنسان وهي توّضح بطريقة ال لَْبَس فيها . وبروتوكوالن اختياراين ، مادة  13وتتضمن االتفاقية 

. ودون متييز -اليت جيب أن يتمتع هبا األطفال يف أي مكان األساسية   
 

واحلماية من التأثريات املضرة وسـوء ، والتطور والنمو إىل أقصى حـد ، حق الطفل يف البقاء: وهذه احلقوق هي
. واملشاركة الكاملة يف األسرة ويف احلياة الثقافية واالجتماعية،  واالستغاللاملعاملـة   

واحلـق ، تضافر اجلهود من أجـل مصلحة الطفـل ، عدم التمييز: وتتلخص مبادئ االتفاقية األساسية األربعة يف 
.وحق احرتام رأي الطفل، واحلق يف النماء ، واحلق يف البقاء ،  يف احلياة  

 
وتطويـره  الكرامـة اإلنسانية للطفـلوكل حق من احلقوق اليت تنص عليه االتفاقية بوضوح ، يتالزم بطبيعته مع 

وضع املعايري اخلاصة ابلرعاية الصحية وحتمي االتفاقية حقوق األطفال عن طريق .   وتنميتـه املنسجمة معها
.  قة ابلطفلواخلدمات االجتماعية واملدنية والقانونية املتعل والتعليم  

 
.الدول األطراف بتطوير وتنفيذ مجيع إجراءاهتا وسياساهتا على ضوء املصاحل الُفضلى للطفل وتُلزم االتفاقية   

حقوق الطفل : اثنيا    
ولكل طفل بال استثناء دون أي تفـريـق أو متييـز بسبب اللـون أو ، جيب أن يتمتع الطفل جبميع احلقوق  - 5

أي وضع آخر يكون له أو أو  النسب، أو  الثروة، أو  أو األصل القومي أو االجتماعي، اجلنـس أو الـديـن 
. ألسرته  
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متنح له الفرص والتسهيالت الالزمة لنموه اجلسمي والعقلي وأن جيب أن يتمتع الطفل حبماية خاصة   - 2
. واخللقي والروحي واالجتماعي منوا طبيعيا سليما يف جو من احلرية والكرامة   

.اسم وجنسية للطفل منذ مولده حق يف أن يكون له  - 4  
كما جيب أن . وأن يكون مؤهال للنمو الصحي السليم جيب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان االجتماعي  - 3

وللطفل حق يف قدر كاف من الغذاء واملأوى واللهو .  حياط هو وأمه ابلعناية واحلماية قبل الوضع وبعـده
  .واخلدمات الطبية

.جيب أن حياط الطفل املعاق جسميا أو عقليا ابملعاجلة والرتبية والعناية اخلاصة اليت تقتضيها حالته - 1  
ولذلك جيب أن تتم نشأته برعاية والديه . حيتاج الطفل لكي ينعم بشخصية سليمة إىل احلب والتفهـم   - 1

واملادي فال جيوز إال يف بعض الظروف ، فصـل ويف ظل مسؤوليتهما ، يف جو يسوده احلنان واألمن املعنوي 
وجيب على اجملتمع والسلطات العامـة تقديـم عناية خاصـة لألطفـال احملـرومني مـن . الطفل الصغيـر عن أمـه 

.األسرة وأولئك املفتقرين إيل كفاف العيش   
،  مـراحله االبتدائية علي األقل الذي جيـب أن يكـون جمانيا وإلزاميا، يف، للطفل حـق يف تلقـي التعليـم   - 7

وجيب أن يكون الطفل ، يف مجيع الظروف، بني أوائل .  وتقـع هـذه املسـؤولية ابلدرجة األوىل على أبويه
.املتمتعني ابحلماية واإلغاثة  

وال جيوز استخـدام الطفـل . جيب أن يتمتع الطفل ابحلماية من مجيع صور اإلمهال والقسوة واالستغالل  - 8
تؤذي  محله على العمل أو تركه يعمل يف أية مهنة أو صنعةوحيظر يف مجيع األحوال . قبـل بلوغـه سـن الرشـد 

.صحته أو تعليمه أو تعرقل منوه اجلسمي أو العقلي أو اخللقي   
أو أي جيب أن حياط الطفل ابحلماية من مجيع املمارسات اليت قد تضر به كالتمييز العنصري أو الديين  - 9

وأن يرىب على روح التفهـم والتسامـح ، والصداقـة بني الشعوب، والسلم شكل آخر من أشكال التمييز ، 
 .واألخوة العاملية 

 حق الطفل يف احلماية من العنف : اثلثا 

وردت يف االتفاقية الدولية حلقوق الطفل  بعض املواد اليت تركز مباشرة على موضوع محاية الطفل من العنف، 
 . تعترب هذه املواد ملزمة للدول املصادقة على االتفاقية و 
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: 51مادة   
، ال جيوز أن جيري أي تعرض تعسفي أو غري قانوين للطفل يف حياته اخلاصة أو أسرته أو منزله أو مراسالته  -5

.وال أي مساس غري قانوين بشرفه أو مسعته   
.به للطفل حق يف أن حيميه القانون من مثل هذا التعرض أو املساس  -2  

