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 اسم المقرر: علم االجتماع األسرة والطفولة
 د. صابر أحمد عبد الباقً 1311-1311

                                         المحاضرة األولى
:النقاط األساسٌة  

 .خصائص األسرة•
 .أنماط األسرة•
 .األسرة فً الفكر االجتماعً المعاصر•
 .المداخل السوسٌولوجٌة لدراسة األسرة•

 
:األسرةخصائص   

 .األسرة أول خلٌة لتكوٌن المجتمع•
 .تقوم على أوضاع ومصطلحات ٌقرها المجتمع وهً من عمل المجتمع ولٌست عمال فردٌا•
تعتبر األسرة اإلطار العام الذي ٌحدد تصرفات أفرادها فهً التً تشكل حٌاتهم وتضفً •

 .علٌهم خصائصهم وطبٌعتها
 

.االجتماعٌة وتتؤثر بهااألسرة تإثر فٌما عداها من النظم  •  

.تعتبر األسرة وحدة اقتصادٌة كانت تقوم قدٌما بكل مستلزمات الحٌاة واحتٌاجاتها •  

األسرة وحدة إحصابٌة، تتخذ أساسا إلجراء اإلحصاءات المتعلقة بعدد السكان ومستوى  •
.معٌشتهم  

الطبٌعٌة األسرة هً الوسط الذي اصطلح علٌه المجتمع إلشباع ؼرابز اإلنسان ودوافعه  •
.واالجتماعٌة  

 

فلكل فرد كٌانه الذاتً وشخصٌته القانونٌة، . تمتع أفراد األسرة بالحرٌات الفردٌة العامة •
.السٌما إذا بلػ السن الذي ٌضفً علٌه هذه األهلٌة  

تؽٌر المركز االجتماعً لعناصر األسرة خصوصا المرأة مع نزولها مٌدان العمل وشعورها  •
.بقٌمتها االقتصادٌة  

أصبحت النزعة الدٌموقراطٌة مسٌطرة على مناقشات األسرة مع سٌادة االتجاهات  •

. الدٌموقراطٌة  
 

العناٌة بمظاهر الحضارة والكمالٌات وإؼفال االحتٌاجات األكثر ضرورة، فاالهتمام بالملبس  •
.وشإون الزٌنة أصبحت سمة األسرة المعاصرة وأثقلتها بالتزامات كثٌرة  
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الناحٌة التروٌحٌة والمعنوٌة فً محٌط األسرة مثل تنظٌم أوقات الفراغ العناٌة بتنظٌم  •
.واستؽبلل نشاط األفراد فٌما ٌعود على األسرة والمجتمع بالفابدة  

أصبحت األسرة الحدٌثة صؽٌرة العدد ومحدودة النطاق، فهً تتكون من الزوج والزوجة  •
.واألوالد المباشرٌن  

:أنماط األسرة  

:األسرة الممتدة -1  

ٌطلق مصطلح األسرة الممتدة على الجماعة التً تتكون من عدد من األسر المرتبطة التً تقٌم فً 
(.األسرة المركبة)سكن واحد وهً ال تختلؾ كثٌرا عن   

 

:األسرة النواة -1  

فهو ٌولد فً أسرة مكونة منه ومن اخوته . ٌمر الفرد خبلل حٌاته بنمطٌن مختلفٌن من األسرة النواة
وعندما ٌتزوج الفرد وٌترك أسرته ٌخلق لنفسه أسرة نواة ( أسرة التوجٌه)ه تسمى ومن والدٌ

(.أسرة إنجاب)تتكون منه ومن زوجته وأطفاله تسمى حٌنبذ   
وبالرؼم من صؽر حجم األسرة فهً أقوى نظم المجتمع فهً النظام الذي عن طرٌقه نكتسب 

.نسانٌة سوى تنشبتهم فً أسرةإنسانٌتنا كما أنه ال ٌوجد طرٌقة أخرى لصٌاؼة بنً اإل  
:األسرة فً الفكر االجتماعً المعاصر  

هً الخلٌة األولى فً جسم المجتمع، وهً النقطة األولى التً ( أوجست كونت)األسرة فً نظر  -
ٌبدأ منها التطور، وٌمكن مقارنتها فً طبٌعتها وجوهر وجودها بالخلٌة الحٌة فً التركٌب 

.البٌولوجً للكابن الحً  
ولكً تحقق األسرة هذه الوظٌفة البد . تكلم عن وظابؾ األسرة، وضؽط على وظٌفتها األخبلقٌةو -

.وأن تتجه إلى المثال األخبلقً أو الكمال األخبلقً  
.كما أن لؤلسرة وظٌفة تربوٌة ووظٌفة دٌنٌة -  
 

الواعٌة،  أما هربرت سبنسر، فقد اعتبر األسرة وحدة بٌولوجٌة واجتماعٌة تسٌطر علٌها الؽرابز -
.وتتشكل طبٌعة األسرة بتشكل طبٌعة الحٌاة االجتماعٌة السابدة  

وكان سبنسر من أنصار سٌادة الرجل على األسرة ومن أنصار عدم نزول المرأة إلى مٌدان الحٌاة  -
.العامة إذ ٌكتفً بتثقٌفها لتكون زوجة وربة بٌت  

 
وتكلم عن الحب . واعتبرها قوة اجتماعٌةواهتم لستروارد بدراسة المشاعر واألحاسٌس اإلنسانٌة  -

وٌرى وارد أن هناك فترة من ..العاطفً باعتباره أول خطوة فً ظهور نظام الزواج 
.الشٌوعٌة الجنسٌة مرت بها اإلنسانٌة قبل أن ٌنتشر بٌن الجنسٌن الحب العاطفً  

كان هذا النظام و. وٌرى بؤن أقدم مظهر للحصول على زوجات هو االستٌبلء على المرأة بالقوة -
 قابما على أساس احتكار األقوى للنساء

 
وأخٌرا نجد أن سمنر، ال ٌختلؾ كثٌرا عن الذٌن سبقوه فهو ٌنظر إلى أن الطبٌعة هً التً زودت  -

وقد أدت تلك الجاذبٌة إلى ..الرجال والنساء بجاذبٌة كانت سببا فً دوام الجنس البشري
.الزواج  
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أما الزواج ..الزواج، فاألسرة فً نظره صورة مصؽرة للمجتمع وفرق سمنر بٌن األسرة وبٌن -
فٌفهم عادة أنه ارتباط بٌن رجل وامرأة للتعاون على تحقٌق الضرورات المعٌشٌة ولؽرض 

.إنجاب األطفال فً نطاق اإلطار االجتماعً طالما كان ارتباطهم قابما ومستمرا  
 

وناقش فكرة الطبلق ونعى على التربٌة . وعرض سمنر لمظاهر االنحبلل فً األسرة الحدٌثة -
االجتماعٌة التً ٌتلقاها مواطنوه ألنها ال تعدهم للزواج وال ترؼبهم فً الحٌاة الزواجٌة 

ونادى بؤن سٌاسة الباب المفتوح فً الطبلق تإدي إلى انحبلل الروابط االجتماعٌة . السعٌدة
اال من سٌاسة اإلباحٌة فً العبلقات وهذه السٌاسة أسوأ ح. وفساد الحٌاة االجتماعٌة باإلجمال

 الزواجٌة ونادى بتدعٌم الزواج الثنابً ووصفه بؤنه أشرؾ تجربة إلنكار الذات 
 

هذه خبلصة ألهم آراء المفكرٌن والفبلسفة الذٌن عرضوا لشإون األسرة وٌبدو من هذا العرض أن 
ولوجٌة وسٌكولوجٌة هإالء المفكرٌن حاولوا إرساء األوضاع األسرٌة على أسس فلسفٌة وبٌ

.ولم ٌهتموا كثٌرا بالرجوع إلى حقابق علم االجتماع  
:المداخل السوسٌولوجٌة لدراسة األسرة  

:أوال دراسة األسرة كنظام  
ٌعد من أقدم المداخل فً الظهور، وٌدور اهتمامه حول أصل النظام العابلً وتطوره وإجراء 

.المقارنات عبر المكان والزمان  
المدخل اهتمامه بالدراسة المقارنة الوصفٌة بهدؾ الوصول إلى تعمٌمات عالمٌة عن ومما ٌمٌز هذا 

.األسرة فٌما ٌتعلق بوظابفها مع اهتمام أكثر بالوظابؾ القدٌمة التً كانت تقوم بها األسرة  
وٌنظر هذا المدخل إلى األسرة على أنها نسق مفتوح ومتؽٌر وعتمد وٌؽفلون تؤثٌر األسرة على بقٌة 

.االجتماعٌة النظم  
 

:ثانٌا المدخل التفاعلً  
ٌصؾ األسرة بؤنها وحدة من الشخصٌات المتفاعلة ٌفسر ظواهر األسرة فً ضإ العملٌات الداخلٌة 

كما أن هذا المدخل ٌهتم . ألداء الدور وعبلقات المركز ومشكبلت االتصال واتخاذ القرارات
القرٌن والتوافق الزواجً والعبلقات أساسا باألمور الداخلٌة لؤلسرة فهو ٌركز على اختٌار 

.الوالدٌة مع األوالد  
 

:ثالثا مدخل دراسة الموقف  

وهو ٌنظر إلى األسرة كموقؾ اجتماعً ٌإثر فً السلوك أي كمجموعة من المثٌرات الخارجٌة 
وٌقوم هذا المدخل على مجموعة من االفتراضات األساسٌة . بالنسبة لؤلفراد الذٌن تإثر علٌهم

:هً  
.الموقؾ االجتماعً ٌمكن دراسته كموضوع مستقل عن الواقع أن -1  

.أن المواقؾ االجتماعٌة لٌست فقط دابمة التؽٌر ولكنها أٌضا تتعدل وفقا لهذا التؽٌر -1  

.أن كل موقؾ اجتماعً هو نتاج لتفاعل عناصر اجتماعٌة وفٌزٌقٌة وثقافٌة -1  

.كا دابما إال أنه ٌتوافق مع الموقؾأن السلوك هو وظٌفة للموقؾ ورؼم أنه ال ٌكون سلو -3  
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                                           المحاضرة الثانٌة

:النقاط األساسٌة  
 .تطور نظام األسرة•

 .تطور وظائف األسرة•
 .وظائف األسرة العربٌة•
 .وظائف األسرة المعاصرة•

:تطور نظام األسرة  

لها عبر الحضارات المتتابعة، فاألسرة لٌست نظاما ٌشٌر تارٌخ األسرة إلى وجود تطور كبٌر حدث 
:ثابتا ألنها تؽٌرت كثٌرا على النحو التالً  

:من ناحٌة االتساع  
فاألسرة عند سكان استرالٌا وأمرٌكا األصلٌٌن تضم جمٌع أفراد العشٌرة إذ ال ٌوجد عندهم فرق بٌن 

إنما على أساس توتم ٌتخذونه أسرة وعشٌرة، كما أن أفراد العشٌرة ال ٌرتبطون برابطة الدم و
.  رمزا للعشٌرة  

 
كما كانت . أما األسرة عند العرب فً الجاهلٌة فكانت تضم جمٌع األقارب وكذلك الموالً واألدعٌاء

.القرابة عندهم تقوم أٌضا على األدعٌاء الذي ٌقوم على اعتراؾ ربٌس األسرة بؤوالده  
: وصل إلٌه اآلن فً معظم المجتمعات الحاضرةأخذ نطاق األسرة ٌضٌق حتى وصل إلى الحد الذي 

. الزوج والزوجة وأوالدها  
أسرة عن طرٌق أبٌه وأسرة عن طرٌق أمه، وٌرتبط أفراد : والفرد ٌنتمً إلى أسرتٌن عامتٌن

.األسرتٌن بطابفة كبٌرة من الروابط االجتماعٌة والقانونٌة  
 

:من ناحٌة الرئاسة  
معقد الشإون ٌلزم وجود ربٌس لتنظٌم أمورها وٌخضع له جمٌع األسرة بحكم كونها مجتمعا صؽٌرا 

ولم ٌكن هذا النظام . واتفقت معظم النظم على إسناد هذه الوظٌفة للزوج. أفراد األسرة بالطاعة
:الرباسً هو السابد فقد مرت الرباسة بعدة أشكال  

شاعت هذه المرحلة مع تتمٌز بعدم وجود نظام للزواج، و( مرحلة افتراضٌة)المرحلة اإلباحٌة  -1

ولم تدل البحوث األنثروبولوجٌة على وجود ملموس لهذه المرحلة . ظهور اإلنسان األول
.بالدلٌل العلمً  

 
تتمٌز بزعامة األم لؤلسرة فً المجتمعات التً ٌقوم فٌها الزوج بالصٌد بٌنما : المرحلة األمٌة -1

(.البولٌندري)ا النظام وٌطلق على هذ. تستقر األم فً مكان معٌن ترعى أوالدها  
 

وفٌها ٌتحكم ربٌس األسرة وٌتولى جمٌع الشإون االقتصادٌة وتكون سلطته : المرحلة األبوٌة -1

(.البولوجٌنً)وٌطلق على هذا النظام . واسعة إذا كانت له عدة زوجات  
 

سلطات  وهً التً ٌستقل فٌها كل من الزوجٌن بنفسه فبل ٌكون لآلخر أي: المرحلة االستقبللٌة -3

علٌه، وقد أتت هذه المرحلة نتٌجة التطور االقتصادي فً المجتمعات األوروبٌة واألمرٌكٌة، 
.حٌث ٌصبح البٌت مكانا اللتقاء الزوجٌن واألبناء للنوم  
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وال تعتبر هذه المراحل حتمٌة بالنسبة لجمٌع الشعوب، فهناك مجتمعات ال تعرؾ المرحلة األمٌة أو 

.التً قبلها  
:ؾ األسرةتطور وظاب  

الشك أن تحقٌق ضرورات الحٌاة المادٌة كان أول أهداؾ الترابطات والمعاشر األولى، وكانت 
وظابفها ال تتعدى جمع األقوات الضرورٌة والقٌام بمستلزمات الحٌاة وصنع األدوات وجمع 

.الثمار التً ٌتحلون بها فً المناسبات  
انت وحدة اقتصادٌة تنتج ما تحتاج إلٌه العشٌرة من أما فً المجتمعات التوتمٌة، فنبلحظ أن األسرة ك

مطالب الحٌاة، وكانت هٌبة سٌاسٌة وإدارٌة وتشرٌعٌة، فهً التً تؤمر وتدٌر شإون العشٌرة 
 بواسطة مجلس آباء األسر أو رإساء العشابر والبطون، وهً التً تشرؾ 

 
على تربٌة النشء على الطقوس وتمنح األوالد حق القبول فً الجمعٌة الدٌنٌة وتشرؾ 

وبذلك كانت األسرة التوتمٌة عبارة عن دوٌلة صؽٌرة تقوم بمختلؾ الوظابؾ التً ..وتعلٌمهم
.ٌتطلبها النشاط العمرانً  

وقد ..كانت األسرة التوتمٌة إذن وحدة اقتصادٌة وهٌبة سٌاسٌة وإدارٌة كما كانت هٌبة دٌنٌة وتربوٌة
اصات الواسعة فً العصور التارٌخٌة القدٌمة فً ظلت األسرة اإلنسانٌة محتفظة بهذه االختص

.مصر القدٌمة والٌونان والرومان  
 

وعندما اتسع نطاق الحٌاة االجتماعٌة وتفاعلت األسر مع بعضها البعض ونشؤت القرى ثم المدن 
المستقلة، قامت الدول وأخذت تسلب من األسرة الوظابؾ التً كانت تقوم بها وأخذت تنشا 

مستقلة تؤخذ على عاتقها تحقٌقها على الوجه األكمل لصالح األفراد بوصفهم لكل وظٌفة هٌبة 
عناصر فً المجتمع بصرؾ النظر عن التنظٌمات األسرٌة، فانتزعت الدولة السلطة السٌاسٌة 
وأنشؤت لها الهٌبات الحكومٌة والمجالس النٌابٌة وانتزعت الوظٌفة االقتصادٌة وأصبحت من 

...... صناع والتجاراختصاص رجال األعمال وال  
 

:ومع ذلك هناك عدة وظابؾ مازالت األسرة تقوم بها  
:الوظٌفة االقتصادٌة -1  

.كانت األسرة فً الماضً وحدة اقتصادٌة ومازالت وتقوم باستهبلك ما تنتجه  
 

:وظٌفة منح المكانة -1  

.ٌستمد أعضاء األسرة مكانتهم من مكانة أسرهم  
 

:الوظٌفة التعلٌمٌة -1  

تهتم بتعلٌم أبنابها وال ٌعنً ذلك تعلٌم القراءة والكتابة وإنما الحرفة أو الصنعة أو الزراعة األسرة 
.والتربٌة البدنٌة والشإون المنزلٌة  

 
:وظٌفة الحماٌة -3  

األسرة أٌضا مسبولة عن حماٌة أعضابها فاألب ال ٌمنح ألسرته الحماٌة الجسمانٌة فقط وإنما 
.دٌة والنفسٌة وكذلك ٌفعل األبناء آلبابهم عندما ٌتقدم بهم السنٌمنحهم أٌضا الحماٌة االقتصا  

 



