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 عمل الاجامتع الأرسي            الأوىلاحملارضة                الأرسة والطفوةل 

 خصائص الأرسة

بلك تعترب الأرسة وحدة اقتصادية اكنت تقوم قدميا و  النظم الاجامتعية وتتأأثر هبا الأرسة تؤثر يف

حصائية تتخذ أأساسا لإجراء الإحصاءاتو  مس تلزمات احلياة واحتياجاهتا  الأرسة وحدة اإ

الأرسة يه الوسط اذلي اصطلح عليه اجملمتع و  علقة بعدد الساكن ومس توى معيش هتماملت

الأرسة ابحلرايت  متتع أأفرادوالأرسة  ان ودوافعه الطبيعية والاجامتعيةلإش باع غرائز الإنس

ذا بلغ  كيانه اذلايت وخشصيته القانونية لك فردفل الفردية العامة السن اذلي يضفي عليه لس امي اإ

لعمل ميدان ا املرأأة مع نزولتغري املركز الاجامتعي لعنارص الأرسة خصوصا و  هذه الأهلية

مع أأصبحت الزنعة ادلميوقراطية مس يطرة عىل مناقشات الأرسة و وشعورها بقميهتا الاقتصادية

غفال الاحتياجات الأكرث  العناية مبظاهر احلضارة والكاملياتو  ميوقراطيةس يادة الاجتاهات ادل واإ

 عارصة وأأققلهتا ابلازامات كيريةفالهامتم ابمللبس وشؤون الزينة أأصبحت مسة الأرسة امل رضورة

العناية بتنظمي الناحية الرتوحيية واملعنوية يف حميط الأرسة مثل تنظمي أأوقات الفراغ واس تغالل و 

أأصبحت الأرسة احلديية صغرية العدد و  ود عىل الأرسة واجملمتع ابلفائدةفراد فامي يعنشاط الأ 

 .وحمدودة النطاق، فهيي تتكون من الزوج والزوجة والأولد املبارشين

 :أأمناط الأرسة

 سكن واحد من الأرس املرتبطة اليت تقمي يف امجلاعة اليت تتكون من عدد: الأرسة املمتدة /1

 (.الأرسة املركبة) عن ول ختتلف كيريا

 النواة فهو يودل يف أأرسةمير الفرد خالل حياته بمنطني خمتلفني من الأرسة   :الأرسة النواة/ 2

 ويرتك أأرسته خيلق لنفسهوعندما يازوج ( أأرسة التوجيه)وادليه تسمى اخوته و  مكونة منه ومن

جناب)نواة تتكون منه ومن زوجته وأأطفاهل تسمى  أأرسة  .(أأرسة اإ

 سبنكت الأرسة فهيي أأقوى نظم اجملمتع فهيي النظام اذلي عن طريقه  لرمغ من صغر جحمواب 

نسانيتنا كام أأنه ل يوجد نسانية سوى تنشئهتم يف أأرسة اإ  .طريقة أأخرى لصياغة بين الإ

 :الأرسة يف الفكر الاجامتعي املعارص

 ويه النقطة الأوىل اليت اجملمتعيه اخللية الأوىل يف جسم  (أأوجست كونت)الأرسة يف نظر 

 وجودها ابخللية احلية يف الرتكيبيبدأأ مهنا التطور، وميكن مقارنهتا يف طبيعهتا وجوهر 
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 ة وليك حتققوتلكم عن وظائف الأرسة، وضغط عىل وظيفهتا الأخالقي .البيولويج للاكئن احلي

ىل امليال الأخاليق أأو الكامل  الأرسة هذه الوظيفة رسة.الأخاليقلبد وأأن تتجه اإ  كام أأن للأ

 .وظيفة تربوية ووظيفة دينية

 الواعية ة واجامتعية تس يطر علهيا الغرائزاعترب الأرسة وحدة بيولوجي هربرت س بنرسأأما 

 واكن س بنرس من أأنصار .وتتشلك طبيعة الأرسة بتشلك طبيعة احلياة الاجامتعية السائدة

ىل س يادة الرجل عىل الأرسة و  ذ يكتفي بتثقيفها لتكون احلياة ميدانعدم نزول املرأأة اإ  العامة اإ

 .زوجة وربة بيت

 وتلكم عن. عيةبدراسة املشاعر والأحاسيس الإنسانية واعتربها قوة اجامت واهمت لسرتوارد

 ويرى وارد أأن هناك فرتة من..واج احلب العاطفي ابعتباره أأول خطوة يف ظهور نظام الز 

 ويرى بأأن ينترش بني اجلنسني احلب العاطفي قبل أأنالش يوعية اجلنس ية مرت هبا الإنسانية 

 النظام قامئا عىل واكن هذا. الء عىل املرأأة ابلقوةأأقدم مظهر للحصول عىل زوجات هو الاستي

 أأساس احتاكر الأقوى للنساء

ىل أأن الطبيعة يه اليت، ل خيتلف كيريا عن اذلين س بقوه وأأخريا جند أأن مسرن  فهو ينظر اإ

 وقد أأدت تكل اجلاذبية..نس البرشيساء جباذبية اكنت سببا يف دوام اجل زودت الرجال والن 

ىل الزواج  أأما..صورة مصغرة للمجمتع وفرق مسرن بني الأرسة وبني الزواج، فالأرسة يف نظره .اإ

 ق الرضورات املعيش ية ولغرضفيفهم عادة أأنه ارتباط بني رجل وامرأأة للتعاون عىل حتقي الزواج