 
: 59املادة   

تتخـذ الـدول األطـراف مجيـع التدابيـر التشريعيـة واإلدارية واالجتماعية والتعليميـة املالئمـة حلمـايـة الطفـل    -5
املعاملة املنطوية على إمهال ، أو ال الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهأو  مـن كافـة أشكـال العنف

.اإلساءة اجلنسية ، مبا يف ذلك وإساءة املعاملة أو االستغالل   
ينبغـي أن تشمـل هـذه التدابيـر الـوقائية ، حسب االقتضاء ، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية    - 2

، وكذلك لألشكال األخـرى من الوقاية ، ملتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايته
ولتحـديـد حاالت إسـاءة معامـلة الطفل املذكورة حىت اآلن واإلبالغ عنها واإلحالة بشأهنا والتحقيق فيها 

.ومعاجلتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء   
 

: 47املادة   
: تكفل الدول األعضاء  

وال . أو لغيـره من صـور املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة أال يتعـرض أي طفـل للتعـذيب( أ)
مثاين عشرة سنة تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى احلياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 

. دون وجود إمكانية لإلفراج عنهم   
وجيب أن جيري اعتقال الطفل واحتجازه أو . أال حيرم أي طفل من حريته بصورة غري قانونية أو تعسفية ( ب)

.سجنه وفقا للقانون وال جيوز ممارسته إال كملجأ أخري وألقصر فرتة زمنية مناسبة   
قـة تراعي احتياجـات ، وبطرييعامل كل طفل حمـروم من حريتـه إبنسانية واحرتام للكرامـة املتأصلة يف اإلنسان( ج)

، ما مل تقتضي مصلحته  وبوجه خاص يفصل كل طفـل حمروم من حريتـه عـن البالغني. األطفـال الذيـن بلغوا سنه
خالف ذلك ، ويكون له احلـق يف البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق املراسالت والزايرات إال يف الظروف 

. االستثنائية  
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حريته احلق يف احلصول بسرعة على مساعدة قانونية وغريها من صور املساعدة  يكون لكل طفل حمروم من( د)
، فضال عن احلق يف الطعن يف شرعية حرمانه من احلرية أمام حمكمة أو سلطة خمتصة مستقلة وحمايدة املناسبة 

. أخرى، ويف أن جيري البت بسرعة يف أي إجراء من هذا القبيل  
ات عديدة خبصوص منع العنف ضد الطفل داخل األسرة ويف املدرسة وقد أصدرت جلنة حقوق الطفل توصي

.عند مراجعتها لتقارير الدول املتعلقة بتقيدها ابتفاقية حقوق الطفلويف اجملتمع عموما   
وشددت . داخل األسـرة العقـوبة البدنية وأعربت اللجنة عن قلقها حيال القبول يف إطار التشريعات ابستخـدام 

.العقوبة البدنية وكذلك أي شكل آخر من أشكال العنف أو األذى مع أحكام االتفاقية  على عـدم اتساق  
مبـا ، داخـل األسـرة ويف املدارس ،  مهما صغـرت، كما أوصت اللجنة بسن تشريع حيظر مجيع أشكال العنف  

.  يف ذلك العنف املستخـدم كشكل من أشكال التأديب  
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الثانية عشرالثانية عشر  احملاضرةاحملاضرة  

 التفكك األسريالتفكك األسري
 

تعريف التفكك األسري:  أوال   
يصيب الروابط اليت تربط أي وهن أو سوء تكيف وتوافق أو احنالل »أبنه التفكك األسري ميكن تعريف 

بل قد  وال يقتصر وهـن هـذه الروابط على ما يصيب العالقـة بني الرجل واملرأة اجلماعة األسرية كل مع اآلخـر
«عالقات الوالدين أببنائهمايشمل أيضا   

 
حدوث مما يؤدي اىل  حالة عدم التوافق القائم   أساساً بني الزوجني» أبنه التفكك األسري وقد يعرف 

.« حتقيق أهدافهـا اضطراب يف العالقات الزواجية تعوق األسرة ىف   
 

الذي تكون من أشكال األداء االجتماعي شكل مرضي » أبنه تعريف التفكك األسري وقد يذهب البعض ايل 
معوقة أما للفرد كعضو يف األسرة أو األعضاء األخرين فيها أو األسرة ككل أو للمجتمع أو هلؤالء مجيعا نتائجه 

فإن اجملتمع يعهد هليئاته ومـؤسساته املعنيـة مسئوليـة القيـام بربانمـج أتهيلـي مؤثـر وفعـال يوجه ونتيجة لذلك 
.« جملتمعلألسرة وا  

 
ألعضاء األسرة نسبة والدور السلوكي  الدور املتوقعموقف ينعدم فيه التوافق بني »أبنه « مورور» ويعرفه 

.« لبعضهم البعض  
 

وله نتائج ذات أثر سيئ يف الفرد   أحد األشكال املرضية لألداء االجتماعي» أبنه التفكك األسري كما يعرف 
.« يف الثالثة معا أو يف أعضاء األسرة ككل أو اجملتمع أو كعضو يف أسرة   