 رضاك ٌاهلل            رٌووم                           6                                                     
 

 
:الوظٌفة الدٌنٌة -5  

تعلٌم األوالد الحٌاة الدٌنٌة والقٌم األخبلقٌة ذات المصدر الدٌنً والنسك والتصرفات على أساس 
.العقٌدة الدٌنٌة  

:الوظٌفة الترفٌهٌة -6  

.بٌن عدة أسرالوظٌفة الترفٌهٌة محصورة أٌضا فً األسرة أو   
:وظابؾ األسرة العربٌة  

فً دراسة أجرٌت على عٌنة من األسر المصرٌة لمعرفة الوظابؾ التً تقوم بها األسرة فً الوقت 
:الحالً تبٌن اآلتً  

 
إن وظابؾ األسرة المصرٌة لم تتؽٌر كثٌرا فما زالت نسبة ال بؤس بها تحتفظ بوظابؾ كانت  -1

.تمٌز األسرة الممتدة التقلٌدٌة  
 

تحول األسرة المصرٌة تحت تؤثٌر الحٌاة الحضرٌة بالتدرٌج من وحدة منتجة إلى وحدة  -1

.مستهلكة  
 

ال ٌظهر بصورة واضحة أن األسر المصرٌة كاألسر فً المجتمعات الؽربٌة مثبل تعتمد اعتمادا  -1

ٌكاد ٌكون مطلقا على السوق الخارجٌة فً كل مطالبها المادٌة على وجه الخصوص فبل 
الت نسبة كبٌرة من األسر تصنع كثٌرا من حاجاتها وخاصة فً الؽذاء والملبس داخل نطاق ز

.المنزل  
أصبحت األسرة المصرٌة تشارك فً الوظٌفة التعلٌمٌة عن طرٌق المتابعة واإلشراؾ المنظم فً  -3

.كثٌر من األحوال على تقدم أبنابهم المدرسً وإنجازهم لواجباتهم المدرسٌة  
 

ر أسالٌب التنشبة االجتماعٌة إال أن عملٌاتها المختلفة ال رؼم تؽٌ -5  
.تزال أهم وظابؾ األسرة  

وهذا التؽٌر فً وظابؾ األسرة المصرٌة الذي حددنا أهم معالمه ال ٌعنً أنه قد حدثت تؽٌرات 
.عمٌقة  

:وظابؾ األسرة المعاصرة  
 تحدد المراجع العلمٌة وظابؾ األسرة المعاصرة فٌما ٌلً:

.الصؽار إنجاب -1  

.المحافظة الجسدٌة ألعضاء األسرة -1  

.منح المكانة االجتماعٌة لؤلطفال والبالؽٌن -1  

.التنشبة االجتماعٌة -3  

.الضبط االجتماعً -5  

.الوظٌفة العاطفٌة -6  

 
ونعنً بالوظٌفة األخٌرة التفاعل العمٌق بٌن الزوجٌن وبٌن اآلباء واألبناء فً منزل مستقل ٌخلق 

.صؽٌرة تكون المصدر األساسً لئلشباع العاطفً لجمٌع أفراد األسرةوحدة أولٌة   
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وقد ترتب على هذه الوظٌفة الجدٌدة أن أصبحت األسرة النواة تحمل عببا ثقٌبل ألنها أصبحت 
المصدر الوحٌد الذي ٌستمد منه األفراد الحب والعاطفة ولهذا ال ٌرٌد األفراد البالؽٌن الزواج 

.اج السعٌدفقط وإنما ٌرٌدون الزو  
.فاألسرة الحدٌثة ال تزال تإدي وظابؾ أهمها الوظٌفة األخبلقٌة  

 
وعلى الرؼم مما فقدته األسرة من وظابؾ فإنها ال تزال تحتفظ بعدد آخر من الوظابؾ ال ٌقل أهمٌة 

:عن كل ما فقدته ٌمكن إجمالها فٌما ٌلً  
 

.ال تزال األسرة أصلح نظام للتناسل -1  

 
تصادٌة متضامنة ٌقوم فٌها األب بإعالة زوجته وأبنابه وتقوم فٌها األم بؤعمال األسرة وحدة اق -1

.المنزل  
 
 

.األسرة هً المكان الطبٌعً لنشؤة العقٌدة الدٌنٌة واستمرارها -1  

 
تعتبر األسرة هً المدرسة األولى التً ٌتعلم فٌها الطفل لؽته القومٌة، كما تعتبر المدرسة األولى  -3

.ا الطفل مبادئ التربٌة االجتماعٌة والسلوك وآداب المحافظة على الحقوقالتً ٌتلقى فٌه  
 

.تعكس األسرة على المجتمع صفاتها فهً التً تكون الطفل وتصوؼه وتحدد مٌوله وتسد حاجاته -5  
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                                      المحاضرة الثالثة
:النقاط األساسٌة  

 .األسرة فً العصر الحاضرتنوع أنماط •
 .األسرة الممتدة•
 هل الفروق بٌن األسرة القدٌمة واألسرة الحدٌثة مجرد قضٌة حجم؟•
 .األسرة النووٌة•
 .المكانة الموروثة والمكانة المكتسبة•

 تنوع أنماط األسرة فً العصر الحاضر:
:مبلحظتٌن أساسٌتٌنفٌما ٌتعلق بتنوع أنماط األسرة فً العصر الحاضر ٌجب االتفاق على تقرٌر   

.أنه ال ٌوجد مجتمع ٌقتصر على نمط واحد فقط من األسر: األولى  
أن كل نمط من أنماط المجتمعات لدٌه نمط معٌن سابد من أنماط األسرة، وتعد األنماط : الثانٌة

.األخرى أنماطا فرعٌة  
 

 
المناطق الجؽرافٌة وال ٌمكن أن نجد نمطا موحدا من األسرة فً أي مجتمع إنما هناك تنوع حسب 

وٌبدو التنوع فً أوضح أشكاله فً األسرة فً . والبناء الطبقً االجتماعً داخل كل مجتمع
الببلد النامٌة التً تعانً من أكثر التؽٌرات الثقافٌة واالجتماعٌة عنفا ومن األمور التً تإثر 

لمدن الحضرٌة عند فً األسرة العربٌة كنظام اجتماعً ضرورة التكٌؾ مع البٌبة الجدٌدة فً ا
.تقلٌدٌة تحت وطؤة البنٌة الجدٌدةالهجرة إلٌها، وقد تنهار األنماط ال  

 
 

 األسرة الممتدة:
:األسرة اإلؼرٌقٌة الممتدة -1  

ٌحدثنا هومٌروس عن بٌت برٌاموس حٌث ٌعٌش خمسٌن من اإلخوة واثنا عشر أختا مع أزواجهم 
افة إلى الخدم والعبٌد والعمال الزراعٌٌن وهم ٌعٌشون عٌشة مشتركة باإلض. وأوالدهم جمٌعا

وهذا التجمع . وٌضم أٌضا أبناء وبنات العم والخال وٌنادون بعضهم جمٌعا بكلمة أخ أو أخت
وٌصؾ الكتاب هذا النمط من . القرابً قادر على أن ٌعول كل أفراده وٌحقق كل احتٌاجاتهم
. ن فٌهاألسرة بؤنه دولة ولٌس جماعة وهو تنظٌم ٌخضع لكبار الس  

 
:األسرة الممتدة فً الهند القدٌمة -1  

الشًء المقدس فً األسر الهندٌة القدٌمة أنها كانت فً ذاتها محور تقدٌس وإجبلل كافة أفرادها، 
وهناك توحد بٌنهم جمٌعا ربٌسا ومرإوسا صؽٌرا وكبٌرا وهناك ملكٌة مشتركة والسلطة 

وطبقا للقانون الهندوسً فإن ملكٌة . ٌنكانت لربٌس األسرة الذي ٌكون أكبر الذكور المسن
.األسرة ال تقبل التقسٌم أو التوزٌع  

 

(:من الهنود الحمر)األسرة عند األباتش -1  
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وهً عبارة عن أسرة مشتركة تقوم على نظام السكن عند األم ألنها تتكون من عدة أسر نووٌة 
نووٌة جدٌدة تعتمد على وعندما تتكون أسر . تجمع بٌنها رابطة القرابة والسكنى المشتركة

األسرة المشتركة للزوجة وتقٌم معها، وتلعب األسرة دورا كبٌرا فً حٌاة الفرد وٌتم توزٌع 
.العمل تبعا للسن والنوع وٌدٌر أمورها أكبر أفرادها سنا  

 
(:مدؼشقر)األسرة الممتدة عند التاناال  -3  

سواء عن طرٌق الزراعة أو الرعً وما ٌعتمد أفراد التاناال على أنفسهم فً الحصول على طعامهم 
دام مإسس األسرة وزعٌمها على قٌد الحٌاة فإنه ٌبقى مسٌطرا سٌطرة مطلقة على األسرة 

الممتدة، وٌتمتع بطاعة واحترام جمٌع أفرادها وٌحتفظ لنفسه بجمٌع األرباح التً تعود على 
.األسرة من الزراعة  

 
:األسرة النوبٌة -5  

األبوٌة بعد أن كان النظام القرابً فٌها قابما على االنتساب لؤلم إذ أخذ المجتمع تمثل صورة األسرة 
بالنظام األبوي مع دخول اإلسبلم ولكنه لم ٌتخل عن بعض عناصر النظام األموي فعندما 

.تتزوج الفتاة تنتقل لئلقامة مع زوجها فً بٌت األم  
 

:األسرة الكبٌرة تحت سٌطرة األخ األكبر -6  

الشكل من أشكال األسرة الممتدة فً أعقاب وفاة األب حٌث ال ٌتفرق األخوة وٌعٌشون  ٌظهر هذا
معا وأهم سمات هذا الشكل أنه واسع االنتشار فً العالم القدٌم وفً عالمنا المعاصر على حد 

.سواء وخصوصا بٌن الفبلحٌن  
اعٌة قد أدت إلى اختفاء ومما ال شك فٌه أن التطورات العالمٌة والمحلٌة المعاصرة فً الدول الصن

.هذا النمط من األسرة الممتدة  
 هل الفروق بٌن األسرة القدٌمة واألسرة الحدٌثة مجرد قضٌة حجم؟

تصور أصحاب كثٌر من الكتابات ؼٌر العلمٌة فً األسرة أن الفروق بٌن أنماط األسرة القدٌمة 
و إلى االلتزام بجانب ولكن هناك اعتبارات تدع. واألنماط الحدٌثة مجرد فارق فً الحجم

:الحذر والتدقٌق عند دراسة الفروق بٌن األسرة القدٌمة والحدٌثة منها  
ٌجب الحذر من االعتقاد بؤن الشعوب القدٌمة لم تعرؾ سوى األشكال الكبٌرة من األسرة فهناك  -1

.شواهد تارٌخٌة تثبت وجود األسر الصؽٌرة إلى جانب األسر الكبٌرة  
 

رة ٌسٌطر علٌها األخ األكبر ال ٌنفً احتمال أن هذا الشكل ٌمثل مرحلة انتقال أن وجود أسر كبٌ -1

.بٌن الكٌانات األسرٌة الكبٌرة وتحلل هذه الوحدات إلى أسر نووٌة صؽٌرة مستقلة  
 

وجه االختبلؾ بٌن األسر القدٌمة واألسر الحدٌثة ٌكمن فً فروق بنابٌة وٌوجد داخل أصؽر  -1

.فً التنوع فً العبلقات واألدواراألسر حجما درجة عالٌة   
 األسرة النووٌة:

تعد األسرة النووٌة هً النمط الممٌز لؤلسرة فً المجتمع المعاصر وتلعب العبلقات الوثٌقة بٌن 
الزوجٌن دورا حاسما ٌإثر على كٌانها وتعنً األسرة النووٌة من الناحٌة البنابٌة تمركز 

ٌرتبطون بعبلقة تتمٌز بكل سمات الجماعة األسرة حول الزوج والزوجة واألطفال حٌث 
.األولٌة  
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إن العبلقات القرابٌة الحدٌثة تشبه إلى حد كبٌر عبلقات الصداقة والمودة وتقوم على االختٌار 

.الواعً وقدر من االستلطاؾ ولٌس مجرد انعكاس لعبلقات دموٌة أو عبلقات مصاهرة  
ٌاة األسرة الكبٌرة ومن ثم ٌنتفً التناقض واألسرة النووٌة ٌمكن أن تكون بمثابة مرحلة فً ح

ومن المإكد أنه مهما تضخم حجم األسرة الكبٌرة فإن الفرد الذي . المزعوم بٌن هذٌن الشكلٌن
.ٌنتمً إلٌها ٌعرؾ األسرة النووٌة التً ٌنتمً إلٌها  

 
 

تارٌخٌة إن األسرة النووٌة ظاهرة إنسانٌة عالمٌة ومكانتها فً المجتمع قد تتفاوت من مرحلة 
ألخرى ومن مستوى اجتماعً آلخر، ولكنها هً الظاهرة األساسٌة عندما نتحدث عن األسرة 

.اإلنسانٌة عموما  
 
 

 المكانة الموروثة والمكانة المكتسبة:
وهناك مجتمعات أخرى ٌتحدد فٌها . هناك مجتمعات ٌتحدد فٌها وضع الفرد من خبلل وضع أسرته

وهناك كثٌر من المجتمعات التً تتحدد فٌها مكانة . وضع الفرد من خبلل إنجازه الشخصً
الفرد من كبل الطرٌقتٌن وهناك من األفراد من ٌنتزع لنفسه تقدٌر المجتمع من خبلل إنجازات 

.فردٌة ممن ٌسمون العصامٌٌن  
 

والمبدأ العام ٌنص على أن الببلد الصناعٌة الحدٌثة شهدت تطورات اجتماعٌة واقتصادٌة وسٌاسٌة 
أدت إلى تحرٌر الفرد من قٌود التكوٌنات االجتماعٌة كما تقلصت سٌطرة األسرة  وثقافٌة

.وبرزت سٌطرة الدولة  
إن األسرة المعاصرة تتؤثر أعمق التؤثٌر ببناء المجتمع الصناعً السابد الٌوم وهذا المجتمع ٌقوم 

هً الوعاء على اإلنجاز الفردي واألسرة تمد المجتمع دابما بخامات بشرٌة جدٌدة فاألسرة 
.الوحٌد لتنشبة األطفال  
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                                         المحاضرة الرابعة
:النقاط األساسٌة  

 .المٌزات األساسٌة للعائلة العربٌة•
 .األدوار التً تمر بها األسرة العربٌة•
 .األسرة فً الرٌف•
 .األسرة فً الحضر•

 :المٌزات األساسٌة للعائلة العربٌة
العابلة العربٌة قد توصؾ كوحدة اإلنتاج األساسٌة ومركز التنظٌم االجتماعً العربً واألنشطة 

.االجتماعٌة االقتصادٌة  
تكون العابلة العربٌة التقلٌدٌة وحدة اجتماعٌة واقتصادٌة ألن كل األعضاء ٌتعاونون لضمان 

لحقول امتلكت عادة وتم المإسسات مثل المحبلت وا. استمرارها وتحسٌن مكانتها فً المجتمع
تشؽٌلها لصالح الكل وكانت العابلة تإدي المهام والمسبولٌات التً تإدٌها الدولة حالٌا كالتعلٌم 

. والتؤهٌل والدفاع والتربٌة وؼٌرها  
 

 أ- مركز التنظٌم االجتماعً:

السابد  فً كل مستوٌات المعٌشة العربٌة وخصوصا بٌن القبابل والفبلحٌن تكون العابلة هً العرؾ
نجاح . الذي من خبلله ٌرث األفراد ثقافتهم وٌتم دعمهم فً أوقات التوتر االجتماعً والفردي

.أو فشل العضو الفرد هو نجاح للعابلة بالكامل  
فً العابلة العربٌة التقلٌدٌة لدى األب سلطة ومسبولٌة، تنضم الزوجة إلى جماعة أهلٌة قرابٌة 

االحترام والطاعة الراسخة بحكم وضعه فً أعلى هرم واألطفال ٌؤخذون لقبه، واألب له 
.السلطة  

 
 ب- العالقات الممتدة:

مثبل ثبلثة أجٌال فً . العابلة العربٌة الحالٌة ال تمتد عادة فً المعنى التقلٌدي ألجٌال تتعاٌش معا
األب واألم : تظهر الدراسات الحدٌثة اتجاها مستمرا نحو األسرة المتكاملة. نفس األسرة

فً الشكل الممتد للعابلة العربٌة ترابطت مع أدابها الدور كوحدة اجتماعٌة . والدواأل
اقتصادٌة، ٌجعل هذا الترتٌب من أعضاء العابلة متكاملٌن بطرٌقة تكافلٌة، القبٌلة تسٌطر على 
البدوي فً الصحراء، األهل ٌسٌطرون فً القرى، واألسرة المتكاملة تسٌطر على أفرادها فً 

.المدٌنة  
 

 ج- أنماط الزواج:

عادة الزواج هو عبلقة مشتركة اجتماعٌة أكثر من فردٌة، رسمٌا العابلة هً آلٌة للتكاثر، لبقاء 
اإلنسان ، تقوٌة العبلقات واالهتمامات، صٌانة الملكٌة الخاصة، التؤهٌل وإنجاز األهداؾ 