جناب  وعرض مسرن.اق الإطار الاجامتعي طاملا اكن ارتباطهم قامئا ومس متراالأطفال يف نط اإ

 الاجامتعية اليت ق ونعى عىل الرتبيةوانقش فكرة الطال. ملظاهر الاحنالل يف الأرسة احلديية

 واندى بأأن .هبم يف احلياة الزواجية السعيدةيتلقاها مواطنوه لأهنا ل تعدمه للزواج ول ترغ

ىل   احلياة احنالل الروابط الاجامتعية وفسادس ياسة الباب املفتوح يف الطالق تؤدي اإ

 الزواجية ابحية يف العالقاتوهذه الس ياسة أأسوأأ حال من س ياسة الإ . الاجامتعية ابلإجامل

 واندى بتدعمي الزواج الينايئ ووصفه بأأنه أأرشف جتربة لإناكر اذلات

 املفكرينهؤلء و لشؤون الأرسة الفالسفة اذلين عرضوا املفكرين و  هذه خالصة لأمه أ راءو  

رساء الأوضاع  وا كيرياومل هيمت ةالأرسية عىل أأسس فلسفية وبيولوجية وس يكولوجي حاولوا اإ

ىل حقائق عمل  .الاجامتع ابلرجوع اإ
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 :املداخل السوس يولوجية دلراسة الأرسة

 :أأول دراسة الأرسة كنظام

جراءويدور اهامتمه حول أأ  من أأقدم املداخل يف الظهور  صل النظام العائيل وتطوره واإ

 دفومما ميزي هذا املدخل اهامتمه ابدلراسة املقارنة الوصفية هب .املقارانت عرب املاكن والزمان

ىل تعماميت عاملية عن  امتم أأكرث ابلوظائف القدمية اليتالأرسة فامي يتعلق بوظائفها مع اه الوصول اإ

ىل الأرسة عىل أأهنا نسق مفتوح ومتغري .اكنت تقوم هبا الأرسة  عمتدم و  وينظر هذا املدخل اإ

 .بقية النظم الاجامتعية ويغفلون تأأقري الأرسة عىل

 :اثنيا املدخل التفاعيل

 العمليات وءفرس ظواهر الأرسة يف ضي و يصف الأرسة بأأهنا وحدة من الشخصيات املتفاعةل 

 ابلأمور هيمت أأساساو .اذ القراراتالتصال واختادلاخلية لأداء ادلور وعالقات املركز ومشالكت 

رسة ف  .الأولد الوادلية مع زوايج والعالقاتريكز عىل اختيار القرين والتوافق الادلاخلية للأ

 :اثليا مدخل دراسة املوقف

ىل الأرسة مكوقف اجامتعي يؤثر يف السلوك أأي مكجمو   ابلنس بة عة من امليريات اخلارجيةينظر اإ

فراد اذلين تؤثر علهيم  :يه عىل مجموعة من الافرتاضات الأساس ية ويقوم. للأ

 .أأن املوقف الاجامتعي ميكن دراس ته مكوضوع مس تقل عن الواقع -1

 .أأن املواقف الاجامتعية ليست فقط دامئة التغري ولكهنا أأيضا تتعدل وفقا لهذا التغري -2

 .اجامتعية وفزييقية وققافيةأأن لك موقف اجامتعي هو نتاج لتفاعل عنارص  -3

ل أأنه يتوافق مع املوقف -4  .أأن السلوك هو وظيفة للموقف ورمغ أأنه ل يكون سلواك دامئا اإ

 :تطور نظام الأرسة     احملارضة اليانية

 :كيريا عىل النحو التايلعرب احلضارات الأرسة ليست نظاما اثبتا لأهنا تغريت 

 :من انحية الاتساع/ أأ 

يوجد عندمه فرق  لوصليني تضم مجيع أأفراد العشرية ساكن اسرتاليا وأأمرياك الأ فالأرسة عند 

منا عىل أأساس تومتأأفراد العشرية لو  بني أأرسة وعشرية ما طائرا )يرتبطون برابطة ادلم واإ رمز اإ

 .يتخذونه رمزا للعشرية (أأو حيوان
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اكنت القرابة و . املوايل والأدعياءتضم مجيع الأقارب و  أأما الأرسة عند العرب يف اجلاهلية فاكنت

 .يس الأرسة بأأولدهعندمه تقوم عىل الأدعياء اذلي يقوم عىل اعرتاف رئ 

ليه ال ن يف معظم اجملمتعات و  ىل احلد اذلي وصل اإ أأخذ نطاق الأرسة يضيق حىت وصل اإ

ىل أأرستني عامتني. الزوج والزوجة وأأولدها: احلارضة أأرسة عن طريق أأبيه : والفرد ينمتي اإ

 .لقانونيةوأأرسة عن طريق أأمه، ويرتبط أأفراد الأرستني بطائفة كبرية من الروابط الاجامتعية وا

 :من انحية الرئاسة/ ب

ضع هل مجيع الأرسة حبمك كوهنا جممتعا صغريا معقد الشؤون يلزم وجود رئيس لتنظمي أأمورها وخي

س ناد هذه الوظيفة للزوجواتفقت معظم النأأفراد الأرسة  ومل يكن هذا النظام الرئايس .ظم عىل اإ

 :فقد مرت الرئاسة بعدة أأشاكلهو السائد 

شاعت مع ظهور  د نظام للزواجتمتزي بعدم وجو ( مرحةل افرتاضية)املرحةل الإابحية  /1

 لهذه املرحةل ابدلليل العلميومل تدل البحوث الأنرثوبولوجية عىل وجود ملموس  الإنسان الأول