 
: وابإلضافة اىل ما سبق ، يعرب التفكك األسري عن احلاالت التالية  
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ويسودها النزاع و الفردية واألاننية لكل  أسرة مكتملة ولكن تنعدم فيها األهداف املشرتكة بني الزوجية - 5
. بني أفرادها ويسودها ضعف االتصاالت والتفاعلفرد فيها   

بصورة تؤدي اىل وجود  أسـرة مكتمـلة أيضا ولكـن يسودهـا التناقض واالختالف يف  امليول واالهتمامات   - 2
.نزاع وشجار مستمر قد يصل اىل االعتداء اجلسدي ويتعدى حدود األسرة   

عدوان بني أفرادها أو النفور ويسود ال أسـرة مكتمـلة أيضا ولكـن تتعارض االجتاهـات العاطفيـة بني أفرادها -4
.العاطفي والسطحية يف العالقات   

وأيخذ صور عدم االكتمال أشكال  أسرة غري مكتملة وهذا االكتمال يعوق من حتقيق وظائفها وأهدافها -3
:متعددة هي   

.عدم وجود أبناء أو عدم وجود ذكور أو إانث  -أ  
.وفاة الزوج أو الزوجة  -ب  
.هجر الزوج أو الزوجة  -ج  
.سجن الزوج أو الزوجة  -د  
.املرض الدائم الطول للزوج أو الزوجة أو األبناء  -هـ  
 

أسباب التفكك األسري:  اثنيا   
:للتفكك األسري عدة أسباب ميكن عرضها على النحو التايل   

:األب احلاضر الغائب -5  
فسرعان ما تبدأ املشاكل كرجل األعمال الغارق يف عمله وله عدة صور  .  وهو من يقضي وقته خارج املنزل

.ابلظهور يف املنزل الفتقار عنصر املشاركة بني الزوجني  
 

:األم الغائبة احلاضرة -2  
وقد توكل مهمة تربية ورقابة األبناء  وقد ال تكون ابلضرورة منشغلة ابلعمل.  وينطبق عليها ما ينطبق على األب

.اخلادمةإىل   
 

:األدوارصراع  -4  
.أو أن تقوم اخلادمة بدور األم ، وقد يقصد به التنافس بني الزوج والزوجة   
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:ثورة االتصاالت احلديثة  - 3  
رغم إجيابيات ثورة االتصال احلديثة وأهنا ساعدت على االتصال وقضاء وقت فراغ أكرب إال أهنا قد تتحول 

.استخداما غري صحيح لسبب من أسباب تفكك األسرة يف حالة استخدامها   
 

:الوضع االقتصادي لألسرة -1  
كأن ينشغل الغين مباله عن أهله أو قد يؤدي . ففي حالة الغىن أو الفقر قد يكون التفكك األسري نتاجهما

فقـد ال يستطيـع أطـراف األسـرة أن يتدبروا أمـورهم فيلجأ أمـا يف حالـة الفقـر .  نفوذ املال إىل استخدامات حمرمة
.بعض للسـرقة أو الطـالق أو التملص مـن املسئوليةال  
 

أشكال وصور التفكك األسري:  اثلثا   
تعددت التصنيفات اليت حددت املشكالت أو الضغوط األسرية اليت قد تؤدي اىل تفكك األسرة أو التأثري 

.على أدائها لبعض أدوارها االجتماعية الداخلية أو اخلارجية   
:وميكن عرض بعض هذه التصنيفات علي النحو التايل   

 
:التفكك األسري اىل التصنيف التايل « اجلوهري»يقسم   

وهنا جند الزوجني يعيشان معا ولكنهما ال يتواصالن وال يوجد بينهما دفء : األسرة ذات البناء الفارع  - 5
.عاطفي   

.الطالق او اهلجر  وقد أيخذ شكل االنفصال أو: التفكك األسري اإلرادي  -2  
.مثل الرتمل أو السجن أو الكوارث الطبيعية كالفيضاانت أو احلروب : التفكك األسري الالإرادي  -4  
مثل األمراض العقلية أو :  التفكك األسري الناتج عن اخفاق غري متعمد يف أداء أحد أفراد األسرة لدوره -3

.الفسيولوجية   
 

:أمناط التفكك األسري اىل اآليت يصنف « وليام جود»بينما جند   
مثل االنفصال او الطالق او اهلجر أو هجرة احنالل األسرة حتت أتثري الرحيل غري االرادي ألحد الزوجني  -5

.االنشغال الكثري ابلعمل ليبقى بعيدا عن املنزل   
.التغريات يف تعريف الدور الناتج عن التأثريات املختلفة للتغريات الثقافية  -2  
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بسبب املوت أو السجن أو  االحداث اخلارجية مثل الغياب االضطراري املؤقت أو الدائم ألحد الزوجني - 4
.أي كارثة   

مثل األمراض النفسية أو العقلية أو التخلف األمراض الوراثية اليت تسبب فشل ال إرادي يف أداء الدور  - 3
.املزمنة العقلي احلاد ألحد أفراد األسرة وكذلك األمراض اجلسمية   

 
:التفكك األسري يف األشكال التالية «  هيل» وحيدد   

:مثل تفكك قد يؤثر على الرتابط بني أعضاء األسرة بسبب إضافة متغريات جديدة لألسرة ( 5  
الزواج أو الزواج الثاين -أ  