راه فً معظم هذا المبدأ ن. األخرى التً تتجاوز سعادة الفرد لضمان المصالح المشتركة
األنماط المتعلقة بالزواج، متضمنا الزواج المرتب وزواج األقارب وتعدد الزوجات والزواج 

.العرفً  
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 د- زواج األقارب:

لزواج األقارب فابدة لٌس فقط فً المهر المتدنً واحتباس ثروة العابلة والملكٌة خبلل العابلة ولكن 
وقد الحظ الدكتور زهٌر . صال العروس وعاببلتهاأٌضا فً تقوٌة تضامن القرابة وفً منع انف

.حطب أن عادة تلك القبابل العربٌة التً كانت مكتفٌة اقتصادٌا فضلت زواج األقارب  
:األدوار التً تمر بها األسرة العربٌة  

:تمر األسرة الحدٌثة فً المراحل التالٌة  
 1- مرحلة الخطوبة:

ة، وهً مرحلة تحضٌرٌة لتوثٌق العبلقات بٌن وهً الفترة التً تسبق عقد الزواج بصفة رسمٌ
أسرتً الزوج والزوجة ووضع أسس الحٌاة الزوجٌة واالتفاق على المبادئ واالتجاهات 

وهً تختلؾ فً المجتمع الرٌفً عنها فً المجتمع الحضري، . العامة التً تسود هذه الحٌاة
ٌا وٌدرسا مٌولهما وعاداتهما، فطبٌعة العادات والتقالٌد فً الرٌؾ ال تتٌح للخطٌبٌن أن ٌلتق

.عكس المدٌنة  
 

 2- مرحلة التعاقد والزواج:

حٌث ٌعٌش الزوجان معا وٌتعاشران . وتبدأ بعقد الزواج بصفة رسمٌة وتعتبر بدء الحٌاة الزوجٌة
معاشرة شرعٌة، وتقوم هذه المرحلة على تقرٌر الحقابق تقرٌرا صاببا بعٌدا عن عواطؾ 

فإما أنانٌة وأثرة تنتهً بتفكك األسرة، : تمثل امتحانا شاقا للزوجٌنوهً . المجاملة والخجل
.وإما إٌثارا وتعاونا ٌدعمان الحٌاة الزوجٌة وٌطٌبلن أمدها  

 
 3- مرحلة اإلنجاب:

نبلحظ أن الروابط األسرٌة قد تؤكدت فً نفوس الزوجٌن بعد إنجاب األطفال حٌث تظهر مشاعر 
بٌعة اإلنسانٌة وتتحدد األوضاع والمصطلحات المتعلقة جدٌدة وإحساسات كانت كامنة فً الط

.باألبوة واألمومة وقرابة المصاهرة والرضاع وطبقات المحارم وؼٌرها  
وٌبلحظ أنه كلما تعدد األطفال واجتازوا مراحل النمو األولى تزداد المسبولٌة وتثقل وتواجه األسرة 

.كثٌرا من المشاكل الداخلٌة والخارجٌة  
 

 4- مرحلة السكون واالستقرار:
وٌجب . فً هذه المرحلة ٌكبر األطفال وٌصبحون عناصر منتجة وٌستطٌعون االعتماد على أنفسهم

اإلشارة إلى أن هناك كثٌرا من األسر التً ال تخلو منها مظاهر العقوق فٌقاسً األبوان من 
.حاالت القطٌعة والعوز ما ٌثٌر الؽضب والنقمة على ناكري الجمٌل  

:الرٌفاألسرة فً   
ٌرجع االهتمام بدراسة النظام األسري فً المجتمعات الرٌفٌة إلى أن قسما كبٌرا من سكان العالم 

ومن الثابت أن وظابؾ األسرة تختلؾ فٌما . ٌعملون بالزراعة فً المدنٌات الكبٌرة وحتى اآلن
ن وتنظٌم بٌنها على نحو أو آخر، وتتمثل الوظابؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة فً وظٌفة التؤمٌ
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عملٌة قضاء وقت الفراغ والتسلٌة بالنسبة ألعضاء األسرة، كما توفر األسرة ألبنابها إطارا 
.معنوٌا ووجدانٌا ٌقٌهم من الشعور بالوحدة والعزلة االجتماعٌة  

 
 
 
 

:خصائص األسرة الرٌفٌة  
.األسرة الرٌفٌة ذات سلطة أبوٌة  

الكبٌرٌن وأبنابهما المتزوجٌن وأوالد األوالد وتمتد ٌسود نظام األسرة المركبة والتً تجمع األبوٌن 
.لتشمل بعض األقارب  

.تتمٌز األسرة الرٌفٌة بكبر حجمها وكثرة موالٌدها وتفضٌل الذكور  
.تمتاز األسرة الرٌفٌة بؤنها وحدة اقتصادٌة تمٌل إلى التخزٌن  

.ٌعتبر الزواج المبكر فً األسرة الرٌفٌة هو األكثر تفضٌبل  
.ل األطفال فً العمل الزراعًٌزداد تشؽٌ  

 
 ممٌزات األسرة الرٌفٌة:

األسرة هً أول نظام اجتماعً ٌعٌش الفرد فً كنفها وٌتشرب قواعدها التنظٌمٌة وٌخضع لسننها 
.وعاداتها وتقالٌدها  

.األسرة هً أصؽر المنظمات االجتماعٌة استقرارا فً المجتمع  
.وٌتوقؾ علٌها جمٌع المنظمات االجتماعٌةاألسرة هً حجر الزاوٌة فً البناء االجتماعً   

 
 

.تمارس األسرة على أفرادها ضؽوطا للضبط االجتماعً ؼٌر الرسمً لضبط سلوك األفراد  
.االرتباط باألرض والحٌوان  

.األبعاد القرابٌة تشكل ؼالبٌة العبلقات االجتماعٌة  
.المحافظة على التقالٌد  

 األسرة فً الحضر:
 

ث تتركز اآلن تدرٌجٌا فً المدن، كما أن المناطق التً ال تزال تعتبر رٌفا الحٌاة فً العصر الحدٌ
تتؤثر بخصابص المدٌنة، وٌذهب البعض إلى أن القرابة ظاهرة فً سبٌلها إلى الزوال مع 
زٌادة التحضر، كما أصبحت األسرة النووٌة أساس البناء االجتماعً، وأصبح الفرد داخل 

.بل وتابعا فً نفس الوقتاألسرة التً ٌنتمً إلٌها مستق  
 

:وظائف األسرة الحضرٌة  

.أدى انتشار التعلٌم وازدٌاد عدد المعاهد التربوٌة إلى حرمان األسرة من دورها كهٌبة تربوٌة  
والدور األساسً لؤلسرة والذي كان ٌتمثل فً الضبط والرقابة بدأ ٌخؾ أٌضا فً المدٌنة بانتشار 

.الشرطة  
االقتصادٌة لؤلسرة الحضرٌة فً الهبوط ولم ٌعد فً المدٌنة إنتاج تقوم به األسرة كما بدأت الوظابؾ 

.وإنما تتعهده مإسسات متخصصة  
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:تطور الحٌاة االجتماعٌة فً محٌط األسرة  
األهمٌة االقتصادٌة للمنزل، ألن األسرة : كانت الحٌاة االجتماعٌة مرتكزة على اعتبارات كثٌرة منها

رورٌات المعٌشة ومطالب الحٌاة بؽرض االستهبلك، وسٌادة الرجل فهو كانت قابمة بإنتاج ض
.دعامة األسرة وحامٌها، والزواج المبكر، وندرة الطبلق، وعدم انتشار االنحرافات األخبلقٌة  

 
ؼٌر أن تلك االعتبارات المذكورة كلها تطورت أو تؽٌرت بتطور الحٌاة االجتماعٌة ففقد المنزل 

هار اإلنتاج العابلً وأصبحت األسرة الحدٌثة وحدة استهبلكٌة، مما أتاح قٌمته االقتصادٌة وان
لؤلفراد أن ٌتحرروا من سلطة رب األسرة وٌخرجوا إلى مٌدان المجتمع وٌعرضوا خدماتهم 

. على أصحاب المصانع عندما انتشرت الصناعة الحدٌثة على أصحاب الحرؾ والطوابؾ ثم   
 

 

 
                                           المحاضرة الخامسة

:النقاط األساسٌة  
 .عوامل التكامل األسري•

 .المقصود بالتوافق األسري•
 .العوامل التً تؤدي إلى التوافق األسري•
 .مجاالت التوافق األسري•
 .قٌاس التوافق والتكٌف األسري•

 :عوامل التكامل األسري
 أوال- العامل البنائً للتكامل األسري:

( األوالد)وٌقصد بهذا التكامل وحدة األسرة فً كٌانها وفً بنابها من حٌث وجود كل من أطرافها 
فً صورة متماسكة، كل ٌقوم بدوره وٌإدي رسالته وٌتحقق بالتوافق الجنسً والمادي 

.والثقافً للزوجٌن  
 

 ثانٌا- الصراع داخل األسرة وآثاره على أفرادها:

العامة المرتبطة بالصراع والتكٌؾ فً األسرة منها أن السعادة واالستقرار فً األسرة مقترنة النتابج 
.بالتكٌؾ والطبلق تعبٌر عن انعدامه  

.انفصال الزوجٌن نتٌجة لعملٌات الصراع المستمر  
تلعب البٌبة االجتماعٌة دورا لمنع الصراع فٌما بٌنهم وتحقٌق التكٌؾ أو تلعب دورا فً زٌادة 

.الصراع داخل األسرة  
 

 ثالثا- الضغوط االجتماعٌة على األسرة:

:هً( هٌل)تم تصنٌؾ أزمات األسرة إلى ثبلث فبات حسب تصنٌؾ   
.التمزق أو فقدان األعضاء نتٌجة للحرب أو الموت أو المرض -1  

.التكاثر أو اإلضافة، بضم عضو جدٌد لؤلسرة دون استعداد مسبق -1  

.الخٌانة واإلدمان واالنحراؾ: ٌر إلى فقدان الوحدة األسرٌة واألخبلقٌة مثلاالنهٌار الخلقً، وٌش -1  
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وتإدي األحداث المسببة لؤلزمة إلى نتابج عدٌدة مثل االنتحار والطبلق والهروب واإلصابة 
.بؤمراض نفسٌة وعقلٌة  

دٌد العوامل والتوافق مع األزمة ٌعتمد أساسا على فعالٌات أداء أعضاء األسرة ألدوارهم، وٌمكن تح
مدى استعداد األسرة لمواجهة األزمة، ومدى تكامل : المإدٌة للتوافق مع األزمة فٌما ٌلً

األسرة، ومشاركة األسرة بكل أعضابها فً اتخاذ القرارات ومدى قوة وعمق العبلقات 
العاطفٌة بٌن أعضاء األسرة، والمشاركة اإلٌجابٌة للزوجة واالستفادة من التجارب والخبرات 

.لسابقة للتعامل مع األزمةا  
:المقصود بالتوافق األسري  

الفرد ال ٌتوافق بسهولة وٌسر حٌث توجد عوابق وعقبات تقؾ أمام توافق اإلنسان فً تحقٌق أهدافه 
فحٌاة الفرد عبارة عن سلسلة من عملٌات التوافق المستمر حٌث ٌضطر الفرد باستمرار إلى 

(.شافٌر)تعدٌل سلوكه كما أكد   
والهدؾ من النظام الزوجً تحقٌق . فق هو قدرة الفرد على أن ٌؽٌر من البٌبة لكً ٌتبلءم معهاوالتوا

.التوافق الزوجً واالنسجام  
 

والتوافق الزوجً ٌعنً المٌل النفسً المعبر عن المحبة والود والتوافق بٌن الزوجٌن واألصل فً 
.والرحمةالتوافق الزوجً هو االستقرار األسري وشعور الرضا والسرور   

وٌإكد صالح عبد العزٌز إن من مإشرات التعاطؾ بٌن الزوجٌن ذلك اإلحساس الذي ٌحس به كل 
.منهما فً ؼٌبة اآلخر  

 
:العوامل التً تؤدي إلى التوافق األسري  

من العوامل المهمة التً تإدي إلى التوافق والتكٌؾ األسري إشباع الحاجات األساسٌة ألفراد األسرة 
:لتً تإدي إلى التوافق األسريومن العوامل ا  

وجود أهداؾ مشتركة لؤلسرة وقدرة على اإلسهام فً خدمة المجتمع والنهوض به واالرتباط  -
.بؤخبلقٌات هذا المجتمع وقٌمه االجتماعٌة  

تفاهم واتفاق بٌن الوالدٌن حول عبلقتهما ودوراهما مع األبناء واالهتمام بتوفٌر الرعاٌة دون  -
.التفرقة بٌنهم  

 
.مشاركة األبناء لؤلسرة فً إدراك احتٌاجاتها والعمل على مقابلتها -  
.االكتفاء واالستقرار االقتصادي وتقدٌر كل فرد لما ٌبذله اآلخرون فً سبٌل إسعاد األسرة -  
.التجارب الناجحة فً مواجهة الصعوبات التً تعترض األسرة -  
األسرة القٌام بمسبولٌاتهم وتحقٌق إشباع  توفر الصحة والقدرة الجسمٌة التً تهٌا لكل أفراد -

.العبلقات األسرٌة  
:مجاالت التوافق األسري  

 التوافق االجتماعً:

المقصود بالتوافق االجتماعً قدرة الفرد على عقد صبلت وعبلقات طبٌعٌة مرضٌة مع اآلخرٌن 
والطمؤنٌنة حتى وفً المجال األسري أن ٌقوم الرجل والمرأة بعبلقة زوجٌة تقوم على السكٌنة 

.ٌشعر كل طرؾ بحاجته إلى الطرؾ اآلخر  
 

 التوافق االقتصادي والمادي:
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لكل أسرة دخل وإنفاق ولكنه ٌختلؾ من شخص آلخر فهناك أسرة ٌنخفض عندها المستوى 
وفقدان المال . االقتصادي بحٌث ال تستطٌع إشباع احتٌاجات أفرادها وٌإدي هذا إلى الحرمان

ان وٌختلؾ بٌن الفقراء واألؼنٌاء فاألؼنٌاء ٌفقدون السلطة والمال ٌحدث نوعا من الحرم
والفقراء ٌفقدون الطعام وإذا كان الزوج ؼٌر قادر على العمل لسبب ما تقوم الزوجة بالعمل 

.واإلسهام فً جزء من مٌزانٌة األسرة وهذا ٌإدي إلى التوافق االقتصادي لؤلسرة  
 

 التوافق الجنسً:

الدوافع التً ٌسعى إلى تحقٌقها اإلنسان فً الزواج ومن العوامل التً تساعد  اإلشباع الجنسً أحد
فالتوافق الجنسً ٌقتضً . على التوافق الجنسً بٌن الزوجٌن الصراحة واتساع األفق العقلً

فهم ومعرفة وإدراك معنى الجنس ودوافعه وأهدافه وؼاٌاته ولذلك فالثقافة الجنسٌة من األمور 
التعلم وإعداد الشباب للحٌاة الزوجٌة األسرٌةالمهمة فً برامج   

 
 
 

 التوافق الدٌنً:
من الوسابل التً تإدي إلى التوافق بٌن أعضاء األسرة الممارسات الدٌنٌة بٌن أفرادها خاصة سلوك 

الوالدٌن الذي ٌشجع على التمسك بالقٌم الدٌنٌة، حٌث ٌتحقق التوافق الدٌنً من خبلل اإلٌمان 
.لفرد بما قسمه له من رزق ومال وجاهباهلل وأن ٌرضى ا  

 
 

 التوافق الثقافً:
من أهم العوامل المإثرة فً التوافق األسري الثقافة بصورة عامة وتعلٌم المرأة بصورة خاصة 

.ولذلك فالخلفٌة الثقافٌة لكل من الزوجٌن تإثر فً حٌاتهما المشتركة  
:قٌاس التوافق والتكٌؾ األسري  

بطرق متعددة فً أواخر العشرٌنات ثم ظهرت بعد ذلك بعشر سنوات  بدأ قٌاس التوافق الزوجً
دراسات واسعة وشاملة اهتمت بتحدٌد العوامل الشخصٌة المرتبطة بالتوافق الزوجً والتنبإ 

.بنجاح الزواج  
وتبٌن أن معظم هذه الدراسات تركز بصفة عامة على خمسة مقاٌٌس أو أقسام: االنسجام أو عدم 

االنسجام، واالهتمامات واألنشطة المشتركة، وإظهار العواطؾ، والثقة المتبادلة، وعدم 

.اإلشباع والشعور بالعزلة الشخصٌة والتعاسة  
 
 

عبلمة ممٌزة تصلح لتقٌٌم العبلقة الزوجٌة فالمقٌاس فً رأٌها ٌجب أال ( برنارد)وقد وضعت 
ض على عبلقة ممكنة وملموسة، وتكون العبلقة الزوجٌة ٌنهض على عبلقة متخٌلة وإنما ٌنه

وإذا كان . ناجحة إذا كان اإلشباع إٌجابٌا، أي إذا كان الجزاء لشرٌكٌن أكبر من الخسارة
 استمرار العبلقة الزوجٌة أفضل من أي بدٌل آخر كما فً المثالٌن التالٌٌن:

 
اإهما معا له فوابد كبٌرة من حٌث زوجان ال ٌحب أحدهما اآلخر وهما على خبلؾ مستمر ولكن بق