رسة يف اجملمتعات اليت يقوم فهيا الزوج ابلصيد بيامن : املرحةل الأمية /2 تمتزي بزعامة الأم للأ

 (.البوليندري)النظام ويطلق عىل هذا . تقر الأم يف ماكن معني ترعى أأولدهاتس  

فهيا يتحمك رئيس الأرسة ويتوىل مجيع الشؤون الاقتصادية وتكون سلطته  : املرحةل الأبوية /3

ذا اكنت هل عدة زوجات  (.البولوجيين)النظام ويطلق عىل هذا . واسعة اإ

ه فال يكون لل خر أأي يس تقل فهيا لك من الزوجني بنفسيه اليت  :املرحةل الاس تقاللية /4

وقد أأتت هذه املرحةل نتيجة التطور الاقتصادي يف اجملمتعات الأوروبية  سلطات عليه

ول تعترب هذه املراحل  للتقاء الزوجني والأبناء للنوم والأمريكية، حيث يصبح البيت ماكان

 .تعرف املرحةل الأمية أأو اليت قبلها حمتية ابلنس بة مجليع الشعوب، فهناك جممتعات ل

 :تطور وظائف الأرسة

لشك أأن حتقيق رضورات احلياة املادية اكن أأول أأهداف الرتابطات واملعارش الأوىل، واكنت 

وظائفها ل تتعدى مجع الأقوات الرضورية والقيام مبس تلزمات احلياة وصنع الأدوات ومجع الامثر 

فنالحظ أأن الأرسة اكنت وحدة  أأما يف اجملمتعات التومتية، .اليت يتحلون هبا يف املناس بات

دارية  ليه العشرية من مطالب احلياة، واكنت هيئة س ياس ية واإ اقتصادية تنتج ما حتتاج اإ

وترشيعية، فهيي اليت تأأمر وتدير شؤون العشرية بواسطة جملس أ ابء الأرس أأو رؤساء العشائر 
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الأولد حق القبول يف امجلعية ادلينية وترشف عىل الطقوس ومتنح  والبطون، ويه اليت ترشف

وبذكل اكنت الأرسة التومتية عبارة عن دويةل صغرية تقوم مبختلف ..عىل تربية النشء وتعلميهم

ذن وحدة اقتصادية وهيئة س ياس ية ف .الوظائف اليت يتطلهبا النشاط العمراين الأرسة التومتية اإ

دارية كام اكنت هيئة دينية وتربوية ظلت الأرسة الإنسانية حمتفظة هبذه الاختصاصات وقد ..واإ

 .الواسعة يف العصور التارخيية القدمية يف مرص القدمية واليوانن والرومان

وعندما اتسع نطاق احلياة الاجامتعية وتفاعلت الأرس مع بعضها البعض ونشأأت القرى مث املدن 

نت تقوم هبا وأأخذت املس تقةل، قامت ادلول وأأخذت تسلب من الأرسة الوظائف اليت اك

تنشئ للك وظيفة هيئة مس تقةل تأأخذ عىل عاتقها حتقيقها عىل الوجه الأمكل لصاحل الأفراد 

بوصفهم عنارص يف اجملمتع برصف النظر عن التنظاميت الأرسية، فانازعت ادلوةل السلطة 

ادية الس ياس ية وأأنشأأت لها الهيئات احلكومية واجملالس النيابية وانازعت الوظيفة الاقتص

 .ل الأعامل والصناع والتجاروأأصبحت من اختصاص رجا

 :ومع ذكل هناك عدة وظائف مازالت الأرسة تقوم هبا

 .تقوم ابس هتالك ما تنتجهاكنت الأرسة وحدة اقتصادية ومازالت     :الوظيفة الاقتصادية -1

 .يس متد أأعضاء الأرسة ماكنهتم من ماكنة أأرسمه   :وظيفة منح املاكنة -2

 .املزنلية القراءة والكتابة واحلرفة والرتبية البدنية والشؤونتعلمي أأبناهئا  :الوظيفة التعلميية -3

 الاقتصادية والنفس ية وكذكل يفعل ومينح لأرسته امحلاية اجلسامنية  فالأب  :وظيفة امحلاية -4

 .الأبناء ل ابهئم عندما يتقدم هبم السن

 خالقية ذات املصدر ادليين والنسكياة ادلينية والقمي الأ تعلمي الأولد احل   :الوظيفة ادلينية -5

 .والترصفات عىل أأساس العقيدة ادلينية

 .حمصورة أأيضا يف الأرسة أأو بني عدة أأرس  :الوظيفة الرتفهيية -6

 :وظائف الأرسة العربية

 :تبني ال يت تقوم هبا الأرسة عىل عينة من الأرس املرصية ملعرفة الوظائف اليتيف دراسة 

ن وظائف الأرسة املرصية مل تتغري كيريا مفا زالت نس بة ل بأأس هبا حتتفظ بوظائف اكنت / 1 اإ

 .متزي الأرسة املمتدة التقليدية

ىل / 2  وحدة مس هتلكةحتول الأرسة حتت تأأقري احلياة احلرضية ابلتدرجي من وحدة منتجة اإ
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تعمتد اعامتدا اليت ل يظهر بصورة واحضة أأن الأرس املرصية اكلأرس يف اجملمتعات الغربية  /3

مطلقا عىل السوق اخلارجية يف لك مطالهبا املادية عىل وجه اخلصوص فال زالت نس بة كبرية 