احلمل املرغوب أو احلمل غري املرغوب -ب  
اهلروب من املنزل والعودة إليه مرة أخرى -ج  
إضافة رب أسرة جديد أو زواج آخر ينضم لألسرة -د  
صراع يشمل العائلة -هـ  
طفل بديل أو طفل متبين يضاف لألسرة -و  
مشكالت النقاهة الصحية كالنقاهة من آاثر تعاطي الكحول أو املخدرات -ز  
 

:مثل تفكك مرتبط ابلتمزق أو فقد بعض األعضاء ( 2  
موت أحد أعضاء األسرة -أ  

اء األسرة للمستشفى للمرضدخول أحد أعض -ب  
الصراع الذي يؤدي اىل االنفصال -ج  
ترك االطفال ابملنزل -د  
بداية عمل املرأة -هـ  
 

:ويشمل تفكك مرتبط ابالهنيار اخللقي ( 4  
عدم االعالة أو فقدان الدخل أو فقدان الوظيفة -أ   

اخليانة الزوجية -ب   
اجلنوح -ج  
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تعاطي اخلمور أو اإلدمان -د  
اهلروب من األسرة أو هجرها -هـ   
االنفصال أو الطالق -و   
دخول املستشفى او املرض العقلي ألحد األفراد -ز  

السجن ألحد األفراد -ح   
االنتحار أو القتل -ط   

 
:تفكك مرتبط بتغري املكانة مثل (  3  
الغىن أو الفقر املفاجئ -أ  

التحرك أو االنتقال ملنزل جديد أو جرية جديدة -ب  
النضج أو التغريات الفردية -ج  

 
:وابإلضافة اىل التصنيفات السابقة ميكن تصنيف التفكك األسري اىل شكلني مها   

: ويشمل عدة صور أمهها : تفكك أسري أرادي ( 5  
الفتور العاطفي -أ  

االضطراابت األسرية -ب  
االنفصال -ج  
السفر الطويل -د  
تعدد الزوجات -هـ  
الطالق -و  
 

:ويشمل عدة صور منها : تفكك أسري ال ارادي (  2  
مرض أحد أفراد األسرةالتفكك الناتج عن  -أ  

سجن أحد أفراد األسرةالتفكك الناتج عن  -ب  
وفاة أحد افراد األسرةالتفكك الناتج عن  -ج  
الكوارثالتفكك الناتج عن  -د  
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الثالثة عشرالثالثة عشر  احملاضرةاحملاضرة  

 اتبع التفكك األسرةاتبع التفكك األسرة
 

 التفكك األسريمراحل : رابعاً 

:مير التفكك األسري بعدة مراحل ميكن عرضها علي النحو التايل   
:مرحلة الكمون ( 5  

 واخلالفات فيها سواء كانت صغرية أو كبريةورمبا تكون قصرية جدا بشكل جيعلها غري ملحوظة وهي فرتة حمددة 
 .بواقعية  ال يتم مناقشتها أو التعامل معها

:مرحلة االستثارة ( 2  
. وأبنه مهدد وغري قانع ابإلشباع الذي حيصل عليه وفيها يشعر أحد الزوجني أو كالمها بنوع من االرتباك  

 
:مرحلة االصطدام ( 4  

حيث تظهر االنفعاالت املكبوتة ملدة طويلة االنفعاالت املرتسبة  وفيها حيدث االصطدام أو االنفجار نتيجة
.فتعطي احساسا متبادال ابلتهديد  

 
:مرحلة انتشار النزاع ( 3  

فإن األمور تزداد حدة ويؤدي ذلك لزايدة العداء واخلصومة بني  اذا زاد التحدي والصراع والرغبة يف االنتقام
ويكون هدف كل طرف هو االنتصار على الطرف اآلخر دون حماولة الوصول  الزوجني والنقد املتبادل بينهما

ويزداد السلوك أنه اإلنسان املتكامل على حساب الطرف اآلخر  وينظر كل منهما اىل نفسه علىاىل التسوية 
.واذا كان النزاع يف البداية يتعلق بناحية معينة فإنه سرعان ما ينتشر ليغطي النواحي األخرى املتعددة السليب   
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:مرحلة البحث عن حلفاء ( 1  
اذا مل يستطيع الزوجان حل املشكلة مبفردها يبحثان عمن يساعدمها يف حتقيق ذلك من األهل واألقـارب 

وهنـا قـد  فإن القيـم واملعـاييـر اليت حتكـم بنـاء األسـرة تصبـح مهـددة وإذا استمر النزاع لفرتة طويلةواألصدقـاء 
التـركيـز علـى مثل خالل املصادر األخرى البديلة  يلجـأ أحـد األطـراف أو كالمها للحصول على اإلشباع من

والرتكيز على النجاح يف العمل على حساب االشباع املشـاركـة فـي األنشطـة االجتماعية أو االهتمـام ابألطفـال 
. الذي يتحقق داخل األسرة  