إقامة مسكن جمٌل وٌحمٌان أطفالهما من المشكبلت التً تنتج عن االنفصال والطبلق، ولهذا 
.تعد العبلقة ناجحة بمعنى أن الفوابد أكثر من التكالٌؾ أو المكسب أكثر من الخسارة  
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آخر، كما فً حالة زوجة ؼٌر زواج تكون فٌه العبلقة الزوجٌة ناجحة فقط ألنها أفضل من أي بدٌل 
عاملة تعتمد اقتصادٌا على زوجها فٌكون بقاإها معه أفضل من أي بدٌل آخر على الرؼم من 

.عدم التوافق والتعاسة  
 
 

 
                                 المحاضرة السادسة        

:النقاط األساسٌة  
 .التوتر والتفكك األسري•

 .تعرٌف التفكك األسري•
 .التفكك األسريمراحل •
 .األزمات األسرٌة•
 .المشكالت األسرٌة•
 

:التوتر والتفكك األسري  
 أوال- ٌرجع التوتر إلى أسباب وعوامل كثٌرة من أهمها:

 
عدم توفر المقومات األساسٌة لمعٌشة األسرة -  
اختبلؾ كل من الزوجٌن فً طرٌقة الحٌاة  –  
اختبلؾ المستوى الثقافً للزوجٌن  –  
أحد الزوجٌن على اآلخر بشكل ملموس طؽٌان شخصٌة –  
ظهور االتجاهات الفردٌة واألنانٌة –  
العادات الضارة واالنحرافات الشاذة –  
انعدام العواطؾ األسرٌة ألسباب شخصٌة –  
قد تكون الؽٌرة سببا مباشرا لزٌادة التوتر –  
تدخل األقارب فً العبلقات الزوجٌة  –  
قلة الوسابل التروٌحٌة –  
.الوفاء والصراحة والصدق فً المعامبلت الزوجٌةعدم  –  

 
 

 ثانٌا- العالقات الداخلٌة فً األسرة:
: وهناك عملٌات ثبلث ٌمكن أن تلقً الضوء على تلك العبلقات الداخلٌة فً نطاق األسرة هً

.التعاون والتنافس والصراع  
نه قابمة طوٌلة من والتفكك األسري من أهم المشكبلت التً تواجه المجتمع المعاصر وتنتج ع

وتكثر األمراض النفسٌة الناتجة عن تهدم األسرة والعدٌد من . المشكبلت فً المجتمع
.المشكبلت التً ٌصعب حصرها  

:تعرٌؾ التفكك األسري  
 



 رضاك ٌاهلل            رٌووم                           18                                                     
 

ٌعرؾ التفكك األسري بؤنه فشل واحد أو أكثر من أعضاء األسرة فً القٌام بواجباته نحوها، مما 
. لتوترات بٌن أفرادها وهذا ٌإدي النفراط عقدها وانحبللهاٌإدي لضعؾ العبلقات وحدوث ا  

 
كما ٌعرؾ أٌضا بؤنه انهٌار الوحدة األسرٌة وانحبلل بناء األدوار االجتماعٌة المرتبطة بها عندما 

. ٌفشل عضو أو أكثر فً القٌام بالتزاماته ودوره بصورة مرضٌة  
 

األسرٌة وتحلل أو تمزق نسٌج األدوار وٌمكن تعرٌؾ التفكك األسري على أنه انهٌار الوحدة 
.االجتماعٌة عندما ٌخفق فرد أو أكثر من أفرادها فً القٌام بدوره على نحو سلٌم  

:مراحل التفكك األسري  
وهً فترة محددة وربما تكون قصٌرة جدا بشكل ٌجعلها ؼٌر ملحوظة : مرحلة الكمون -1

.مناقشتها أو التعامل معها بواقعٌةوالخبلفات فٌها سواء كانت صؽٌرة أو كبٌرة ال ٌتم   
 

ٌشعر أحد أفراد األسرة بنوع من االرتباك وبؤنه مهدد وؼٌر قانع باإلشباع : مرحلة االستثارة -1

.الذي حصل علٌه  
 

ٌحدث االصطدام أو االنفجار نتٌجة االنفعاالت المترسبة وتظهر االنفعاالت : مرحلة االصطدام -1

.المكبوتة  
 
 

وٌحدث عند زٌادة الصراع والرؼبة فً االنتقام والنقد المتبادل بٌنهما : النزاعمرحلة انتشار  -3

.وٌكون الهدؾ فقط أن ٌنتصر كل منهما على اآلخر  
 

ٌكون فً حالة لم ٌتمكن الزوجان من حل مشاكلهما بنفسٌهما وزٌادة : مرحلة البحث عن الحلفاء -5

على األطفال أو المشاركة فً األنشطة فترة النزاع فٌلجؤ لطرق ومصادر بدٌلة مثل التركٌز 

.االجتماعٌة أو التركٌز على النجاح فً العمل  
 

وٌكون فً حالة كان للزوجٌن دافعٌة ورؼبة لتحمل مسبولٌة القرار : مرحلة إنهاء الزواج -6

.المتعلق باالنفصال وتعنً عدم التفكٌر فً العودة مرة أخرى  
:األزمات األسرٌة  

:رٌة إلىوقد تقسم األزمات األس  
األسرة التً تشكل ما ٌطلق علٌها البناء الفارغ، وهً أن الزوجٌن ٌعٌشان معا ولكن ال  -1

.ٌتواصبلن إال فً أضٌق الحدود وٌصعب على كل منهما منح اآلخر الدعم العاطفً  
 

األزمات األسرٌة التً ٌنتج عنها االنفصال اإلرادي ألحد الزوجٌن مثل االنفصال أو الهجر أو  -1

.طبلقال  
 

أزمات ناتجة عن أحداث خارجٌة مثل التؽٌب البلإرادي ألحد الزوجٌن بسبب الترمل أو السجن  -1

.أو الكوارث الطبٌعٌة  
 



 رضاك ٌاهلل            رٌووم                           19                                                     
 

الكوارث الداخلٌة التً تإدي إلخفاق ؼٌر متعمد فً أداء األدوار كما هو الحال بالنسبة  -3

العقلً ألحد األطفال أو األمراض وٌدخل فً ذلك التخلؾ . لؤلمراض العقلٌة أو الفسٌولوجٌة
.المستعصٌة التً قد تصٌب أحد الزوجٌن  

:المشكبلت األسرٌة  
 أوال- مشكالت الطالق:

وتختلؾ نظرة المجتمعات فً تعرٌفها للمستوى أو للحد الذي ٌصبح معه الخبلؾ بٌن الزوجٌن أمرا 
. ٌإدي إلى انحبلل الزواج ومن ثم الطبلق  

.أسباب خاصة تتعلق بالزوجٌن، وأخرى عامةوتنقسم أسباب الطبلق إلى   
 

 أ- األسباب الخاصة: 
: ومنها ما ٌتعلق بالزوج مثل  

الكراهٌة، وتعدد الزوجات، وسإ معاملة الزوجة، وعدم القدرة على تحمل نفقات األسرة والمرض 
.وعدم توفر العمل المناسب ألداء واجبات األسرة  

: ومن جهة الزوجة  
األخبلق، وخٌانة األمانة الزوجٌة، وإهمال شبون المنزل، وفارق السن بٌن كراهٌة الزوج، وسوء 

.الزوجٌن  
 

 ب- األسباب العامة:

.العامل االقتصادي  
.عدم قٌام الزواج على أسس واضحة  

.االختبلؾ فً المستوى االقتصادي والوضع االجتماعً  
.ضعؾ الوازع الدٌنً واألخبلقً  

.ألسرةعدم وجود االنسجام البلزم لتدعٌم ا  
.عدم االستقرار العابلً  

 
 ثانٌا- مشكلة وفاة أحد الزوجٌن:

هناك وجوه شبه عدٌدة بٌن الطبلق ووفاة أحد الزوجٌن ذلك أنهما ٌعنٌان توقؾ أحد الزوجٌن عن 
أداء أدواره والتزاماته مما ٌتطلب تكٌفا على مستوى األسرة بؤكملها، وتتلخص أوجه الشبه 

الجنسً، وفقدان اإلحساس باألمن واألمان، وفقدان المثل األعلى، توقؾ اإلشباع : بٌنهما فً
وزٌادة األعباء على الطرؾ الموجود، وزٌادة المشكبلت المادٌة، وإعادة توزٌع المهام 

.والمسبولٌات المنزلٌة  
 

 ثالثا- مشكلة تعدد الزوجات:
:ةتبٌح بعض المجتمعات والشرابع تعدد الزوجات، وٌتم التعدد لعوامل كثٌر -  
.لٌس الرجال سواء فً القوة وارتفاع الرؼبة الجنسٌة -  
.بعض النساء عقٌمات ال ٌلدن وبعضهن مرٌضات-  
.الحروب تحصد عددا كبٌرا من الرجال وترمل كثٌرا من النساء-  
وسٌلة لزٌادة النسل -  
.ألراملقد ٌكون التعدد مظهرا من مظاهر الرعاٌة االجتماعٌة لكفالة األطفال الٌتامى وتكرٌم ا -  
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                                       المحاضرة السابعة

:النقاط األساسٌة  
 .أسباب التفكك األسري•

 .آثار التفكك األسري•
 .الوقاٌة من التفكك األسري•
 .وسائل عالج مشكلة التفكك األسري•
 .برامج التوعٌة األسرٌة•
 .أهداف خاصة بحل مشكلة التفكك األسري•

:األسريأسباب التفكك   

 1- األب الحاضر الغائب:

وله عدة صور كرجل األعمال الؽارق فً عمله فسرعان ما . وهو من ٌقضً وقته خارج المنزل
.تبدأ المشاكل بالظهور فً المنزل الفتقار عنصر المشاركة بٌن الزوجٌن  

 2- األم الغائبة الحاضرة:

نشؽلة بالعمل وقد توكل مهمة تربٌة وقد ال تكون بالضرورة م. وٌنطبق علٌها ما ٌنطبق على األب
.ورقابة األبناء إلى الخادمة  

 3- صراع األدوار:

.وقد ٌقصد به التنافس بٌن الزوج والزوجة، أو أن تقوم الخادمة بدور األم  
 4- ثورة االتصاالت الحدٌثة:

أنها رؼم إٌجابٌات ثورة االتصال الحدٌثة وأنها ساعدت على االتصال وقضاء وقت فراغ أكبر إال 
.قد تتحول لسبب من أسباب تفكك األسرة فً حالة استخدامها استخداما ؼٌر صحٌح  

 5- الوضع االقتصادي لؤلسرة:

كؤن ٌنشؽل الؽنً بماله عن أهله أو قد . ففً حالة الؽنى أو الفقر قد ٌكون التفكك األسري نتاجهما
ٌستطٌع أطراؾ األسرة أن  أما فً حالة الفقر فقد ال. ٌإدي نفوذ المال إلى استخدامات محرمة

.ٌتدبروا أمورهم فٌلجؤ البعض للسرقة أو الطبلق أو التملص من المسبولٌة  
:آثار التفكك األسري  

 1- آثار التفكك على األفراد:

األفراد هم أول ضحاٌا األسر المفككة فالزوجان عند مواجهة المشكبلت المترتبة على التفكك 
ط فً عوامل التوافق والصحة النفسٌة وقد ٌنتج عن ذلك ٌصابان باإلحباط وخٌبة األمل وهبو

وقد ٌنتج عن ذلك عدم القدرة على تكوٌن أسرة مرة أخرى . اإلصابة ببعض األمراض النفسٌة
فٌنعزل الزوج أو الزوجة عن الحٌاة االجتماعٌة وٌعٌش حٌاة منطوٌة على الذات وٌكون سلبً 
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ٌعطله عن القٌام بؤدوار إٌجابٌة فً نهضة  التعامل ال ٌشارك اآلخرٌن نشاطات الحٌاة مما
. المجتمع ورعاٌة صؽاره  

 
أما أبناء األسر المفككة وخصوصا إذا كانوا صؽار السن فؤول المشكبلت التً تواجههم فقدان 
المؤوى الذي كان ٌجمع شمل األسرة فعندما ٌحدث التشتت ٌعٌش األبناء بعضهم عند األب أو 

د ٌتزوج أحد الوالدٌن والنتٌجة ؼالبا مشكبلت مع زوجة األب أو األم أو قد ٌنفصلون عنهم وق
زوج األم مما قد ٌدفع أبناء األسر المفككة إلى هجر المنزل ألماكن أخرى قد ال تكون مناسبة 

وقد تصاب الفتٌات ببعض األمراض . للعٌش فً حٌاة مستقرة كما ٌحدث فً مساكن العزاب
.عرضن لبلنحراؾالنفسٌة نتٌجة سإ المعاملة وربما ٌت  

 
 2- آثار التفكك على عالقات الزوجٌن باآلخرٌن:

فإن كان هناك . ٌنتج عن التفكك األسري انحبلل فً عبلقات الزوجٌن باآلخرٌن وخصوصا األقارب
قرابة بٌن أسرتً الزوجٌن فإنها ؼالبا ما تتؤثر سلبٌا بما ٌحدث للزوجٌن فتحدث القطٌعة بٌن 

تقل ألسرة أخرى مستقرة ففً حالة حدوث تفكك ألسرة واحدة األسرتٌن كما وأن األمر ٌن
وبٌنهما قرابة فقد ٌلجؤ اآلباء واألمهات بقصد أو بدون قصد إلى نقل أثر التفكك إلى أسر 

.وبالتالً ٌتحمل الجمٌع مشكبلت فرد واحد والنتٌجة تفكك أسرة ثانٌة. أخرى  
 

 3- آثار التفكك على نشر االنحراف:

فعندما . دي أحٌانا إلى تهٌبة الظروؾ النحراؾ أفراد األسرة وخصوصا األبناءالتفكك األسري ٌإ
تتفكك األسرة وٌتشتت شملها ٌنتج لدى أفرادها شعور بعدم األمان االجتماعً وضعؾ القدرة 
لدى الفرد على مواجهة المشكبلت وتجعله ٌبحث عن أٌسر الطرق لحل مشكبلته دون النظر 

مة للوصول للهدؾ وأكبر دلٌل هم األحداث الذٌن ٌنحرفون إلى شرعٌة الوسٌلة المستخد
.وٌقعون فً سلوك إجرامً بسبب تفكك أسرهم  

 
 

 4- آثار التفكك على قٌم المجتمع وثقافته:

التفكك األسري ٌسبب اختبلال فً كثٌر من القٌم التً ٌسعى المجتمع إلى ترسٌخها فً أذهان 
.ٌة المهمة فً تماسك المجتمع واستمرارهوسلوكٌات أفراده والعدٌد من القٌم اإلٌجاب  

وقد ٌجعل بعضها ٌوجه . فالتفكك ٌولد إحباطا نفسٌا قوي التؤثٌر فً كل فرد من أفراد األسرة المفككة
اللوم إلى المجتمع الذي نشؤ به ولم ٌساعده على تهٌبة الظروؾ التً تقٌه من التفكك األسري 

ا المجتمع وٌسعى الفرد للخروج علٌها وعدم االلتزام مما ٌحول اللوم لتلك القٌم التً ٌدافع عنه
بها كنوع من السلوك المعبر عن عدم الرضا الؽٌر معلن وٌظهر الفرد نوعا من السلوك 

الثقافً المنافً لما هو متعارؾ علٌه فً مجتمعه كرد فعل لعدم الرضا عن المجتمع وثقافته 
. فنجده ٌمجد الثقافة الوافدة  

 
 5- آثار التفكك على التنمٌة:

أجمع العلماء أن التفكك األسري عابق كبٌر أمام التنمٌة ألنها تعتمد على أسرة قابمة بوظابفها بشكل 
وبها تنتج أفرادا إٌجابٌٌن قادرٌن على تحمل المسبولٌة الملقاة . سلٌم لتحقٌق أهداؾ التنمٌة

بح الفرد محبطا ففً حالة حدوث التفكك ٌص. علٌهم فً المساهمة فً رقً المجتمع وتطوره
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وٌحتاج لجهود تبذل لنجعله ٌتجاوز مشكلته وقد كان باإلمكان صرؾ تلك الجهود للرقً 
.بالمجتمع  

:الوقاٌة من التفكك األسري  

.العناٌة بما ٌقً من الوقوع فً هذه المشكلة -1  

.تقوٌة إٌمان الفرد -1  

.بناء األسرة على أسس ومعاٌٌر صحٌحة -1  

.الزوجٌنعدم التدخل فً حٌاة  -3  

 
 
 

:وسابل عبلج مشكلة التفكك األسري  
 1- المؤسسات الدٌنٌة:

وهً المإسسات الدٌنٌة المتاحة فً المجتمع مثل المساجد وهً أماكن ٌتردد علٌها المسلم خمس 
.مرات ٌومٌا ونستطٌع أن نقدم فٌها النصح واإلرشاد من خبلل الخطب والدروس  

 2- المؤسسات التربوٌة:

توفٌر برامج ومناهج تبلمس حاجات الناس ودور األخصابٌٌن فً المدرسة لحل مشاكل وٌقع علٌها 
.الطلبة والسعً لحلها مع الوالدٌن وتبصٌرهم بكٌفٌة مواجهة المشكبلت األسرٌة  