 .من الأرس تصنع كيريا من حاجاهتا وخاصة يف الغذاء وامللبس داخل نطاق املزنل

املرصية تشارك يف الوظيفة التعلميية عن طريق املتابعة والإرشاف املنظم أأصبحت الأرسة  /4

جنازمه لواجباهتم املدرس ية  .يف كيري من الأحوال عىل تقدم أأبناهئم املدريس واإ

ل أأن معلياهتا اخملتلفة ل تزال أأمه وظائف الأرسة /5  .رمغ تغري أأساليب التنش ئة الاجامتعية اإ

 .رصية اذلي حددان أأمه معامله ل يعين أأنه قد حدقت تغريات معيقةالتغري يف وظائف الأرسة املو 

 :وظائف الأرسة املعارصة

جناب الصغار/ 1  .احملافظة اجلسدية لأعضاء الأرسة /2   .اإ

طفال والبالغني/ 3  .التنش ئة الاجامتعية /4   .منح املاكنة الاجامتعية للأ

 .الوظيفة العاطفية /6  .الضبط الاجامتعي /5

الرمغ مما فقدته الأرسة من وظائف فاإهنا ل تزال حتتفظ بعدد أ خر من الوظائف ل يقل وعىل 

جاملها فامي ييل  :أأمهية عن لك ما فقدته ميكن اإ

 .ل تزال الأرسة أأصلح نظام للتناسل -1

عاةل زوجته وأأبنائه وتقوم الأم بأأعامل  -2 الأرسة وحدة اقتصادية متضامنة يقوم فهيا الأب ابإ

 .الأرسة يه املاكن الطبيعي لنشأأة العقيدة ادلينية واس مترارها -3                         .املزنل

 مبادئ الرتبيةيتلقى فهيا و  تعترب الأرسة املدرسة الأوىل اليت يتعمل فهيا الطفل لغته القومية -4

 .الاجامتعية والسلوك وأ داب احملافظة عىل احلقوق

 ن الطفل وتصوغه وحتدد ميوهل وتسدفهيي اليت تكوتعكس الأرسة عىل اجملمتع صفاهتا  -5

 .حاجاته

 احملارضة اليالية

 :التفاق عىل تقرير مالحظتني أأساس يتني جيب     تنوع أأمناط الأرسة يف العرص احلارض

 .أأنه ل يوجد جممتع يقترص عىل منط واحد فقط من الأرس: الأوىل

وتعد الأمناط  منط معني سائد من أأمناط الأرسة أأن لك منط من أأمناط اجملمتعات دليه: اليانية

منا هناك .الأخرى فرعية تنوع حسب املناطق اجلغرافية والبناء الطبقي الاجامتعي داخل لك  اإ
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من أأكرث التغريات ويبدو التنوع يف أأوحض أأشاكهل يف الأرسة يف البالد النامية اليت تعاين . جممتع

اليت تؤثر يف الأرسة العربية كنظام اجامتعي رضورة والاجامتعية عنفا ومن الأمور  اليقافية

وقد تهنار الأمناط التقليدية حتت وطأأة  املدن احلرضية عند الهجرة التكيف مع البيئة اجلديدة يف

 .البنية اجلديدة

 :الأرسة املمتدة/ أأول

 :الأرسة الإغريقية املمتدة/1

مع  الإخوة واقنا عرش أأختاحيدقنا هومريوس عن بيت برايموس حيث يعيش مخسني من 

ىل اخلدم والعبيد والعامل الزراعيني و . أأزواهجم وأأولدمه مجيعا يعيشون عيشة مشرتكة ابلإضافة اإ

وهذا التجمع القرايب . ويضم أأبناء وبنات العم واخلال وينادون بعضهم مجيعا بلكمة أأخ أأو أأخت

تاب هذا المنط من الأرسة ويصف الك . قادر عىل أأن يعول لك أأفراده وحيقق لك احتياجاهتم

 . بأأنه دوةل وليس جامعة وهو تنظمي خيضع لكبار السن فيه

 :الأرسة املمتدة يف الهند القدمية/ 2

جالل اكفة أأفرادها،  اليشء املقدس يف الأرس الهندية القدمية أأهنا اكنت يف ذاهتا حمور تقديس واإ

وهناك ملكية مشرتكة والسلطة اكنت وهناك توحد بيهنم مجيعا رئيسا ومرؤوسا صغريا وكبريا 

ن ملكية الأرسة ل . لرئيس الأرسة اذلي يكون أأكرب اذلكور املس نني وطبقا للقانون الهندويس فاإ

 .تقبل التقس مي أأو التوزيع

 (:من الهنود امحلر)الأرسة عند الأابتش /3

نووية جتمع  عبارة عن أأرسة مشرتكة تقوم عىل نظام السكن عند الأم لأهنا تتكون من عدة أأرس

رسة وعندما تتكون أأرس نووية جديدة تعمتد عىل الأ . بيهنا رابطة القرابة والسكىن املشرتكة

وتلعب الأرسة دورا كبريا يف حياة الفرد ويمت توزيع العمل تبعا  املشرتكة للزوجة وتقمي معها

 .للسن والنوع ويدير أأمورها أأكرب أأفرادها س نا

 (:مدغشقر) الأرسة املمتدة عند التاانل/ 4

عن طريق الزراعة أأو الرعي وما دام أأنفسهم يف احلصول عىل طعاهمم يعمتد أأفراد التاانل عىل 