 
:مرحلة إهناء الزواج ( 1  

فإنه تبدأ اجراءات عندما يكون لدى الزوجني الدافعية والرغبة لتحمل مسئولية القرار املتعلق ابالنفصال 
وهنـا قـد يوكـل أحـد الطرفني أو كليهما االنفصال واليت تعين عدم التفكري يف العودة مرة أخرى للحياة الزوجيـة 

. حمامي لذلك ويلجأ للقضاء  
حيث اجملتمع األمريكي وليس يف اجملتمعات اإلسالمية والشرقية وجيب أن نالحظ أن هذه املراحل تنطبق على 

 جند األهل واألقارب كوسطاء حلل النزاعات األسرية وحماولة مواجهة التفكك األسري
 

آاثر التفكك األسري: خامسا   
:آاثر التفكك على األفراد  -5  

فالزوجان عند مواجهة املشكالت املرتتبة على التفكك يصاابن املفككة  األفراد هم أول ضحااي األسر
مما قد يؤدى اىل اإلصابة ببعض األمراض ابإلحباط وخيبة األمل وهبوط يف عوامل التوافق والصحة النفسية 

.النفسية  
االجتماعية فينعزل الزوج أو الزوجة عن احلياة عدم القدرة على تكوين أسرة مرة أخرى وقد ينتج عن ذلك 

ويعيش حياة منطوية على الذات ويكون سليب التعامل ال يشارك اآلخرين نشاطات احلياة مما يعطله عن القيام 
 .  أبدوار إجيابية يف هنضة اجملتمع ورعاية صغاره

فقدان املأوى الذي   وخصوصا إذا كانوا صغار السن فأول املشكالت اليت تواجههمأما أبناء األسر املفككة 
 .جيمع مشل األسرة كان 

 



[57] 
 

يعيش األبناء بعضهم عند األب أو األم أو قد ينفصلون عنهم وقـد يتزوج أحـد الوالدين وعندما حيدث التشتت 
والنتيجة غالبـا مشكـالت مـع زوجـة األب أو زوج األم ممـا قـد يدفـع أبناء األسـر املفككة إىل هجر املنزل 

وقد تصاب الفتيات ببعض األمـراض النفسيـة . للعيـش يف حياة مستقرةألماكن أخرى قد ال تكون مناسبـة 
.نتيجـة سـوء املعاملـة ورمبـا يتعرضـن لالحنراف   

 
:آاثر التفكك على عالقات الزوجني ابآلخرين  -2  

كانت هناك عالقة فإن  . ينتج عن التفكك األسري احنالل يف عالقات الزوجني ابآلخرين وخصوصا األقارب
.فتحدث القطيعة بني األسرتني مبا حيدث للزوجني تتأثر سلبيا فإهنا غالبا ما  ني أسريت الزوجنيقرابة ب  

 
:آاثر التفكك على نشر االحنراف  -4  

فعندما تتفكك . يؤدي أحياان إىل هتيئة الظروف الحنراف أفراد األسرة وخصوصا األبناء التفكك األسري 
وضعف القدرة لدى الفرد على مواجهة شعور بعدم األمان االجتماعي األسرة ويتشتت مشلها ينتج لدى أفرادها 

دون النظر إىل شرعية الوسيلة املستخدمة للوصول  وجتعله يبحث عن أيسر الطرق حلل مشكالتهاملشكالت 
.وأكرب دليل هم األحداث الذين ينحرفون ويقعون يف سلوك إجرامي بسبب تفكك أسرهم للهدف  

 
:اجملتمع وثقافته  آاثر التفكك على قيم -3  

 اليت يسعى اجملتمع إىل ترسيخها يف أذهان وسلوكيات أفرادهالقيم التفكك األسري يسبب اختالال يف كثري من 
  .والعديد من القيم اإلجيابية املهمة يف متاسك اجملتمع واستمراره 
الذي يوجه اللوم إىل اجملتمع وقد جيعل بعضها . ويؤدى  التفكك اىل إحباط كل فرد من أفراد األسرة املفككة

مما حيول اللوم لتلك القيم اليت يدافع عنها نشأ به ومل يساعده على هتيئة الظروف اليت تقيه من التفكك األسري 
.للتعبري عن عدم الرضا ويسعى الفرد للخروج عليها وعدم االلتزام اجملتمع   

 
:آاثر التفكك على التنمية  -1  

أسرة قائمة بوظائفها بشكل سليم ألهنا تعتمد على ألسري عائق كبري أمام التنمية أمجع العلماء أن التفكك ا
وهبـا تنتج أفـرادا إجيابيني قـادرين على حتمـل املسئـولية امللقاة عليهم يف املسامهة يف رقي . لتحقيق أهداف التنمية
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يصبح الفرد حمبطا وحيتـاج جلهـود تبـذل لنجعله يتجاوز مشكلته وقد   ففي حالة حـدوث التفكك. اجملتمع وتطوره
.كان ابإلمكان صرف تلك اجلهود للرقي ابجملتمع   

 
وسائل عالج التفكك األسري:  سادسا   

هناك جمموعة من املؤسسات يف اجملتمع تستطيع أن تسهم بشكل فعال يف عالج التفكك األسري ، وميكن 
:النحو التايل عرض تلك املؤسسات على   