 

 3- المؤسسات الثقافٌة واإلعالمٌة:

.ٌمكن أن ٌكون لها أثر إٌجابً فً بث البرامج المفٌدة ومراقبة الثقافة الدخٌلة  
 4- المؤسسات الخٌرٌة:

وهً مإسسات لها دور فً إعانة األسر المفككة وإمدادهم بالمساعدات المادٌة والعٌنٌة والمعنوٌة 
سواء لؤلسر الفقٌرة أو األسر الؽنٌة وكذلك تبنً العدٌد من المشارٌع كرعاٌة األحداث ورعاٌة 

.األسر المفككة  
 

 5- المؤسسات الصحٌة:

الصحً لؤلسرة والجانب النفسً واآلن ٌوجد ما ٌسمى بطب األسرة  وهً مإسسات تهتم بالجانب
.وٌعنى بمتابعة حالة المرضى صحٌا ونفسٌا واجتماعٌا  

 6- مؤسسات اإلرشاد الزوجً:

وهً مراكز تهتم بجمٌع ما ٌخص األسرة فً جمٌع مراحلها وتقدم المشورة للراؼبٌن فً الزواج 
جٌة وتتوقع الخبلفات التً تطرأ نتٌجة للبٌبة التً وتشرح لهم وتعطٌهم دروسا فً الحٌاة الزو

تربوا فٌها، وتعطٌهم دروسا لتنمٌة المهارات وتجنب تفاقم المشاكل والحلول المناسبة بطرٌقة 
.تحافظ على تماسك األسرة وترابط أفرادها  

:برامج التوعٌة األسرٌة  

:ٌجب أن تشمل برامج التوعٌة األسرٌة  
وكٌفٌة تنظٌم الحٌاة العابلٌة من النواحً االقتصادٌة وتدبٌر شبون الحٌاة التوعٌة بوظابؾ األسرة  -1

المنزلٌة مثل تخطٌط مٌزانٌة األسرة والموازنة بٌن مصادر الدخل وبٌن متطلبات اإلنفاق 
.واالستهبلك  
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ة من المهم أن ٌحاط اآلباء واألمهات بالمبادئ القانونٌة التً ترتبط بالحقوق والواجبات االجتماعٌ -1

.وقوانٌن األحوال الشخصٌة وما ٌتصل بالعقود  
 

ٌجب أن تهتم األسرة بمبادئ التربٌة الخلقٌة من حٌث الخٌر والشر واحترام التقالٌد االجتماعٌة  -1

والتمسك بالفضابل والمعاٌٌر االجتماعٌة السابدة وتنشبة األطفال على األخبلق والصفات 
.السٌبة الطٌبة المرؼوبة مع االبتعاد عن العادات  

تثقٌؾ اآلباء باألمور الدٌنٌة لتنشبة األبناء تنشبة سلٌمة على المبادئ اإلسبلمٌة القوٌمة وتكوٌن  -3

.الضمٌر اإلنسانً عن طرٌق العبادات والتمسك بالفضابل الدٌنٌة  

 أهداف خاصة بحل مشكلة التفكك األسري:

األسرٌة والتدخل المبكر الحتوابها إنشاء المراكز االستشارٌة للمساهمة بعبلج المشكبلت  -1

والسٌطرة على مسببات مشكبلت الطبلق وؼٌرها منذ البداٌة وقبل تفاقمها ووصولها لمرحلة 
.مستعصٌة الحل  

تفعٌل أدوار مإسسات المجتمع المدنً فً مواجهة مشكبلت المجتمع وخاصة المشكبلت  -1

.األسرٌة  
 

األسر المتفككة لتؤمٌن حٌاتهم وحصر أبناء األسر  إنشاء صندوق تؤمٌن اجتماعً ألطفال ونساء -1

المتفككة ومتابعة تحصٌلهم الدراسً واالهتمام بتدرٌبهم مهنٌا لضمان حٌاة كرٌمة وعمل 
.شرٌؾ بعٌدا عن التشرد واالنحراؾ  

االستمرار فً التؤكٌد على أهمٌة العنصر البشري وضرورة استثمار الموارد البشرٌة عن طرٌق  -3

.مات المختلفة لها من تعلٌم وتدرٌب ورعاٌة اجتماعٌةتقدٌم الخد  
 

ضرورة تشكٌل الجمعٌات األهلٌة التطوعٌة والخاصة بعبلج المشكبلت األسرٌة وتشجٌع قٌام  -5

اتحاد عام ٌقوم بالتنسٌق بٌنها واإلشراؾ والتوجٌه لها فً ضإ سٌاسة اجتماعٌة مكتوبة متفق 
.علٌها  

عداد برامج تخصصٌة حول األسرة ومشكبلتها ومساهمة الوسابل االهتمام بمسؤلة التوعٌة وإ -6

اإلعبلمٌة كافة فً تنفٌذ تلك البرامج وإقامة الندوات والمحاضرات ونشر الكتب والمطبوعات 
.لتبصٌر المجتمع بخطورة التفكك األسري وآثاره ونتابجه  
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                                المحاضرة الثامنة                       

:النقاط األساسٌة  
 .مفهوم التنشئة االجتماعٌة•

 .الهدف من التنشئة االجتماعٌة•
 .بعض العوامل األساسٌة المساهمة فً التنشئة األسرٌة•
 .بعض األسالٌب الخاطئة فً تنشئة األبناء•
 .أهم وسائل التنشئة االجتماعٌة•
 .دور األسرة فً التنشئة االجتماعٌة•

 
:مفهوم التنشئة االجتماعٌة  

ٌستخدم علماء النفس االجتماعً مصطلح التنشبة االجتماعٌة للداللة على تلك العملٌة التً ٌكتسب 
.الطفل بموجبها العادات والقٌم والمعاٌٌر والمفاهٌم الخاصة بالجماعة  

من الخبرات وٌقصد بالتنشبة االجتماعٌة العملٌة التً ٌكتسب الفرد من خبللها أنماطا محددة 
بمعنى آخر هً عملٌة تربوٌة اجتماعٌة ٌتم من . والسلوك االجتماعً أثناء تفاعله مع اآلخرٌن

خبللها وضع الفرد فً قالب ثقافً معٌن، وٌكتسب من خبللها الخصابص األساسٌة لمجتمعه 
لخ، والتً ا...مثل اللؽة والقٌم واالتجاهات والمعاٌٌر والعادات والتقالٌد والمهارات االجتماعٌة

تمكن الفرد من التوافق النفسً واالجتماعً مع المجتمع الذي ٌعٌش فٌه، وٌسلك بطرٌق تتسق 
كما أنها عملٌة تساعد الفرد على . ومعاٌٌر السلوك االجتماعً المفضل فً هذا المجتمع

.مساٌرة جماعته والتوافق معها واالندماج فً الحٌاة االجتماعٌة  
 

لتنشبة االجتماعٌة على أنها العملٌة التً ٌكتسب األفراد من خبللها هناك أٌضا من ٌنظر إلى ا
المعارؾ والمهارات واالتجاهات التً تمكنهم من المشاركة بصورة فعالة على حد كبٌر أو 

. قلٌل بوصفهم أعضاء فً مجتمعاتهم  
على التحكم فً انتقال الثقافة بٌن األجٌال، وإكساب األفراد القدرة : وتتضمن التنشبة ثبلث مهام هً

. دوافعهم، وعملٌة تدرٌبهم على القٌام بؤدوارهم االجتماعٌة  



 رضاك ٌاهلل            رٌووم                           15                                                     
 

 
إذ ٌهتم علماء . وٌمثل موضوع التنشبة االجتماعٌة نقطة التقاء بٌن علم االجتماع وعلم النفس

االجتماع فً تعرٌفهم للتنشبة باألنساق والنظم االجتماعٌة التً من شؤنها أن تساعد على 
تحوٌل المادة البٌولوجٌة اإلنسانٌة الخام إلى شخص قادر على أداء العملٌات التً ٌتطلبها منه 

أما علماء النفس . مجتمعه، لذلك ٌعرفون التنشبة االجتماعٌة للفرد حسب حاجات المجتمع
فٌتركز اهتمامهم على دراسة سلوك الفرد وٌهتمون بكل من الفروق الفردٌة وأوجه الشبه بٌن 

. األفراد  
 

لفرد من ونخلص مما سبق إلى أن عملٌة التنشبة االجتماعٌة عملٌة تربوٌة نفسٌة واجتماعٌة ٌكتسب ا
خبللها الخصابص األساسٌة لمجتمعه، وهً عملٌة متعددة األبعاد متعددة األدوات تبدأ منذ 

اللحظات األولى لخروج الطفل إلى الحٌاة حتى آخر لحظات عمره الممتدة وذلك عبر مراحل 
كما ٌتسع مفهوم التنشبة االجتماعٌة لٌشمل عدة مفاهٌم وعملٌات أخرى مثل التطبٌع . متتابعة

.الجتماعً والتثقٌؾ واالندماج االجتماعً والتربٌةا  
:الهدف من التنشئة االجتماعٌة  

الهدؾ األساسً من عملٌة التنشبة االجتماعٌة تكوٌن الشخصٌة اإلنسانٌة، وتكوٌن ذات الطفل عن 
طرٌق إشباع الحاجات األولٌة له، بحٌث ٌستطٌع فٌما بعد أن ٌجد نوعا من التوافق والتآلؾ 

وتكوٌن بعض . ن من جهة، ومع مطالب المجتمع الذي ٌعٌش فٌه من جهة أخرىمع اآلخرٌ
المفاهٌم والقٌم الخلقٌة لدى الفرد مثل التؤكٌد على مفهوم الذات اإلٌجابً لدى الطفل، وخاصة 

ولؤلسرة هنا دور فً تنمٌة الضمٌر لدى الفرد، خاصة أن . فً السنوات األولى من حٌاته
.ن ٌكونوا قدوة بؽرس القٌم الدٌنٌة واألخبلقٌة فً أطفالهمللوالدٌن دورا مهما فً أ  

:بعض العوامل األساسٌة المساهمة فً التنشئة األسرٌة  

 1- العالقات اإلنسانٌة بٌن اآلباء واألبناء:

هناك اختبلؾ وتباٌن فً العبلقات االجتماعٌة بٌن أبناء األسرة الواحدة، حٌث كثٌرا ما نسمع أن هذا 
.أبنابه على بقٌة األبناءاألب ٌفضل أحد   

 2- عدد األفراد فً األسرة:

نظرة الوالدٌن للحجم المثالً لؤلسرة تتوقؾ على مجموعة من االعتبارات االقتصادٌة واالجتماعٌة 
.والدٌنٌة  

 
 3- نوع األبناء:

.فً المجتمعات الشرقٌة نجد حتى عهد قرٌب أن للذكر مكانة خاصة  
 4- الناحٌة التعلٌمٌة لؤلسرة:

.لعب التعلٌم دورا مهما فً إعداد وتوجٌه الطفل الكتساب القٌم والمعاٌٌر الخاصة بالمجتمعٌ  
 

 5- الطبقة االجتماعٌة لآلباء:

اآلباء الذٌن ٌنتمون إلى الطبقات االجتماعٌة األدنى ٌقدرون االحترام والطاعة واالمتثال والدقة  
أما آباء الطبقات االجتماعٌة . وٌقدرونها فٌهموالتؤدب، وٌفضلون أن ٌكتسب أبناإهم هذه القٌم 

.الوسطى فٌركزون اهتمامهم نحو النمو الذاتً للطفل  
 

:بعض األسالٌب الخاطئة فً تنشئة األبناء  
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إن أول ما ٌتبادر إلى أذهاننا تلك المظاهر السٌبة والخاطبة فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة فً  -1

.فً أسرنا، فبل ٌوجد عندنا تقدٌر لسن الطفلعصرنا الحاضر، فهناك سإ فهم للطفل   
.من مظاهر سإ التربٌة عملٌة التشهٌر بؤبنابنا أمام اآلخرٌن -1  

.ٌقوم بعض اآلباء بتخوٌؾ أبنابهم بؤشٌاء وهمٌة ؼٌر حقٌقٌة -1  

واألمر ٌزداد سوءا فً حالة االستعانة بخدم أو مربٌات للقٌام بعملٌة التربٌة أو الرعاٌة، فالجهل 
.ضافة إلى عدم توفر الدافع ٌإدي إلى نتابج سلبٌةباإل  

:أهم وسائل التنشئة االجتماعٌة  

1- األسرة: األسرة تعد الوسٌلة الربٌسٌة للتنشبة االجتماعٌة، وهً المسبولة األولى عن تنشبة الطفل 
.االجتماعٌة  

2- المدرسة: للمدرسة أٌضا دور مهم فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة للطفل، حٌث ٌتعلم الطفل فٌها 
.كثٌرا من األشٌاء  

3- الثقافة: الفرد ٌتعلم عناصر الثقافة االجتماعٌة فً أثناء نموه االجتماعً من خبلل تفاعله فً 
. المواقؾ االجتماعٌة مع الكبار  

 
4- الجماعات المرجعٌة: وهً الجماعات الصؽٌرة التً ٌتعامل معها الفرد، والتً تتكون من 

أعضاء ٌمكن أن ٌتعامل كل منهم مع اآلخر، وهو ٌكون من عمرهم وجنسهم نفسه ومرجعا له 
.فً اتجاهاته وقٌمه وسلوكه  

5- وسائل اإلعالم: مما الشك فٌه أن لوسابل اإلعبلم دورا مهما فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة من 
اجات النفسٌة لؤلفراد، مثل الحاجة إلى المعارؾ والمعلومات الثقافٌة، خبلل إشباع الح

.والتوافق مع المواقؾ الجدٌدة  
:دور األسرة فً التنشبة االجتماعٌة  

تعد األسرة هً الجماعة األولٌة التً تكسب الطفل خصابصه النفسٌة واالجتماعٌة، أي أنها الوسٌلة 
ً التً تزود الفرد بالرصٌد األول من القٌم، والضوء فاألسرة ه.الربٌسٌة لتنشبته االجتماعٌة

الذي ٌرشده فً سلوكه وتصرفاته، ففً األسرة ٌعرؾ الفرد الحسن والقبٌح، والمرؼوب 
وؼٌر المرؼوب، وتمنح األسرة الطفل أوضاعه االجتماعٌة وتحدد له اتجاهاته وسلوكه وقٌمه 

.واختٌاراته والمثل التً ٌتبعها  
 

:االجتماعٌة أسالٌب التنشئة -1  

ونعرض فٌما . تنعكس االتجاهات الوالدٌة فً أسالٌب التنشبة االجتماعٌة وكٌؾ ٌتعاملون مع أبنابهم
:ٌلً لبعض أسالٌب التنشبة االجتماعٌة على النحو التالً  

 )أ( السماحة:

ٌكون لهم وتتمثل فً عدم تدخل الوالدٌن فً اختٌار األبناء ألصدقابهم وتشجٌع األبوٌن ألبنابهم أن 
.رأي مستقل منذ الصؽر  

 
 )ب( التشدد:

. وٌتمثل فً إلزام األبناء بالطاعة الشدٌدة وحرص الوالدٌن على أال ٌكون أبناإهم ناكرٌن لجمٌلهما
.وٌلجؤ األبوان إلى التشدد بدافع الخوؾ على أبنابهم ومن باب القلق  

 )ج( عدم االتساق أو التذبذب:
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ٌتعلق أولهما بعدم انتهاج اآلباء ألسلوب مستقر له طابعه : وٌشتمل هذا األسلوب على جانبٌن
وٌترتب على عدم االتساق فً . الممٌز، كؤن تكون معاملة قاسٌة حٌنا ومتسامحة حٌنا آخر

.التنشبة اختبلل مٌزان التوقعات الحاكم لعبلقة األبوٌن بؤبنابهما  
 )د( الوقاٌة أو الحماٌة الزائدة:
ولهذا االتجاه فً التنشبة آثاره . ى حماٌة الطفل من أي خطر متوقعوٌقصد بها حرص الوالدٌن عل

السلبٌة على الطفل، فهو ٌكؾ ارتقاء االستقبللٌة وتحمل اإلحباط لدٌه من خبلل إبعاده عن 
.المواقؾ الضاؼطة  

 )هـ( التدلٌل:

على  وٌشٌر إلى تلبٌة رؼبات الطفل ومطالبه أٌا كانت، ومنحه المزٌد من الحنان وعدم تشجٌعه
وقد ٌتضمن ذلك تشجٌع الطفل على القٌام بؤشكال من السلوك ؼٌر المرؼوب . تحمل المسبولٌة

.فٌه اجتماعٌا  
 )و( اإلتكالٌة وعدم االكتراث والالمباالة:

وهً أسالٌب تشٌر إلى إهمال الوالدٌن فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة واآلباء الذٌن ٌمارسون مثل هذه 
. ٌوجد لدٌهم ؼالبا ما ٌقدمونه ألبنابهم إلنماء ملكاتهماألسالٌب فً التنشبة ال  

 )ز( إثارة األلم النفسً:
.ٌتضمن جمٌع األسالٌب التً تعتمد على إثارة الضٌق واأللم  

 
:العملٌات التً تتم من خاللها تنشئة األفراد -2  

:وٌمكن أن نعرض لها على النحو التالً  
 )أ( التدعٌم أو التعزٌز:

.المثٌرات واألحداث البٌبٌة التً تعقب صدور االستجابة المراد تعلمها للفردوٌقصد بالتدعٌم   
.ومنها التدعٌم اإلٌجابً والتدعٌم السلبً  

 
 )ب( العقاب:

كعقاب )وٌستخدم العقاب كحدث منفر، سواء بهدؾ حث الفرد على تجنب سلوك ؼٌر مرؼوب فٌه 
كعقاب الطفل لتركه )ٌه أو بهدؾ حثه على إصدار سلوك مرؼوب ف( الطفل على الكذب

.وهناك أٌضا نوعٌن من العقاب وهما العقاب اإلٌجابً والعقاب السلبً( المذاكرة  
 

 )ج( التعلم المعرفً:

ٌرى بعض علماء النفس أن الشخص فً عملٌة التعلٌم ٌتكون لدٌه ما ٌسمى بالبناء المعرفً فً 
فً موقؾ التعلم وٌحتفظ بها الذاكرة، تنتظم فٌه المعلومات الخاصة باألحداث التً تحدث 

.بداخله  
 )د( التعلم باالقتداء:

.  ٌرى أصحاب نظرٌة التعلم االجتماعً أن قدرا كبٌرا من التعلم ٌتم بالعبرة أي من خبلل القدوة  

 

 

                               المحاضرة التاسعة
:النقاط األساسٌة  
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 .حقوق الطفل•
 .االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل•
 .حق الطفل فً الحماٌة•
 .حماٌة الطفل من العنف•
 .اإلسالم وحقوق الطفل•

:حقوق الطفل  
ٌتعرض عدد كبٌر من األطفال فً مختلؾ أنحاء العالم ٌومٌا إلى مخاطر تعوق نموهم وتنمٌة 

وتشتد معاناتهم بسبب الحروب أو أعمال العنؾ، أو بسبب التمٌٌز والفصل . قدراتهم
بلل األجنبً لببلدهم والتشرد والهجرة واضطرارهم للتخلً عن العنصري والعدوان واالحت

.وكثٌرا ما ٌكونوا ضحاٌا اإلهمال والقسوة واالستؽبلل. جذورهم  
وقد تبنت . وقد ظهرت الحاجة مع بداٌات القرن العشرٌن إلى وجود قوانٌن وتشرٌعات لحماٌة الطفل

.1989األمم المتحدة اتفاقٌة حقوق الطفل عام   

:الدولٌة لحقوق الطفلاالتفاقٌة   

 ما هً االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل؟
هً قانون دولً ٌحدد وٌتناول الحقوق األساسٌة ألطفال العالم متكاملة، عالمٌة، ؼٌر مشروطة، 

.ملزمة  
وقد . أصبحت االتفاقٌة قانونا عبر هٌبة األمم المتحدة وبتوصٌة من المنظمات والحكومات الوطنٌة

.ما ٌزٌد عن مابة وخمسون دولة ممثلة بقادتها 1989تفاقٌة عام صادق على هذه اال  

:ومن أهم بنود هذه االتفاقٌة  
:حق الطفل فً الحماٌة  

نصت االتفاقٌة على أن جمٌع األفراد، بؽض النظر عن أعمارهم وصفاتهم الفردٌة بحاجة إلى حماٌة 
الثقافة أو  والتً ٌجب أن توفر لهم بؽض النظر عن الجنس أو الجنسٌة أو. خاصة
.الخ...العرق  

ومن . فالدولة ومإسساتها وأفرادها واألطفال أنفسهم تقع علٌهم مسبولٌة وممارسة وحماٌة الحقوق
المإسؾ أنه ال زال هناك الكثٌر من األطفال ٌعٌشون حٌاة ال تختلؾ عما كانت علٌه حٌاة 

مختلفة جراء الوضع كما أن هناك أطفال ٌعانون من انتهاكات . األطفال قبل مبات السنٌن
 االقتصادي واالجتماعً والسٌاسً الذي ٌعٌشون فٌه 

:حماٌة الطفل من العنف  
وردت فً االتفاقٌة الدولٌة بعض المواد التً تركز مباشرة على موضوع حماٌة الطفل من العنؾ، 

.وتعتبر هذه المواد ملزمة للدول المصادقة على االتفاقٌة  
 مادة 16:

أي تعرض تعسفً أو ؼٌر قانونً للطفل فً حٌاته الخاصة أو أسرته أو ال ٌجوز أن ٌجري  -1

.منزله أو مراسبلته، وال أي مساس ؼٌر قانونً بشرفه أو سمعته  
للطفل حق فً أن ٌحمٌه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس -1  

 
 المادة 19:

واالجتماعٌة والتعلٌمٌة المبلبمة لحماٌة تتخذ الدول األطراؾ جمٌع التدابٌر التشرٌعٌة واإلدارٌة  -1

الطفل من كافة أشكال العنؾ أو الضرر أو اإلساءة البدنٌة أو العقلٌة واإلهمال أو المعاملة 
المنطوٌة على إهمال، وإساءة المعاملة أو االستؽبلل، بما فً ذلك اإلساءة الجنسٌة، وهو فً 
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، أو أي شخص آخر (وصٌاء القانونٌٌن علٌهاأل)أو الوصً القانونً ( الوالدٌن)رعاٌة الوالد 
.ٌتعهد الطفل برعاٌته  

 

ٌنبؽً أن تشمل هذه التدابٌر الوقابٌة، حسب االقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعٌة  -1

لتوفٌر الدعم البلزم للطفل وألولبك الذٌن ٌتعهدون الطفل برعاٌتهم، وكذلك لؤلشكال األخرى 
ت إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى اآلن واإلببلغ عنها واإلحالة من الوقاٌة، ولتحدٌد حاال

.بشؤنها والتحقٌق فٌها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب االقتضاء  
 

 المادة 37:

:تكفل الدول األعضاء  
أو  أال ٌتعرض أي طفل للتعذٌب أو لؽٌره من صور المعاملة أو العقوبة القاسٌة أو البلإنسانٌة( أ)

وال تفرض عقوبة اإلعدام أو السجن مدى الحٌاة بسبب جرابم ٌرتكبها أشخاص تقل . المهٌنة
.أعمارهم عن ثمانً عشرة سنة دون وجود إمكانٌة لئلفراج عنهم  

 
 

وٌجب أن ٌجري اعتقال الطفل . أال ٌحرم أي طفل من حرٌته بصورة ؼٌر قانونٌة أو تعسفٌة( ب)
ن وال ٌجوز ممارسته إال كملجؤ أخٌر وألقصر فترة زمنٌة واحتجازه أو سجنه وفقا للقانو

.مناسبة  
 
 

ٌعامل كل طفل محروم من حرٌته بإنسانٌة واحترام للكرامة المتؤصلة فً اإلنسان، وبطرٌقة ( ج)
وبوجه خاص ٌفصل كل طفل محروم من حرٌته . تراعً احتٌاجات األطفال الذٌن بلؽوا سنه

خبلؾ ذلك، وٌكون له الحق فً البقاء على اتصال مع  عن البالؽٌن، ما لم تقتضً مصلحته
.أسرته عن طرٌق المراسبلت والزٌارات إال فً الظروؾ االستثنابٌة  

 
 
 

ٌكون لكل طفل محروم من حرٌته الحق فً الحصول بسرعة على مساعدة قانونٌة وؼٌرها من ( د) 
من الحرٌة أمام صور المساعدة المناسبة، فضبل عن الحق فً الطعن فً شرعٌة حرمانه 

محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحاٌدة أخرى، وفً أن ٌجري البت بسرعة فً أي إجراء 
.من هذا القبٌل  

 
وقد أصدرت لجنة حقوق الطفل توصٌات عدٌدة بخصوص منع العنؾ ضد الطفل داخل األسرة وفً 

باتفاقٌة حقوق  المدرسة وفً المجتمع عموما عند مراجعتها لتقارٌر الدول المتعلقة بتقٌدها
وأعربت اللجنة عن قلقها حٌال القبول فً إطار التشرٌعات باستخدام العقوبة البدنٌة . الطفل

وشددت على عدم اتساق العقوبة البدنٌة وكذلك أي شكل آخر من أشكال العنؾ . داخل األسرة
ؾ، مهما كما أوصت اللجنة بسن تشرٌع ٌحظر جمٌع أشكال العن. أو األذى مع أحكام االتفاقٌة

.صؽرت، داخل األسرة وفً المدارس، بما فً ذلك المستخدم كشكل من أشكال التؤدٌب  
 

:اإلسالم وحقوق الطفل  
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كرم اإلسبلم اإلنسان واعتبره من أعظم المخلوقات، كما حرص على إعطاء الطفل حقوقه ورعاٌته 
بلقه وتربٌته رعاٌة تامة وأوصى الوالدٌن والمجتمع على الطفل والمحافظة على صحته وأخ

.تربٌة صحٌحة  
:ومن القضاٌا التً ركز علٌها اإلسبلم فً حقوق الطفل  

 
 أوال- حق الطفل فً الحماٌة: 

حٌث ركز اإلسبلم على أمور حماٌة الطفل وخاصة حماٌته من التمٌٌز بكافة أشكاله، حٌث ٌتكون 
الحماٌة من المجتمع من الناس جمٌعا وهم سواسٌة وال ٌمٌز بٌنهم سوى التقوى، كذلك 

اإلهمال واإلساءة حٌث تعددت اآلٌات القرآنٌة واألحادٌث النبوٌة التً تدعو إلى حماٌة الطفل 
للطفل وتعامله معه أمام الصحابة رضً ( ص)وتوصٌنا به، وتبلور ذلك فً نظرة الرسول 

كما ركز اإلسبلم على حماٌة الطفل فً حاالت الكوارث . هللا عنهم لٌكون قدوة لهم
.رئوالطوا  

 
 
 

 ثانٌا- حق الطفل فً المشاركة:

حٌث أن المجتمع اإلسبلمً مجتمع تشاوري ومجتمع دٌمقراطً، فقد أعطى اإلسبلم للجمٌع وخاصة 
.األطفال الحرٌة فً التعبٌر عن آرابهم وأن ٌشاركوا الكبار فً اتخاذ القرار  
ارب الحٌاة والتدرٌب كما طبق اإلسبلم مبدأ من طفل إلى طفل حٌث كانت العلوم والمعارؾ وتج

.على القتال تنتقل من طفل إلى طفل  
 

 ثالثا- حق الطفل فً النماء والهوٌة والجنسٌة:
حٌث أوصى اإلسبلم وأكد على موضوع التزاوج والعبلقة السلٌمة بٌن الرجل والمرأة، وتؽرٌب 

سب النكاح حفظا لحق الطفل فً النمو القوي، ومباعدة فترات الحمل، وحق الطفل فً الن
.وؼٌرها من الحقوق  

.......(.ٌوصٌكم هللا فً أوالدكم: )قال تعالى  
...(.المال والبنون زٌنة الحٌاة الدنٌا: )وقال تعالى  
....(والوالدات ٌرضعن أوالدهن حولٌن كاملٌن: )وقال تعالى  

 

 
                                  المحاضرة العاشرة

:النقاط األساسٌة  
 .مفهوم العنف•

 .معنى اإلساءة•
 .أشكال ومظاهر اإلساءة•
 .التدخل•
 أسالٌب الوقاٌة•

:مفهوم العنف  
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العنؾ من سمات الطبٌعة البشرٌة ٌتصؾ به الفرد والجماعة وٌكون حٌث ٌكؾ العقل عن اإلقناع أو 
االقتناع فٌلجؤ اإلنسان لتؤكٌد الذات، فالعنؾ ضؽط جسمً أو معنوي ذو طابع فردي أو 

.ن على ؼٌره بقصد السٌطرة علٌه أو تدمٌرهجماعً فٌنزله اإلنسا  
ومن ثم ٌمكن تحدٌد العنؾ بؤنه استجابة سلوكٌة تتمٌز بطبٌعة انفعالٌة شدٌدة قد تنطوي على 

.انخفاض فً مستوى البصٌرة والتفكٌر  
وعادة ما ٌإدي العنؾ إلى . وعموما فالعنؾ هو ممارسة القوة أو اإلكراه ضد الؽٌر عن قصد

. ق األذى أو الضرر المادي وؼٌر المادي بالنفس واآلخرٌنالتدمٌر أو إلحا  
 

وطبقا لتعرٌؾ األمم المتحدة فإن العنؾ هو أي فعل أو تهدٌد بفعل ٌإدي إلى إحداث أذى جسدي أو 
نفسً أو جنسً أو ٌحد من حرٌة الطفل بسبب كونه طفبل تحت الوصاٌة أو الدفع به إلى أي 

.من الصور المختلفة لبلستؽبلل  
وٌصبح العنؾ بهذا المعنى شكبل من أشكال . وٌمكن القول أن العنؾ هو وسٌلة إللؽاء اآلخر

االستبداد وتهمٌشا لآلخر وإلؽاء دوره أو إلؽابه مستندا فً ذلك إلى ضروب االستؽبلل والظلم 
.والعدوان والحرمان والطؽٌان والفقر والتهمٌش وعدم المساواة  

.إلساءةوالعنؾ ٌندرج تحت اللفظ العام ا  
 

 معنى اإلساءة:
تعرؾ اإلساءة بؤنها تصرؾ ٌحدث فً محٌط الطفل والذي ٌعٌقه ألن ٌصبح إنسانا وٌتضمن هذا 

صورا عدٌدة، منها الجرح الجسدي أو العقلً أو اإلساءة الجنسٌة أو إهمال الشخص المسبول 
.عن رعاٌة الطفل  

ر ضده أو تعرضه للخطر من قبل وتعرؾ بؤنها اإلساءة المقصودة للطفل سواء كان بفعل مباش
شخص أو أشخاص أنٌط بهم رعاٌته بصورة تإدي إلى إحداث ظروؾ ومعطٌات جدٌدة تحٌط 

بالطفل من شؤنها التؤثٌر بصورة جدٌة على نموه الطبٌعً أو نمو ذكابه وسلوكه الكامن فً 
.الجٌنات الوراثٌة التً ٌحملها  

 
ً من معاملة سٌبة ٌنتج عنها ضعؾ واضح فً شخص تحت سن الثامنة عشر وٌعان: وتعرؾ بؤنها

.الصحة الجسمٌة، العقلٌة، العاطفٌة، االجتماعٌة، التطور السلوكً  
وتعرؾ بؤنها سلوك أو اتجاه ضد األطفال والذي ٌسبب أذى أو ألم للطفل سواء كان جسمٌا أو 

.عاطفٌا أو جنسٌا أو إساءة اجتماعٌة  
واإلساءة تعنً إلحاق الضرر كما تعنً اإلساءة خبلؾ  .وفً لسان العرب أساء فبلن أي أتى بسٌا

.اإلحسان والكراهٌة  
 

 أشكال ومظاهر اإلساءة:

من هو المعتدي؟ : قبل أن ننتقل إلى أشكال اإلساءة إلى الطفل نتعرؾ أوال على المسٌبٌن المعتدٌن
 ولماذا ٌعتدي؟

أو العم أو الخال أو الجار أو  فقد ٌكون األب أو األم. قد ٌكون المعتدي أي فرد ٌتعامل مع الطفل
.المربً أو المدرس أو صدٌق العابلة أو أي فرد آخر  

:وهناك بعض العوامل التً تساعد على زٌادة احتماالت حدوث االعتداء فً العاببلت  
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 العوامل الشخصٌة والعائلٌة:
عرقٌة أو الدٌنٌة فهو ال ٌحد االعتداء على األطفال نوعٌة األوساط االجتماعٌة أو االقتصادٌة أو ال -

ولكن ٌساعد تدنً العامل االقتصادي على زٌادة فرص االعتداء على . ٌعبر جمٌع هذه الحدود
. األطفال  

عادة ما ٌكون األب أو األم المعتدٌن ال ٌستمتعون بإحساس األبوة أو األمومة أو ٌكونون فً عزلة  -
واقعٌة من أطفالهم وٌحاولون عن المجتمع أكثر من ؼٌرهم ولدٌهم توقعات ؼٌر حقٌقٌة و

. السٌطرة على الطفل ولو بطرق قاسٌة  
.العابلة المفككة والعنؾ العابلً عادة ما ٌرافقه اعتداء على األطفال أٌضا -  
 

. أكثر األزواج الذٌن ٌمارسون العنؾ الجسدي على زوجاتهم ٌمارسونه أٌضا على أطفالهم -
. والزوجات المضطهدات فً المنزل هن أكثر قابلٌة لبلعتداء على أطفالهن  

العوامل التً تساعد على توتر العابلة وازدٌاد ضؽوطها مثل البطالة تمهد أرضٌة خصبة لبلعتداء  -
. على األطفال  

ة خبرة األهل فً تربٌة الطفل والتوقع ؼٌر المنطقً منه ألداء مهام معٌنة ٌعد سببا لبلعتداء قل -
. على األطفال  

 
الطفل الذي ٌولد من حمل ؼٌر مرؼوب والطفل ذو اإلعاقة الجسدٌة أو الذهنٌة أكثر عرضة  -

. لبلعتداء من أقرانه  
فولتهم هم أكثر عرضة ألن ٌعتدوا على األم واألب الذٌن كانوا ضحاٌا اعتداء أو إهمال فً ط -