نه يبقى مس يطرا س يطرة مطلقة عىل الأرسة املمتدة،  مؤسس الأرسة وزعميها عىل قيد احلياة فاإ

 .من الزراعة ويمتتع بطاعة واحرتام مجيع أأفرادها وحيتفظ جبميع الأرابح اليت تعود عىل الأرسة
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 :الأرسة النوبية /5

ذ أأخذ  م اإ متيل صورة الأرسة الأبوية بعد أأن اكن النظام القرايب فهيا قامئا عىل الانتساب للأ

اجملمتع ابلنظام الأبوي مع دخول الإسالم ولكنه مل يتخل عن بعض عنارص النظام الأموي 

قامة مع زوهجا يف بيت الأم  .فعندما تازوج الفتاة تنتقل لالإ

 :الأرسة الكبرية حتت س يطرة الأخ الأكرب / 6

يظهر هذا الشلك يف أأعقاب وفاة الأب حيث ل يتفرق الأخوة ويعيشون معا وأأمه سامت هذا 

التطورات و  .وخصوصا بني الفالحني ع الانتشار يف العامل القدمي واملعارصالشلك أأنه واس

ىل ا  .ختفاء هذا المنط من الأرسة املمتدةالعاملية واحمللية املعارصة يف ادلول الصناعية أأدت اإ

 هل الفروق بني الأرسة القدمية والأرسة احلديية جمرد قضية جحم؟

ىل الالازامهناك ا احلذر والتدقيق عند دراسة الفروق بني الأرسة القدمية و  عتبارات تدعو اإ

 :واحلديية مهنا

الأشاكل الكبرية من الأرسة جيب احلذر من الاعتقاد بأأن الشعوب القدمية مل تعرف سوى  -1

ىل جانب الأرس الكبرية  .فهناك شواهد اترخيية تيبت وجود الأرس الصغرية اإ

أأن وجود أأرس كبرية يس يطر علهيا الأخ الأكرب ل ينفي احامتل أأن هذا الشلك مييل مرحةل  -2

ىل أأرس نووية صغرية مس تق  .ةلانتقال بني الكياانت الأرسية الكبرية وحتلل هذه الوحدات اإ

وجه الاختالف بني الأرس القدمية والأرس احلديية يمكن يف فروق بنائية ويوجد داخل  -3

 .أأصغر الأرس جحام درجة عالية يف التنوع يف العالقات والأدوار

 :الأرسة النووية/ اثنيا

رسة يف اجملمتع املعارص وتلعب العالقات الوقيقة بني  تعد الأرسة النووية يه المنط املمزي للأ

متركز الأرسة  الأرسة النووية من الناحية البنائيةزوجني دورا حاسام يؤثر عىل كياهنا وتعين ال

ن و .. .حول الزوج والزوجة والأطفال حيث يرتبطون بعالقة تمتزي بلك سامت امجلاعة الأولية اإ

ىل حد كبري عالقات الصداقة واملودة وتقوم عىل الاختيار  العالقات القرابية احلديية تش به اإ

 .الواعي وقدر من الاس تلطاف وليس جمرد انعاكس لعالقات دموية أأو عالقات مصاهرة

والأرسة النووية ميكن أأن تكون مبيابة مرحةل يف حياة الأرسة الكبرية ومن مث ينتفي التناقض 

ن الفرد اذلي . املزعوم بني هذين الشلكني ومن املؤكد أأنه همام تضخم جحم الأرسة الكبرية فاإ
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لهيا لهيا ينمتي اإ نسانية عاملية وماكنهتا و  .يعرف الأرسة النووية اليت ينمتي اإ الأرسة النووية ظاهرة اإ

يف اجملمتع قد تتفاوت من مرحةل اترخيية لأخرى ومن مس توى اجامتعي ل خر، ولكهنا يه 

 .الظاهرة الأساس ية عندما نتحدث عن الأرسة الإنسانية معوما

 :املاكنة املوروقة واملاكنة املكتس بة

وهناك جممتعات أأخرى يتحدد فهيا . هناك جممتعات يتحدد فهيا وضع الفرد من خالل وضع أأرسته

جنازه الشخيص وهناك كيري من اجملمتعات اليت تتحدد فهيا ماكنة الفرد  وضع الفرد من خالل اإ

جنازات فردية من الك الطريقتني وهناك من الأفراد  من ينازع لنفسه تقدير اجملمتع من خالل اإ

واملبدأأ العام ينص عىل أأن البالد الصناعية احلديية شهدت تطورات  .يسمون العصامينيممن 

ىل حترير الفرد من قيود التكوينات الاجامتعية كام  اجامتعية واقتصادية وس ياس ية وققافية أأدت اإ

الأرسة املعارصة تتأأثر أأمعق التأأقري ببناء و ...  س يطرة الأرسة وبرزت س يطرة ادلوةلتقلصت 

ع الصناعي السائد اليوم وهذا اجملمتع يقوم عىل الإجناز الفردي والأرسة متد اجملمتع دامئا اجملمت

 .خبامات برشية جديدة فالأرسة يه الوعاء الوحيد لتنش ئة الأطفال

 احملارضة الرابعة

 :املزيات الأساس ية للعائةل العربية

نتاج الأساس ية ومركز  التنظمي الاجامتعي العريب العائةل العربية قد توصف كوحدة الإ

تكون العائةل العربية التقليدية وحدة اجامتعية و  الاجامتعية الاقتصادية والأنشطة

. واقتصادية لأن لك الأعضاء يتعاونون لضامن اس مترارها وحتسني ماكنهتا يف اجملمتع

حملالت واحلقول امتلكت ومت تشغيلها لصاحل اللك واكنت العائةل تؤدي اك املؤسساتف

 ملهام واملس ئوليات اليت تؤدهيا ادلوةل حاليا اكلتعلمي والتأأهيل وادلفاع والرتبيةا

 :مركز التنظمي الاجامتعي /أأ 

يف لك مس توايت املعيشة العربية وخصوصا بني القبائل والفالحني تكون العائةل يه العرف 