 
:املؤسسات الدينية  -5  

وهي أماكن يرتدد عليها املسلم مخس مرات يوميا  املساجدوهي املؤسسات الدينية املتاحة يف اجملتمع مثل 
.ونستطيع أن نقدم فيها النصح واإلرشاد من خالل اخلطب والدروس  

:املؤسسات الرتبوية  -2  
ت الناس والتأكيد على  دور األخصائيني يف املدرسة حلل مشاكل ويقع عليها توفري برامج ومناهج تالمس حاجا

.الطلبة والسعي حللها مع الوالدين وتبصريهم بكيفية مواجهة املشكالت األسرية  
:املؤسسات الثقافية واإلعالمية  -4  

. ومراقبة الثقافة الدخيلةبث الربامج املفيدة ميكن أن يكون هلا أثر إجيايب يف   
:ريية املؤسسات اخل -3  

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

:املؤسسات الصحية  -1  
ويهتم مبتابعة بطب األسرة وهي مؤسسات هتتم ابجلانب الصحي لألسرة واجلانب النفسي واآلن يوجد ما يسمى 

اجلانب التوعوي لألسرة ، كما تلعب هذه املؤسسات دورا كبريا يف  حالة املرضى صحيا ونفسيا واجتماعيا
وغريها من األمور الطبية اليت قد  ابلوقاية من بعض األمراض واالهتمام ابلصحة اإلجنابيةخاصة فيما يتعلق 

. تسهم يف تفكك األسرة  
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:مؤسسات اإلرشاد الزوجي  -1  
وتشرح هلم وتعطيهم وتقـدم املشـورة للراغبني يف الزواج وهي مراكز هتتم جبميع ما خيص األسرة يف مجيع مراحلها 

وتعطيهم دروسا لتنمية ، اليت تربوا فيهاوتتوقع اخلالفـات اليت تطرأ نتيجة للبيئـة  دروسا يف احلياة الـزوجيـة
.املهارات وجتنب تفاقم املشاكل واحللـول املناسبـة بطريقـة حتافـظ على متـاسـك األسـرة وترابـط أفرادها  
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الرابعة عشرالرابعة عشر  احملاضرةاحملاضرة  
 عند األطفالعند األطفال  مشكلة العنفمشكلة العنف

 
مفهوم العنف: أوال   

إحلاق الضرر ابألشخاص ، أو  املادية إلحلاق األذى استخدام القوة» أبنه العنف « أوكسفورد» يعرف قاموس 
إيل إحداث الضرر اجلسدي  وأنه التقاليد اليت متيلوأنه الفعل أو السلوك الذي يتصف هبذا ،   ،أو املمتلكات 

«أو التدخل يف احلرية الشخصية  
 

أو غري مطابق استخداماً غري مشروع  القوةأو  استخدام الضغطفإن العنف يعين : الناحية االجتماعية ومن 
.التأثري علي إرادة فرد ما  للقانون من شأنه  

 
اليت متارس إلجبار فرد أو مجاعة علي القيام  عن القوة تعبري صارمأن العنف قاموس علم االجتماع وقد ورد يف 

.أو أعمال حمددة يريدها فرد أو مجاعة أخري  بعمل  
 

.ضرراً مادايً ابألفراد واملمتلكات الذي يتضمن  أحد أشكال العدوان البشريأن العنف هو « موير»ويري   
 

ابتغاء حتقيق غاايت لوسائل القسر املادي أو البدين  االستعمال غري القانوينأبنه ،  العنفوميكن تعريف 
. أو اجتماعية شخصية  

 
إلحلاق ، مباشرة أو من خالل السالح ،  القوة املادية استخدامأنه ميكن تعريف العنف أبنه « هاج»ويري 

اكتساب وممارسة القوة وحتدي  ، وقد يكون اهلدف من استخدام العنفوالتخريب ابملمتلكات  ،األذى 
.السلطة   
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، االعتداءات البدنية اليت تؤذي اجلسم فقط علي  ، والذي ال يشتملاإليذاء املدمر وقد يعرف العنف أبنه 
. أو العاطفية إحلاق اإليذاء ابملعاين الفكريةالعديد من الوسائل اليت هتدف إيل  وإمنا يشتمل علي  

 
املفاهيم املرتبطة ابلعنف: اثنيا   

.العدوان ، والقوة ، واإلرهاب  يرتبط مبفهوم العنف بعض املفاهيم األخرى مثل مفهوم  
 

: مفهوم العدوان  
.مرتادفان يستخدم كل من املفهومني علي أهنما  حيثيرتبط هذا املفهوم مبفهوم العنف يف أحوال كثرية ،   

 
الصريح الذي يهدف إيل إنزال األذى أو التدمري  ذلك السلوك»أبنه  العدوانأنه ميكن تعريف « موير»ويري 

«جتاه كائن آخر  
 

إنزال األذى ابلناس أو يتضمن  ، الذيأحد أشكال العدوان اإلنساين » أبنه  العنفبينما قد يعرف 
«املمتلكات  

 
:  مفهوم القوة  

يف أحاديثنا اليومية  مفهوم القوة غالباً ما يستخدم  قد خيلط البعض بني مفهوم العنف ومفهوم القوة ، حيث
.العنف يستخدم كوسيلة لإلجبار خصوصاً إذا ما كان  كمرادف للعنف  