. أطفالهم  
األبوان اللذان ٌخافان أن ٌفقدا سٌطرتهما على الطفل ٌحاوالن إحكام سٌطرتهم علٌه بكل الوسابل  -

. خوفا من الفشل  
 

 الضحٌة:

من الممكن أن ٌتعرض الطفل لبلعتداء حتى قبل المولد إذا ما كانت األم تستخدم المخدرات مثبل  -
هرٌن األولٌن من الحمل، أو إذا ما قام الزوج بضرب األم وإٌذابها فمن الممكن أن فً الش

.ٌإدي هذا إلى مشاكل فً نمو الطفل الجسدي أو الذهنً  
.إن فبة الرضع وأطفال سن الروضة هم أكثر عرضة لبلعتداء -  
هم وكذلك فً كثٌرا ما ٌعانً األطفال ضحاٌا االعتداء من صعوبة فً تكوٌن العبلقات مع أقران -

تحصٌلهم الدراسً مما قد ٌإدي إلى أن ٌكونوا أقل نجاحا من الناحٌة العلمٌة واالجتماعٌة، 
.حتى عندما ٌصبحوا بالؽٌن، من أقرانهم الذٌن لم ٌتعرضوا لبلعتداء  

 
ٌبرز األطفال الذٌن ٌمارس ضدهم االعتداء الجسدي والعاطفً درجة أكبر من الخشونة فً  -

.والمشاكل النفسٌة التعامل، والعنؾ  
وال ٌشمل هذا أن . األطفال ضحاٌا االعتداء هم أكثر عرضة ألن ٌكونوا معتدٌن عندما ٌكبروا -

ٌكونوا معتدٌٌن على األطفال فقط ولكنهم أكثر عرضة لتكوٌن سلوك إجرامً من البالؽٌن 
.الذٌن لم ٌكونوا ضحاٌا اعتداء فً طفولتهم  

اء فً طفولتهن هن أكثر عرضة لبلكتباب وعدم الثقة بالنفس النساء البلتً كن ضحاٌا االعتد -
.والتفكٌر باالنتحار  
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 األجانب:
فهم ال . ٌمتون لهم بصلة المعتدون األجانب هم األشخاص الذٌن ٌعتدون أو ٌختطفون أطفاال ال 

ٌتطلعون إلقامة عبلقة مع الطفل مثل المعتدٌن الذٌن ٌعرفون ضحاٌاهم وإنما ٌرون فً 
وهم ٌنظرون لؤلطفال كضحاٌا ال حول لهم وال قوة . جرد أداة إلشباع نزواتهمالضحٌة م

وٌتراوح هإالء المعتدون بٌن المؽتصب . ولذلك ٌسهل استؽبللهم إلشباع رؼباتهم المنحرفة
والدفاع األفضل هو إبقاء األطفال ؼٌر المرافقٌن بعٌدا عنهم وتقع . السلبً والقاتل السادي
.لدٌن وؼٌرهم من الكبار المسبولٌنمسبولٌة ذلك على الوا  

:اإلساءة الجسدٌة -أوال  

تعتبر اإلساءة الجسدٌة من أكثر أنواع اإلساءة شٌوعا وذلك بسبب سهولة اكتشاؾ أعراضها 
ومظاهرها وهً أفعال ٌقوم بها الكبار تتسم بالعنؾ نحو الطفل مما ٌإدي إلى إصابته بؤذى 

.وتكون متكررةجسدي ٌتوفر فٌه القصد والنٌة فً الفعل   
على الطفل المساء إلٌه وفً نفس الوقت الذي ال ٌوجد تفسٌر  الجسدٌة المؤشراتوتظهر بعض 

األطفال )منطقً لهذه العبلمات، ومحاولة الوالدٌن إنكار ما حدث مع أطفالهم بجملة واحدة 
(.دابما ٌقعون  

 
أما المؤشرات السلوكٌة فمنها: الخوؾ من المواقؾ بطرٌقة متطرفة. والتؽٌب عن المدرسة. وعدم 

المبلبس الثقٌلة فً الجو الحار )والمبلبس ؼٌر المتناسبة مع الجو . الرؼبة فً العودة للمنزل
وظهور عبلمات الؽضب . وعدم االستمتاع باللعب وعدم الثقة بالنفس(. لتؽطٌة الكدمات

. مع اآلخرٌنوٌجد صعوبة فً إنشاء عبلقات . وهو ٌسا لآلخرٌن جسمٌا. والعزلة والتخرٌب
كما أنه عدوانً جدا أو منعزل . كما ٌشتبه بالكبار وٌتحفظ كما ٌمكن أن ٌرتجؾ عند مبلمسته

جدا، وٌحاول دابما إرضاء اآلخرٌن ولكنه ٌجد صعوبة فً االعتماد على اآلخرٌن والثقة فٌهم 
.ومحبتهم  
:التدخل  

ن التدخل الفعال لحل هذه ولذلك فإ. تختلؾ أسباب ممارسة اإلساءة الجسدٌة بٌن أسرة وأخرى
المعضلة ٌجب أن ٌستهدؾ المشاكل والنواقص الخاصة بكل أسرة على حدة والتً تدفعها 

فالعجز عن السٌطرة على مشاعر الؽضب والتعبٌر . لمثل هذا السلوك ألتدمٌري ضد أطفالها
أطفالهم عنها بشكل صحٌح هو أحد أمثلة العوامل التً تدفع الكثٌر من اآلباء لبلعتداء على 

ولذلك فإن برنامجا تدرٌبٌا للسٌطرة على الؽضب والمواقؾ المثٌرة له قد ٌكون حبل . جسدٌا
.وهكذا فً باقً العوامل. مفٌدا لمثل هإالء اآلباء  

 
كما ٌتضمن التدخل العبلجً معالجة اآلثار العاطفٌة والسلوكٌة العمٌقة التً خلفها االعتداء لدى 

إكساب األطفال مهارة السٌطرة على القلق وتثقٌفهم نفسٌا حول  وذلك ٌشمل. األطفال الضحاٌا
واألطفال الذٌن ٌعانون صعوبة فً تكوٌن عبلقات اجتماعٌة . العنؾ العابلً وأسبابه وعبلجه

مع أقرانهم أو مع الكبار قد ٌنفع إدماجهم فً برامج لتنمٌة مهاراتهم االجتماعٌة وتعلٌمهم 
فال اآلخرٌن والتؽلب على المشاكل والمواقؾ االجتماعٌة كٌفٌة التفاعل اإلٌجابً مع األط

. السلبٌة  
 أسالٌب الوقاٌة:

ٌقع االكتشاؾ المبكر ألعراض اإلساءة الجسدٌة على عاتق المدرسٌن ومشرفً دور : المعرفة -1

ولذلك ٌنبؽً . الرعاٌة والمستشفٌات وكافة المإسسات التً تقدم الخدمات لؤلطفال واألسر
ن بهذه المإسسات حول كٌفٌة التعرؾ على هذه األعراض واآلثار، فضبل عن تثقٌؾ العاملٌ
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تثقٌؾ قطاعات المجتمع خاصة التً تتزاٌد فٌها مخاطر اللجوء إلى العنؾ الجسدي مع 
وتشمل عملٌة التوعٌة والتثقٌؾ األسالٌب ؼٌر المباشرة كالحمبلت اإلعبلمٌة . األطفال

.ال والمهارات التربوٌةالمخصصة لبث المعلومات حول نمو األطف  
 

إنشاء خطوط مباشرة لمساندة اآلباء واألمهات الذٌن ٌمرون  -1 بؤوقات عصٌبة تزٌد احتماالت  

وذلك بتوفٌر الدعم لؤلسر ذات المستوى االجتماعً أو . اعتدابهم جسدٌا على أطفالهم
الخبرة أو المنعزلٌن االقتصادي المتدنً واألسر الفاقدة ألحد الوالدٌن أو الوالدٌن قلٌلً 

.اجتماعٌا أو المتعاطٌن للكحول أو المخدرات  

حٌث أن محنة االعتداء تنتقل من جٌل إلى آخر فٌتعٌن أن تمتد اإلجراءات الوقابٌة والعبلجٌة إلى  -1

.األطفال المعتدى علٌهم حتى ال ٌكبروا لٌصبحوا آباء معتدٌن  
 
 

 

 
                                    المحاضرة الحادٌة عشرة

:النقاط األساسٌة  
 .اإلهمال وأثره على الطفل -ثانٌا•

 .اإلساءة النفسٌة وأثرها على الطفل -ثالثا•
 .رابعا اإلساءة اللفظٌة•
 .اإلساءة الجنسٌة -خامسا•
 .دور وسائل اإلعالم فً الحد من العنف ضد األطفال•

:اإلهمال وأثره على الطفل -ثانٌا  

حٌنما ٌفتقر األطفال إلى رعاٌة آبابهم أو عندما ٌكون اآلباء عاجزٌن عن ٌتم التعرؾ على اإلهمال 
تؤمٌن احتٌاجات األطفال األساسٌة المتمثلة فً المؤكل المتوازن والملبس والمؤوى والرعاٌة 

الطبٌة والتعلٌمٌة وتؤمٌن االحتٌاجات العاطفٌة باإلضافة إلى العادات الصحٌة الشخصٌة الجٌدة 
.راؾ الجٌدوالمراقبة واإلش  

واإلهمال هو الحالة التً ٌسمح لها الوالدان أو من ٌقوم مقامهما متعمدا أو ؼٌر مبال بؤن ٌعانً 
الطفل من أشٌاء ٌمكن تبلفٌها أو عدم تقدٌم عنصر أو أكثر من العناصر الضرورٌة لتطور 

:ومن أهم أنواع اإلهمال. الطفل الجسدي والعاطفً والعقلً  
 

 1- اإلهمال الجسدي:

واإلشراؾ . التخلً عن الطفل دون أي ترتٌبات للعناٌة به: هو األسهل فً التعرؾ علٌه وٌتضمنو
والفشل فً توفٌر الطعام أو التؽذٌة أو الملبس أو . ؼٌر الكافً على األطفال لفترات طوٌلة

.و الرفض أو إرؼام الطفل على ترك المنزل. النظافة الشخصٌة  
األطفال فً خطر اإلٌذاء وٌعانون من سإ التؽذٌة واألمراض والنتابج المتوقعة لذلك أن ٌكون 

.وأحٌانا فإن فقدان الكرامة واإلحساس بقٌمة الذات قد تدفع األطفال للهروب من المنزل  
 

 2- اإلهمال العاطفً:
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اإلهمال العاطفً هو عندما ٌكون األبوان ؼٌر متواجدٌن نفسٌا بالنسبة للطفل، بؤن ٌكونوا منشؽلٌن 
ٌكون . افلٌن عن الطفل أو أنهم ٌفشلون فً التفاعل مع احتٌاجات الطفل العاطفٌةبؤنفسهم ؼ

اإلهمال العاطفً حٌنما ٌحتاج الطفل إلى رعاٌة وحنان وٌستطٌع الوالدان إعطاإه ولكنهم ال 
وإهمال الطفل عاطفٌا قد ٌنتج عنه حرمان الطفل القدرة على الحصول على . ٌرٌدون ذلك

.ألساسٌة التً ٌحتاجها لكً ٌنمو عاطفٌا وثقافٌا واجتماعٌا نموا سلٌماالتفاعبلت والعواطؾ ا  
 

 3- اإلهمال التعلٌمً:

الهروب من المدرسة، وعدم تسجٌل الطفل فً سن المدرسة، وعدم : وهذا النوع منتشر جدا وٌشمل
.متابعة تحصٌل الطفل فً المدرسة، وعدم حضور االجتماعات وعدم السإال عن الطفل  

النتابج المتوقعة فهً تدنً التحصٌل التعلٌمً للطفل مع قلة التطور فً المهارات األساسٌة كما أما 
.ٌصبح الطفل منطوٌا ومخربا  

:اإلساءة النفسٌة وأثرها على الطفل -ثالثا  
اإلساءة النفسٌة مستبطنة فً كل أشكال االعتداء األخرى كما أن آثار االعتداء على الطفل وإهماله 

والواقع أن الجانب النفسً لمعظم . البعٌد تنبع ؼالبا من الجانب العاطفً لبلعتداءعلى المدى 
ومثال ذلك أن الطفل الذي ٌكسر ذراعه . سلوكٌات االعتداء هً التً تسبػ علٌه صفة االعتداء

أثناء قٌادته للدراجة مثبل تختلؾ سلوكٌاته عما إذا كان سبب الكسر هو لوي أحد ذوٌه لذراعه 
.عقابا  

.العتداء العاطفً أصعب أشكال االعتداء إثباتا ومبلحقةوا  
:وأشكال اإلساءة العاطفٌة هً  

 
 1- تحقٌر الطفل والحط من شأنه:

ٌإدي هذا السلوك إلى رإٌة الطفل لنفسه فً الصورة المنحطة التً ترسمها ألفاظ ذوٌه، مما ٌحد من 
ألجدى أن ٌمارس الوالدان ومن ا. طاقة الطفل وٌعطل إحساسه الذاتً بإمكاناته وطاقاته

االنتقاد الفعال بمعنى أن ٌنتقدا فعل الطفل ولٌس شخصٌته بعكس إذا ما استخدما كلمات مثل 
.فهذه الكلمات تضرب فً صمٌم شخصٌته وثقته بنفسه(. لن تفلح أبدا)، (أنت ؼبً)  
 

 2- البرود:

مشاعرهم إلنجازات الطفل  الطفل ٌشعر بالبرود من والدٌه إذا كانوا ؼٌر مبالٌن فً التعبٌر عن
واألطفال الذٌن ٌتعرضون للبرود بشكل دابم ٌكبرون لٌروا العالم مكانا باردا مثٌرا . ونجاحاته

.للسؤم واألؼلب أن عبلقاتهم المستقبلٌة لن تكون ناجحة  
 

 3- التدلٌل المفرط:

ا ٌإدي لصعوبات التدلٌل المفرط ال ٌساعد الطفل على تعلم واقع الحٌاة والظروؾ المحٌطة به مم
.فً تحمل المسبولٌة والتشارك مع اآلخرٌن فً الكبر  

 
 4- القسوة:

األطفال بحاجة للشعور باألمان والمحبة حتى ٌنطلقوا فً استكشاؾ العالم من حولهم وٌتعلموا 
أما حٌن ٌتعرض األطفال لمعاملة قاسٌة من ذوٌهم فإن العالم ال ٌعود . تشكٌل عبلقات صحٌة
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بة لهم وستتؤثر كل مجاالت التعلم بتجربتهم القاسٌة وسٌتعطل نموهم العاطفً له معنى بالنس
.واالجتماعً والثقافً  

 

 5- التضارب:

مثبل ٌذهب . مثال بسٌط على التضارب هو عندما ٌتصرؾ الوالدان بطرق مختلفة فً أمور متشابهة
قد ٌذهب مرة أخرى إلى  الطفل إلى مكان ما من ؼٌر استبذان فٌقوم والداه بمعاقبته بشدة، بٌنما

نفس المكان من ؼٌر استبذان وٌتؽاضى الوالدان عن ذلك تماما من دون إعطاء أي سبب 
.ٌمكن للطفل فهمه واستٌعابه  

 
 6- المضاٌقة والتهدٌد:

وٌشتمل على تهدٌد الطفل بعقوبات شدٌدة أو ؼٌر مفهومة تثٌر الفزع فً نفسه وخاصة إذا ترك 
وآثار المضاٌقة والتهدٌد تشبه آثار . ٌعلم متى وماذا سوؾ ٌحل بهالطفل ٌنتظر العقاب وال 

والتهدٌد ٌفزع الطفل مما ٌإدي إلى تشوٌه . التحقٌر وإن كانت تتضمن عنصر ضؽط إضافً
.نفسٌته وتعطٌل قدرته على التعامل مع المواقؾ العصٌبة أو الضؽوط  

 
 7- اختالل السٌطرة:

ففقدان السٌطرة . إما مفقودة أو مفرطة أو ؼٌر متوازنة ٌؤخذ اختبلل السٌطرة ثبلثة أشكال فهً
. ٌعرض الطفل لخطر إٌذاء نفسه وٌحرمه التجربة والحكمة المتناقلة عبر خبرة الكبار

والسٌطرة المفرطة تحرم الطفل من فرص تؤكٌد الذات وتنمٌتها من جراء استكشاؾ العالم 
فال مشاعر القلق واالضطراب وقد تإدي أما السٌطرة ؼٌر المتوازنة فتثٌر لدى األط. المحٌط

.إلى عدد من المشاكل السلوكٌة فضبل عن إعاقتها النمو المعرفً للطفل  
 

 8- العزل:

إن عزل الطفل أو فصله عن التجارب االجتماعٌة الطبٌعٌة ٌحرمه من تكوٌن الصداقات وقد ٌإدي 
واالجتماعً بشكل كبٌر وٌرافقه فعزل الطفل ٌضر بنموه المعرفً والعاطفً . به إلى االكتباب

.عادة أشكال أخرى من االعتداء العاطفً وؼالبا االعتداء الجنسً  
 

 9- الرفض:

واألطفال الذٌن . عندما ٌرفض أحد الوالدٌن الطفل فإنه ٌشوه صورته الذاتٌة وٌشعره بعدم قٌمته
. لطمؤنة النفسٌشعرون برفض ذوٌهم منذ البداٌة ٌعتمدون على تنمٌة أنماط سلوكٌة مضطربة 

. والطفل الذي ٌتعرض للرفض فً صؽره ٌمتلك فرصة ضبٌلة فً أن ٌصبح طبٌعٌا فً كبره
ٌجب أن ٌوضح الوالدان للطفل أنهما . وٌجب على الوالدٌن انتقاد أفعال الطفل ولٌس شخصٌته

. ال ٌرفضانه هو بل ٌرفضان أفعاله وٌحددان الفعل المرفوض  
:رابعا اإلساءة اللفظٌة  

الستمرار فً استخدام األلفاظ النابٌة واأللفاظ السلبٌة وإعطاء الطفل ألقابا أو معلومات عن وهً ا
.شخصٌته أو سلوكٌاته، وتوجٌه السباب للطفل وعدم التحدث  معه والصراخ المستمر  

وٌإدي هذا النوع من اإلساءة إلى تحطٌم معنوٌات الطفل ومن مظاهره السخرٌة من عٌوب الطفل 
لطبٌعٌة، واالستهزاء به كوصفه بؤوصاؾ الحٌوانات وإطبلق األوصاؾ السٌبة وإخفاقاته ا

.علٌه  
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:اإلساءة الجنسٌة -خامسا  
اإلساءة الجنسٌة تعتبر من المشاكل أو المصاعب المؤساوٌة التً تإثر على األطفال مهما اختلفت 

فال كاألقارب أعمارهم أو طرق حٌاتهم وؼالبا ما تكون هذه اإلساءة من أشخاص ٌثق بهم األط
وعادة اإلساءة الجنسٌة ال تكون تصرفا أو سلوكا ٌصاحبه . والجٌران واألصدقاء وحتى األهل

عنؾ وهً مشكلة سرٌة ال ٌخبر عنها الطفل، وذلك بسبب عدم رؼبة األطفال إزعاج ذوٌهم 
ولشعورهم بالخجل الشدٌد وأنهم السبب فً حدوث اإلساءة من شخص معروؾ للطفل، كما 

تمر لفترات طوٌلة من الزمنأنها تس  
:دور وسابل اإلعبلم فً الحد من العنؾ ضد األطفال  

فهً من جهة تقوم بتؤجٌج . تلعب وسابل اإلعبلم المختلفة أدوارا مهمة فً قضٌة العنؾ ضد األطفال
هذه الظاهرة وتعمٌقها، كما أنها من جهة أخرى تستطٌع أن تسهم فً الحد منها وتشذٌبها 

.لى األطفال والمجتمعوإنهاء خطرها ع  
وٌمكن بث البرامج والرسابل التً تحض على عدم اللجوء إلى العنؾ والتنفٌر منه بؤسلوب مشوق، 

وٌمكن الحدٌث لؤلطفال بعد تلقً الرسابل اإلعبلمٌة عن اآلثار السلبٌة للعنؾ علٌهم وعلى 
.المجتمع لزٌادة الوعً لدٌهم حول هذه القضٌة وتحصٌنهم ضدها  

 
 

                                 المحاضرة الثانٌة عشرة
:النقاط األساسٌة  

 .االتحاد الدولً للمؤسسات العائلٌة•
 .اإلعالن العالمً لحقوق األسرة•
 .السنة الدولٌة لؤلسرة•

:االتحاد الدولً للمؤسسات العائلٌة  

والتً تكونت بعد  وهو عبارة عن منظمة تضم الجمعٌات والمإسسات العاملة فً مجال األسرة،
ومقرها فً مدٌنة بارٌس، واالتحاد فرٌد من نوعه حٌث ٌضم  1936الحرب العالمٌة الثانٌة 

.أعضاء حكومٌٌن وأعضاء ؼٌر حكومٌٌن  
:وٌسعى االتحاد لتحقٌق األهداف التالٌة  

.تعزٌز وتشجٌع التعاون بٌن كل الهٌبات الخاصة والعامة التً تشارك فً أهداؾ االتحاد -1  

دعم وتعزٌز التعاون بٌن العاببلت فً العالم وحثها على النهوض بمسبولٌاتها المشتركة بؽٌة  -1

.إقرار السعادة والعدالة والسبلم فً العالم  
 

تمثٌل مصالح العابلة والتعبٌر عن احتٌاجاتها وتطلعاتها لدى المإسسة الدولٌة وإبرازها أهمٌة  -1

.العابلة بالنسبة للمجتمع البشري  

.ض توصٌات االتحاد الدولً للمإسسات العابلٌة على المإسسات الوطنٌةعر -3  

.تٌسٌر وتنفٌذ كافة الدراسات واألبحاث التً من شؤنها تحسٌن ظروؾ العابلة فً المجتمع -5  

 

:المؤتمر األول للحقوق االجتماعٌة لؤلسرة -1  

:ونعرض فٌما ٌلً أهم النتابج والتوصٌات التً انتهى إلٌها المإتمر  
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الحق فً الحٌاة والحق فً الرعاٌة الصحٌة فً بٌبة أسرٌة : الحقوق االجتماعٌة لمصلحة الطفل( أ)
تتكون من أب وأم، وأٌضا الحق فً التعلٌم فً إطار السٌاسة التعلٌمٌة التً تتضمن المساواة 

فً الفرص التعلٌمٌة واإلعداد المهنً والحق فً الحماٌة من سإ القسوة والمعاملة 
وللطفل حق العٌش فً إطار األسرة التً تنعم بالحرٌة واالطمبنان باعتباره فردا . توالمخدرا

.فً مجموعة وعضوا من أعضابها  
 

من المستحسن أن ٌتولى األبوان ممارسة التخطٌط : الحقوق االجتماعٌة لمصلحة األبوٌن( ب)
لتعلٌمٌة أن وعلى المإسسات ا. األسري فً ضإ األوضاع االجتماعٌة واالقتصادٌة السابدة

وللطفل الحق . تهدؾ إلى زٌادة الوعً لدى الذكر واألنثى، على حد سواء بدور األم واألب
وعلى األسرة والمدرسة أن ٌتعاونا . فً أن ٌحمل جنسٌة األم فً حالة الزواج المختلط

فً ولكل أسرة الحق فً التمتع بالعٌش . لمساعدة البنت والولد بصفتهما أما أو أبا فً المستقبل
.جو من السبلم واألمن  

 
ٌتعٌن على السلطات العامة أن تعترؾ باألسرة : الحقوق االجتماعٌة بالنسبة لمسبولٌة الحكومات( ج)

والبد من صٌاؼة مٌثاق ٌحدد حقوق األسرة، وأن . على أساس أنها الوحدة األساسٌة للمجتمع
شطة فً الحوار من أجل رسم تقوم السلطات بمعاملة األسرة باعتبارها شرٌكا ٌساهم بطرٌقة ن

وال ٌجوز ألي حكومة أو سلطة تتولى وضع السٌاسات األسرٌة . السٌاسة األسرٌة وصٌاؼتها
.وتنفٌذها أن تتدخل بطرٌقة من شؤنها أن تإثر سلبٌا على األسرة أو أن تحل محلها  

 

:المؤتمر الثانً للحقوق القانونٌة لؤلسرة -2  

.والذي ٌهدؾ إلى عرض الحقوق القانونٌة لؤلسرة 1991ارس م 8-6ببولندا من ( وارسو)عقد فً   

جلسات أوصى المإتمر بمجموعة من التوصٌات انتظمت فً  6وبعد مناقشات استمرت على مدار 

حقوق األسرة القانونٌة كما وردت فً الوثابق الدولٌة ودساتٌر الدول، وحقوق : أربعة محاور
األسرة الخاصة بالمحافظة على هوٌة األسرة  األسرة فً األدٌان واألٌدٌولوجٌات، وحقوق
.الثقافٌة، وحقوق األسرة من الجانب القانونً  

 
:المؤتمر الثانً للحقوق االقتصادٌة لؤلسرة -3  

وانتهً إلى مجموعة من التوصٌات  1991نوفمبر  16-11فً البرازٌل من ( مورٌتٌبا)عقد فً 

لؤلسرة فً كل منطقة من مناطق االتحاد، األوضاع االقتصادٌة : انتظمت فً البنود التالٌة
وتحلٌل السٌاسات الحكومٌة وتؤثٌرها على األوضاع االقتصادٌة لؤلسرة، والسٌاسات ؼٌر 
الحكومٌة وتؤثٌرها على الوضع االقتصادي لؤلسرة، ومجموعات السكان المهمشة بسبب 

: وصٌات عامةالفقر، والعمل والوضع االقتصادي لؤلسرة، وأخٌرا خطوط تفكٌر عرٌضة وت
:من أهمها. التفكٌر شمولٌا والعمل محلٌا  

 
تطوٌر التعاون بٌن الحكومات والعاملٌن االجتماعٌٌن والمنظمات ؼٌر الحكومٌة وبٌن القطاع  -

الخاص من جهة، والتعاون بٌن المنظمات ؼٌر الحكومٌة فً البلدان الصناعٌة ونظٌراتها فً 
.البلدان الفقٌرة من جهة أخرى  

ٌد على الحاجة إلى وضع سٌاسات عامة ترمً إلى تحفٌز الثقافة والقٌم لدى األسرة على التشد -
.المستوى الوطنً فً سبٌل التخفٌؾ من التؤثٌر الهدام لوسابل اإلعبلم  
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توجٌه انتباه الحكومات والمنظمات ؼٌر الحكومٌة إلى التصدي قبل فوات األوان لمواقؾ ونزعات  -

.ذٌن ٌهددون على نحو متواصل األسرة والمرأة واألقلٌاتالمتطرفٌن والمتزمتٌن ال  
ضرورة زٌادة االحتراؾ فً عمل المنظمات ؼٌر الحكومٌة دون المساس باستقبللٌة األسرة  -

.وأولوٌتها فً أخذ زمام المبادرة  
 

:المؤتمر الرابع للحقوق الثقافٌة -4  

حٌث تعرض  1991سبتمبر  15-11من  عقد المإتمر الرابع للحقوق الثقافٌة فً القاهرة فً الفترة

المإتمر لوضع األسرة والتراث الثقافً وأثر اإلعبلم والتكنولوجٌا على الثقافة األسرٌة 
.والسٌاسات الثقافٌة وانعكاساتها على المجتمع  

وانتهى المإتمر إلى مجموعة من التوصٌات العامة من أهمها قٌام االتحاد الدولً للمإسسات العابلٌة 
.دلٌل لآلباء واألمهات حول األسس التربوٌة مع بٌان حقوق األسرة ومسبولٌتهابإصدار   

 
ومن أهم توصٌات المإتمر أهمٌة احترام حقوق األسرة فً الحفاظ على التراث وكفالة التوازن بٌن 

الفرد والمجتمع من خبلل تحدٌد ودعم القٌم المشتركة بٌن المجتمعات بجانب احترام التنوع 
ومراعاة حق األسرة فً المعرفة والتعلم والحفاظ على هوٌتها وحماٌتها . ثقافًواالختبلؾ ال

كما تم اقتراح وجود مستشار اجتماعً بالتلٌفزٌون لئلسهام فً مراجعة . من الداخل والخارج
البرامج مع االهتمام بزٌادة برامج الحوار الهادفة وتشجٌع إنشاء جمعٌات لحماٌة األسر من 

.البرامج الضارة  
:اإلعالن العالمً لحقوق األسرة  

هدفت المإتمرات السابقة إلى محاولة التوصل إلى إعبلن عالمً لحقوق األسرة، وقد وضع االتحاد 
الدولً للمإسسات العابلٌة مشروعا لهذا اإلعبلن تمهٌدا إلعبلنه من خبلل الجمعٌة العامة 

المادة الثانٌة من هذا  وقد طالب العرب وخصوصا مصر بتعدٌل. 1993لؤلمم المتحدة عام 

.اإلعبلن بحٌث تصبح حرٌة تكوٌن األسرة فً إطار األدٌان ونظم المجتمعات  
:ومن المهم التعرؾ على أهم بنود هذا اإلعبلن  

 
المادة )1(: األسرة هً الوحدة األساسٌة للمجتمع وهً مجموعة من األشخاص  والوظابؾ والحقوق 

واألسرة بٌبة طبٌعٌة . ً ومدنً واقتصادي واجتماعًوالواجبات وواقع وجدانً وتربوي وثقاف
لنمو ورفاهة جمٌع أفرادها ومكان متمٌز للتبادل والنقل والتضامن بٌن األجٌال وٌجب 

.احترامها وتوفٌر الحماٌة والدعم لها  
المادة )3(: تقع على عاتق الوالدٌن المسبولٌة األولى بصفة تضامنٌة  فً تربٌة الطفل وتعلٌمه 

.ى الدولة أن تقدم لؤلسرة الدعم التربوي والعون االجتماعً والماديوٌجب عل  
 

المادة )5(: لؤلمومة والطفولة الحق فً التمتع باالحترام والمساعدة والحماٌة البلزمتٌن سواء قبل 

.وٌنعم كل األطفال بنفس الحقوق والسٌما فٌما ٌتعلق بالحماٌة االجتماعٌة. الوالدة أو بعدها  
المادة )7(: نظرا ألهمٌة السكن بالنسبة لحٌاة الفرد واألسرة فإن المسكن ٌشكل حقا أساسٌا من 

الحقوق األسرٌة وبناء على ذلك فلكل أسرة الحق فً الحصول على مسكن مبلبم ومجهز 
.بطرٌقة تمكنها من الترعرع  
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المادة )8( البٌبة عنصر ضروري لنوع معٌشة األسرة والبد من وضع سٌاسات تتوافق مع البٌبة فً 

.جمٌع جوانبها  
 

المادة )9(: ٌجب أن تتمكن األسرة من الوصول إلى وسابل االتصال باعتبارها عناصر تتعلق 

.بالتربٌة واإلعبلم والثقافة والعبلقات بٌن األفراد والترفٌه  
المادة )11(: لؤلسرة الحق فً االشتراك فً الجمعٌات من أجل الدفاع عن مصالحها المعنوٌة 

.وٌجب على الدولة أن تكفل لؤلسرة صفتها التمثٌلٌة الدابمة وأن تضمنها .والمادٌة  
المادة )11(: ٌجب مراعاة العواقب األخبلقٌة الناجمة عن األبحاث المتعلقة بعلم الحٌاة وآثارها 

.المتعلقة بالفرد واألسرة  
:السنة الدولٌة لؤلسرة  

الموارد : األسرة)ٌة لؤلسرة تحت شعار سنة دول 1993أعلنت الجمعٌة العامة لؤلمم المتحدة سنة 

(.والمسبولٌات فً عالم متؽٌر  
كما قررت الجمعٌة العامة . وتم تعٌٌن لجنة التنمٌة االجتماعٌة كهٌبة تحضٌرٌة للسنة الدولٌة لؤلسرة

لؤلمم المتحدة أن ٌكون االحتفال بها مركزا على اإلطار المحلً واإلقلٌمً والوطنً وأن 
ودعت جمٌع الدول األعضاء إلى إنشاء آلٌات كلجان . المتحدة ومإسساتهاتساعد فٌها األمم 

.وطنٌة تتولى مهمة التنسٌق والتحضٌر للسنة واالحتفال بها  
 

 أهداف ومبادئ السنة الدولٌة لؤلسرة:

زٌادة الوعً بقضاٌا األسرة لدى الحكومات وفً القطاع الخاص، وإبراز أهمٌتها ووظٌفتها  -
.ومشاكلها  

.المإسسات الوطنٌة لكً تصنع وتنفذ السٌاسات المتعلقة باألسرة تعزٌز -  
.تشجٌع الجهود الوطنٌة المحلٌة واإلقلٌمٌة الوطنٌة لتنفٌذ برامج محددة بشؤن األسرة -  
 

توفٌر الحماٌة والمساعدة لؤلسرة على أوسع نطاق ممكن كً تمكن من أن تضطلع بمسبولٌاتها  -

.بالكامل داخل المجتمع المحلً  
تتخذ األسرة أشكاال متنوعة كما تتباٌن وظابفها من بلد إلى آخر وداخل كل مجتمع وطنً وبناء  -

.على ذلك ٌنبؽً أن تشمل السنة الدولٌة احتٌاجات جمٌع األسر وتعمل على تلبٌتها  
 

 أما المبادئ األساسٌة التً ٌنبؽً االهتمام بها فً برنامج االحتفال بالسنة الدولٌة لؤلسرة فهً:

ٌنبؽً أن تسعى األنشطة المراد تنظٌمها من أجل التحضٌر للسنة الدولٌة لؤلسرة واالحتفال بها إلى  -
تعزٌز حقوق اإلنسان األساسٌة والحرٌات األساسٌة الممنوحة لجمٌع األفراد بموجب الصكوك 

.المتفق علٌها دولٌا والتً وضعت تحت رعاٌة األمم المتحدة  
ى تعزٌز المساواة بٌن الرجل والمرأة داخل األسرة وإلى تحقٌق تقاسم ٌنبؽً أن تهدؾ السٌاسات إل -

.المسبولٌات األسرٌة  
.ٌنبؽً أن تدعم البرامج وتساعد األسرة فً القٌام بوظابفها -  
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