. جامتعي والفرديالسائد اذلي من خالهل يرث الأفراد ققافهتم ويمت دمعهم يف أأوقات التوتر الا

يف العائةل العربية التقليدية دلى الأب و .جناح أأو فشل العضو الفرد هو جناح للعائةل ابلاكمل

ىل جامعة أأهلية قرابية والأطفال يأأخذون لقبه، والأب هل ف  سلطة ومس ئولية تنضم الزوجة اإ

 .الاحرتام والطاعة الراخسة حبمك وضعه يف أأعىل هرم السلطة
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 :متدةالعالقات امل / ب

مثال قالقة أأجيال يف . العائةل العربية احلالية ل متتد عادة يف املعىن التقليدي لأجيال تتعايش معا

الأب والأم : تظهر ادلراسات احلديية اجتاها مس مترا حنو الأرسة املتاكمةلو  .نفس الأرسة

امتعية اقتصادية، يف الشلك املمتد للعائةل العربية ترابطت مع أأداهئا ادلور كوحدة اج. والأولد

جيعل هذا الرتتيب من أأعضاء العائةل متاكملني بطريقة تاكفلية، القبيةل تس يطر عىل البدوي يف 

 .الصحراء، الأهل يس يطرون يف القرى، والأرسة املتاكمةل تس يطر عىل أأفرادها يف املدينة

 :أأمناط الزواج / ج

رمسيا العائةل يه أ لية للتاكثر، لبقاء و عادة الزواج هو عالقة مشرتكة اجامتعية أأكرث من فردية، 

جناز الأهداف و  تقوية العالقات والاهامتماتو  الإنسان صيانة امللكية اخلاصة، التأأهيل واإ

هذا املبدأأ نراه يف معظم الأمناط . الأخرى اليت تتجاوز سعادة الفرد لضامن املصاحل املشرتكة

 .رب وتعدد الزوجات والزواج العريفاملتعلقة ابلزواج، متضمنا الزواج املرتب وزواج الأقا

 :زواج الأقارب /د

لزواج الأقارب فائدة يف تقوية تضامن القرابة ويف منع انفصال العروس وعائالهتا ولحظ 

 .القبائل العربية اليت اكنت مكتفية اقتصاداي فضلت زواج الأقارب ادلكتور زهري حطب عادة

 :الأدوار اليت متر هبا الأرسة العربية

 :مرحةل اخلطوبة/1

الفرتة اليت تس بق عقد الزواج بصفة رمسية ويه مرحةل حتضريية لتوقيق العالقات بني يه 

أأرسيت الزوج والزوجة ووضع أأسس احلياة الزوجية والتفاق عىل املبادئ والاجتاهات العامة 

ليد يف فطبيعة العادات والتقا ختتلف يف اجملمتع الريفي عن احلرضيو اليت تسود هذه احلياة  

 .الريف ل تتيح للخطيبني أأن يلتقيا ويدرسا ميوهلام وعاداهتام عكس املدينة

 :مرحةل التعاقد والزواج /2

وجان معا ويتعارشان يعيش الز رمسية وتعترب بدء احلياة الزوجية وتبدأأ بعقد الزواج بصفة 

وتقوم هذه املرحةل عىل تقرير احلقائق تقريرا صائبا بعيدا عن عواطف اجملامةل  معارشة رشعية

ييارا  ويه متيل امتحاان شاقا للزوجني. واخلجل ما اإ ما أأاننية وأأثرة تنهتيي بتفكك الأرسة، واإ فاإ

 ن احلياة الزوجية ويطيالن أأمدهاوتعاوان يدعام



 

 
11 

 :مرحةل الإجناب /3

جناب الأطفال حيث تظهر نالحظ أأن الروابط الأرسية قد  تأأكدت يف نفوس الزوجني بعد اإ

حساسات اكنت اكمنة يف الطبيعة الإنسانية وتتحدد الأوضاع واملصطلحات  مشاعر جديدة واإ

ويالحظ أأنه لكام تعدد .املتعلقة ابلأبوة والأمومة وقرابة املصاهرة والرضاع وطبقات احملارم وغريها

تزداد املس ئولية وتيقل وتواجه الأرسة كيريا من املشالك  الأطفال واجتازوا مراحل المنو الأوىل

 .ادلاخلية واخلارجية

 :مرحةل السكون والاس تقرار /4

ىل . يكرب الأطفال ويصبحون عنارص منتجة ويس تطيعون الاعامتد عىل أأنفسهم وجيب الإشارة اإ

الت القطيعة أأن هناك كيريا من الأرس اليت ل ختلو مهنا مظاهر العقوق فيقايس الأبوان من ح

 .والعوز ما ييري الغضب والنقمة عىل انكري امجليل

 الأرسة يف الريف

ىل أأن قسام كبريا من ساكن العامل  يرجع الاهامتم بدراسة النظام الأرسي يف اجملمتعات الريفية اإ

ومن اليابت أأن وظائف الأرسة ختتلف فامي بيهنا  ن ابلزراعة يف املدنيات الكبرية حىت ال نيعملو