 
،  بينما يقصد أفعال غري سوية  اجملتمع علي أهنا   يف هذا اإلطار تلك األفعال اليت ينظر إليها ابلعنفويقصد 

.  عن طريق صفعهم أو إهانتهم مثل هتذيب الطفلأفعال شرعية األفعال اليت ينظر إليها علي أهنا  تلك ابلقوة  
 

، حني تستخدمها السلطات ( قوة)البدنية تدعي  أن القوة« هاج»، حيث يري يرتبط العنف ابلقوة البدنية وقد 
.يف كل احلاالت األخرى ( عنفاً )، ولكنها تسمي  مشروعاً  استخدامهاويعترب   

وغري إطار غري شرعي وذلك إذا استخدمت القوة يف  ،مفهوم القوة مرادفا ملفهوم العنف وجند أنه ميكن اعتبار 
. اجتماعيا مقبول  
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:  مفهوم اإلرهاب  
، ميثل العنف  أحد املظاهر الرئيسية  لإلرهاب  حيث  يعد هذا املفهوم من املفاهيم وثيقة الصلة مبفهوم العنف

.إليه  العنف وسيلة يتخذها اإلرهاب لتحقيق اهلدف الذي يسعياعتبار  أو ميكن  
 

 التخريبو  كاالغتيالأو التهديد أبشكاله املختلفة   استخدام العنف غري القانوينأبنه  اإلرهابوميكن تعريف 
.حتقيق هدف سياسي معني  ، بغية التفجريو   
 

أشكال العنف: اثلثا   
:ميكن عرض أشكال العنف علي النحو التايل   

:  العنف اللفظي – 5  
، وقد يستخدم كلمات أو ألفاظ  السب والتوبيخ والشجار والعصيـان واالستهزاء مبشاعر اآلخرينويتمثل يف 

. هتديد أيًضا ويقع يف الغالب قبل بداية العنف البدين  
 

: العنف البدين – 2  
تستخدم القوة حيث االعتداء على اآلخرين ابلضرب والتشاجر واالشتباك ابأليدي كأدوات دفاعية ويتمثل يف 
.جتاه  اآلخرين ويصاحب هذا النوع نوابت من الغضب الشديد املوجهة ضد مصدر العنف اجلسدية   

 
اخلاصةويتمثل يف احلاق التدمري ابملمتلكات العامة أو :  العنف جتاه املمتلكات – 4  

 
:  العنف الشرعي والعنف غري الشرعي – 3  

العنف الذي يستند علي أرضية مشروعة من القوانني أو األعراف  أو األنظمة ذلك : ابلعنف الشرعي يقصد 
العنف الذي تقتضيه طبيعة الواجب ، أو  عنف ألعاب القوي واملبارايت الرايضيةمثل أو القيم أو التقاليد 

.الرمسي   
، مثل يلتصق بصفة الالشرعية ذلك العنف الشائع معناه بني الناس ، حيث : ابلعنف غري الشرعي بينما يقصد 

. أمناط  العنف اإلجرامي القتل واإليذاء وبقية  
العنف الفردي والعنف اجلمعي – 1  
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شخص معني ، مثل قيام يف احلياة اليومية  ذلك العنف الذي حيدث بني األشخاص: ابلعنف الفردي يقصد 
.الغضب  بقتل شخص آخر أثناء  

.اإلرهاب أو احلرب فيتمثل يف حالة : العنف اجلمعي أما   
 

:ميكن عرضه علي النحو التايل  وابإلضافة للتصنيف السابق ألشكال العنف يوجد تصنيف آخر  
:العنف السياسي  – 5  

.أهداف سياسية  من أجل  إنزال ، أو التهديد إبنزال اإليذاء البدين ، أو الضررويقصد به   
 

العنف الديين – 2  
وقد يرجع .  فيما بينها أو للصراع علي السلطة نتاجاً لتصارع اجلماعات الدينيةويعد هذا الشكل من العنف 

.عرقية أو عنصرية  ذلك إيل أسباب  
 

العنف األسري – 4  
.احلديث  ظهرت يف اجملتمع  ميثل هذا الشكل من العنف أحد املشكالت الرئيسية اليت  

، اإلساءة لكبار السن ، و اإلساءة لألزواج  ،اإلساءة للطفل عدة أشكال مثل ، العنف األسري وقد أيخذ 
.واإلساءة لآلابء ، لإلخوة واألخوات  اإلساءةوقد ميتد ليشمل   

 
النظرايت املفسرة للعنف: رابعا   

 هناك منطان رئيسيان من التفسريات االجتماعية للعنف
:  نظرية املاكرو : األول   

العنف يرجع إيل البناء االجتماعي بطريقة غري مباشرة ، وتري أن  الوحدات أو اجلماعات الكبريةوهتتم بدراسة 
. اإلفراط يف استخدام الضوابط االجتماعيةعن اإلحباط الناتج ، سواء كان سبب ذلك   

 
وتركز علي الطرق اليت يتعلم هبا الفرد ، لصغرية الوحدات أو اجلماعات اوهتتم بدراسة : نظرية امليكرو : الثاين 