 حنو أأو أ خر، وتمتيل الوظائف الاجامتعية والاقتصادية يف وظيفة التأأمني وتنظمي معلية عىل

طارا معنواي  قضاء وقت الفراغ والتسلية ابلنس بة لأعضاء الأرسة، كام توفر الأرسة لأبناهئا اإ

 .ووجدانيا يقهيم من الشعور ابلوحدة والعزةل الاجامتعية

 خصائص الأرسة الريفية

 جتمع الأبوين الكبريين وأأبناهئاماليت يسود نظام الأرسة املركبة و  .ذات سلطة أأبوية الأرسة الريفية

 مواليدها بكرب جحمها وكرثةتمتزي و .املازوجني وأأولد الأولد ومتتد لتشمل بعض الأقارب

ىل التخزين بأأهنا متتاز و  وتفضيل اذلكور  واج املبكر يف الأرسةيعترب الز و  وحدة اقتصادية متيل اإ

 .يزداد تشغيل الأطفال يف العمل الزراعيو .الريفية هو الأكرث تفضيال
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 الأرسة الريفية ممزيات

الأرسة يه أأول نظام اجامتعي يعيش الفرد يف كنفها ويترشب قواعدها التنظميية وخيضع لسنهنا 

يه جحر الزاوية يف و .يه أأصغر املنظامت الاجامتعية اس تقرارا يف اجملمتعو .وعاداهتا وتقاليدها

الأرسة عىل أأفرادها ضغوطا متارس و  .البناء الاجامتعي ويتوقف علهيا مجيع املنظامت الاجامتعية

الأبعاد و  .الارتباط ابلأرض واحليوانو .للضبط الاجامتعي غري الرمسي لضبط سلوك الأفراد

 .احملافظة عىل التقاليدو  .القرابية تشلك غالبية العالقات الاجامتعية

 الأرسة يف احلرض

اليت ل تزال تعترب ريفا احلياة يف العرص احلديث ترتكز ال ن تدرجييا يف املدن، كام أأن املناطق 

ىل الزوال مع زايدة  ىل أأن القرابة ظاهرة يف سبيلها اإ تتأأثر خبصائص املدينة، ويذهب البعض اإ

التحرض، كام أأصبحت الأرسة النووية أأساس البناء الاجامتعي، وأأصبح الفرد داخل الأرسة 

لهيا مس تقال واتبعا يف نفس الوقت  .اليت ينمتي اإ

 وظائف الأرسة احلرضية

ىل حرمان الأرسة من دورها كهيئة تربويةأأ   .دى انتشار التعلمي وازدايد عدد املعاهد الرتبوية اإ

رسةوادلو  كام بدأأت و  .يف الضبط والرقابة بدأأ خيف يف املدينة ابنتشار الرشطة ر الأسايس للأ

نتاج تقوم به الأرسة  رسة احلرضية يف الهبوط ومل يعد يف املدينة اإ منا الوظائف الاقتصادية للأ واإ

 .تتعهده مؤسسات متخصصة

 حلياة الاجامتعية يف حميط الأرسةتطور ا

الأمهية الاقتصادية للمزنل، لأن الأرسة :ااكنت احلياة الاجامتعية مرتكزة عىل اعتبارات كيرية مهن

نتاج رضورايت املعيشة ومطالب احلياة بغرض الاس هتالك، وس يادة الرجل فهو  اكنت قامئة ابإ

 .وحامهيا، والزواج املبكر، وندرة الطالق، وعدم انتشار الاحنرافات الأخالقيةدعامة الأرسة 

غري أأن تكل الاعتبارات املذكورة لكها تطورت أأو تغريت بتطور احلياة الاجامتعية ففقد املزنل 

نتاج العائيل وأأصبحت الأرسة احلديية وحدة اس هتالكية، مما أأاتح  قميته الاقتصادية واهنار الإ

فراد أأ  ىل ميدان اجملمتع ويعرضوا خدماهتم عىل للأ ن يتحرروا من سلطة رب الأرسة وخيرجوا اإ

 . عىل أأحصاب املصانع عندما انترشت الصناعة احلديية أأحصاب احلرف والطوائف مث 
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 عوامل التاكمل الأرسي            احملارضة اخلامسة

 :العامل البنايئ للتاكمل الأرسي -أأول

دة الأرسة يف كياهنا ويف بناهئا من حيث وجود لك من أأطرافها ويقصد هبذا التاكمل وح

يف صورة مامتسكة، لك يقوم بدوره ويؤدي رسالته ويتحقق ابلتوافق اجلنيس ( الأولد)

 .واملادي واليقايف للزوجني

 :الرصاع داخل الأرسة وأ اثره عىل أأفرادها -اثنيا

مهنا أأن السعادة والاس تقرار يف الأرسة النتاجئ العامة املرتبطة ابلرصاع والتكيف يف الأرسة 

 .انفصال الزوجني نتيجة لعمليات الرصاع املس مترو  .مقرتنة ابلتكيف والطالق تعبري عن انعدامه

تلعب البيئة الاجامتعية دورا ملنع الرصاع فامي بيهنم وحتقيق التكيف أأو تلعب دورا يف زايدة و 