.من اآلخرين سلوك العنف الصغرية  أو اجلماعات  
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ضوابط عندما يفشل أعضاء اجملتمع يف وضع  إيل أن مشكلة العنف تظهراملدخل الوظيفي ويذهب أصحاب 
.علي سلوك أعضاء اجملتمع  قوية   

بسبب عدم املساواة بني أعضاء  اإلحباطنتيجة  حيدثالعنف إيل أن مدخل الصراع بينما يذهب أصحاب 
.اجملتمع   

بنفس يتعلمون سلوك العنف فيذهبون إيل أن أعضاء اجملتمع علم النفس االجتماعي أما أصحاب مدخل 
. الطريقة اليت يتعلمون هبا أي منط آخر من السلوك  

 
:هناك بعض النظرايت اليت تفسر مشكلة العنف وميكن عرضها فيما يلي   

نظرية التعلم االجتماعي – 5  
التقليد عملية تعلم سلوك العنف من خالل  تعترب نظرية التعلم االجتماعي من أهم النظرايت اليت هتتم بتفسري

.واحملاكاة   
الذي قدم خالصة « ألربت ابندورا»ويعود الفضل األكرب يف االهتمام مبوضوع التعلم عن طريق احملاكاة إيل 

. 5912عام « التعلم االجتماعي من خالل احملاكاة»أسم  أحباثه يف كتاب حيمل  
 

، إذ ميكن للفرد من خالل خالل القدوة من  ،ويتم تعلمهمعظم سلوك اإلنسان سلوك متعلم أن « ابندورا»يري 
.أن يتعلم كيفية إجناز السلوك اجلديد  مالحظة سلوك اآلخرين  

 
متعلم ، مثله مثل غريه من أنواع السلوك  سلوكوينظر أصحاب نظرية التعلم االجتماعي إيل العنف علي أنه 

.األخرى   
 الثقافة،  األسرة، وتتمثل يف  اجملتمع احلديث ثالثة مصادر رئيسية للسلوك العدواين يف« ابندورا»وقد حدد 

. ابلنموذج الرمزي االقتداء، الفرعية   
 

يعد اليت تبني أن العنف  حيث يتعلم األفراد املعايري والقيمالتعلم مكاانً ابرزاً داخل األسرة ،وحتتل عملية 
،  أن العنف هو الطريق الوحيد للحصول علي ما يريدون،كما يتعلم البعض  مواقف معينةيف  األسلوب األمثل

.يكونوا ضحااي للعنف ورمبا يتعلم البعض أن   
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بنموذج عدواين لكي يقلدونه يزودون أطفاهلم  املعاقبة البدنيةأن اآلابء الذين يستخدمون « ابندورا»وقد افرتض 
. 

املديح ، حيث يتم تدعيمها عن طرق  القبول استمرار بعض أمناط السلوك العدواين أبهنا تنال« ابندورا»ويفسر 
.واملكافآت   

 
نظرية اإلحباط والعدوان – 2  

وزمالؤه « جون دوالرد»قدم  5949ففي عام  السائدة يف تفسري سلوك العنفتعد هذ النظرية من النظرايت 
( .اإلحباط والعدوان)والعدوان يف مؤلف بعنوان  نظريته عن اإلحباط  

 
يؤدي  اإلحباط، كما أن ينتج دائما عن اإلحباط  أن العدوان: مؤداه افرتاض أساسي وترتكز هذه النظرية علي 

.أشكال العدوان إيل ظهور بعض   
 

نظرية الضبط االجتماعي – 4  
استجابة للبناء علي اعتبار أنه  العنفإيل  تعد هذه النظرية من بني النظرايت السوسيولوجية اليت تنظر

.االجتماعي    
عن نفسها عندما يفشل اجملتمع يف وضع قيود  العنف غريزة إنسانية فطرية تعربويري أصحاب هذه النظرية أن 

.حمكمة علي أعضائه   
اليت ال معايري اجلماعة ابلنسبة للمجتمع يتمثل يف خط الدفاع األول كما يري أصحاب هذه النظرية أيضا أن 

.تشجع علي العنف   
 

أسباب العنف لدي األطفال: خامسا   
بني أفراد األسرة املشاجرات – 5  
يف املعاملة بني األبناء التفرقة – 2  
الزائد التدليل – 4  
(أو ألحد أفراد األسرة  –للشخصيات يف مواد االعالم ) التقليد – 3  
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املتكررالعقاب البدين  – 1  
الناجم عن احلرمان اإلحباط – 1  
مدح السلوك العنيف – 7  
التخلص من ضغوط اآلابءالرغبة يف  – 8  

 
طرق مواجهة العنف لدي األطفال: سادسا   

التقليل من املشاجرات األسريةحماولة  – 5  
بني األبناءعدم التفرقة  – 2  
تعزيز السلوك غري العدواين – 4  
جتاهل السلوك السليب – 3  
ال تدليل زائد وال إمهال زائد –املعاملة املعتدلة  – 1  
ملمارسة اللعبااتحة الوقت املناسب  – 7  
لدي الطفلمراقبة سلوك العنف تعاون أفراد األسرة يف  – 8  

.وحماولة مواجهته   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.وهلل احلمد ، ابلتوفيق للجميع  انتهى  