 .الرصاع داخل الأرسة

 :عىل الأرسة الضغوط الاجامتعية -اثليا

ىل قالث فئات حسب تصنيف   :يه( هيل)مت تصنيف أأزمات الأرسة اإ

 .المتزق أأو فقدان الأعضاء نتيجة للحرب أأو املوت أأو املرض -1

رسة دون اس تعداد مس بق -2  .التاكثر أأو الإضافة، بضم عضو جديد للأ

ىل فقدان الوحدة الأرسية والأخالقية مثل الاهنيار اخللقي -3 اخليانة والإدمان : ويشري اإ

 .والاحنراف

ىل نتاجئ عديدة مثل الانتحار والطالق والهروب والإصابة  زمة اإ وتؤدي الأحداث املسببة للأ

والتوافق مع الأزمة يعمتد أأساسا عىل فعاليات أأداء أأعضاء الأرسة  .بأأمراض نفس ية وعقلية

مدى اس تعداد الأرسة : حتديد العوامل املؤدية للتوافق مع الأزمة فامي ييل وميكنلأدوارمه، 

ملواهجة الأزمة، ومدى تاكمل الأرسة، ومشاركة الأرسة بلك أأعضاهئا يف اختاذ القرارات ومدى 

قوة ومعق العالقات العاطفية بني أأعضاء الأرسة، واملشاركة الإجيابية للزوجة والاس تفادة من 

 .ت السابقة للتعامل مع الأزمةالتجارب واخلربا
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 :املقصود ابلتوافق الأرسي

الفرد ل يتوافق بسهوةل ويرس حيث توجد عوائق وعقبات تقف أأمام توافق الإنسان يف حتقيق 

أأهدافه حفياة الفرد عبارة عن سلسةل من معليات التوافق املس متر حيث يضطر الفرد 

ىل تعديل سلوكه كام أأكد  هو قدرة الفرد عىل أأن يغري من البيئة  التوافقو  (.شافري)ابس متراراإ

والتوافق  .والهدف من النظام الزويج حتقيق التوافق الزويج والانسجام. ليك يتالءم معها

والأصل يف التوافق يعين امليل النفيس املعرب عن احملبة والود والتوافق بني الزوجني  الزويج

ن  .هو الاس تقرار الأرسي وشعور الرضا والرسور والرمحة الزويج ويؤكد صاحل عبد العزيز اإ

 .من مؤرشات التعاطف بني الزوجني ذكل الإحساس اذلي حيس به لك مهنام يف غيبة ال خر

ىل التوافق الأرسي  :العوامل اليت تؤدي اإ

ش باع احلا ىل التوافق والتكيف الأرسي اإ جات الأساس ية لأفراد من العوامل املهمة اليت تؤدي اإ

ىل التوافق الأرسيالأرسة   :ومن العوامل اليت تؤدي اإ

رسة و  قدرة عىل الإسهام يف خدمة اجملمتع والهنوض به والارتباط الوجود أأهداف مشرتكة للأ

هام بني الوادلين حول عالقهتام ودور تفاقالتفامه و وال  .بأأخالقيات هذا اجملمتع وقميه الاجامتعية

دراك و  .هامتم بتوفري الرعاية دون التفرقة بيهنممع الأبناء والا رسة يف اإ مشاركة الأبناء للأ

الاكتفاء والاس تقرار الاقتصادي وتقدير لك فرد ملا يبذهل و .احتياجاهتا والعمل عىل مقابلهتا

سعاد الأرسةال    .التجارب الناحجة يف مواهجة الصعوابت اليت تعرتض الأرسةو  خرون يف سبيل اإ

ش باع  توفر الصحةو  والقدرة اجلسمية اليت هتئي للك أأفراد الأرسة القيام مبس ئولياهتم وحتقيق اإ

 .العالقات الأرسية

 جمالت التوافق الأرسي

 :التوافق الاجامتعي

ويف اجملال الأرسي أأن . قدرة الفرد عىل عقد صالت وعالقات طبيعية مرضية مع ال خرين  هو

عىل السكينة والطمأأنينة حىت يشعر لك طرف حباجته يقوم الرجل واملرأأة بعالقة زوجية تقوم 

ىل الطرف ال خر  .اإ
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 :التوافق الاقتصادي واملادي

نفاق و  خيتلف من خشص ل خر فهناك أأرسة ينخفض عندها املس توى للك أأرسة دخل واإ

ىل احلرمانمث الاقتصادي  ش باع احتياجات أأفرادها ويؤدي هذا اإ وفقدان املال . ل تس تطيع اإ

احلرمان وخيتلف بني الفقراء والأغنياء فالأغنياء يفقدون السلطة واملال والفقراء  حيدث نوعا من

ذا اكن الزوج غري قادر عىل العمل لسبب ما تقوم الزوجة ابلعمل والإسهام  يفقدون الطعام واإ

رسة ىل التوافق الاقتصادي للأ  .يف جزء من مزيانية الأرسة وهذا يؤدي اإ

 :التوافق اجلنيس

ىل حتقيقها الإنسان يف الزواج  ومن العوامل اليت الإش باع اجلنيس أأحد ادلوافع اليت يسعى اإ

فالتوافق اجلنيس  (الرصاحة واتساع الأفق العقيل) تساعد عىل التوافق اجلنيس بني الزوجني

دراك معىن اجلنس ودوافعه وأأهدافه وغاايته وذلكل فاليقافة اجلنس ية من  يقتيض فهم ومعرفة واإ

عداد الش باب للحياة الزوجية الأرسيةالأم  ور املهمة يف برامج التعمل واإ

 :التوافق ادليين

ىل التوافق بني أأعضاء الأرسة املامرسات ادلينية بني أأفرادها خاصة  من الوسائل اليت تؤدي اإ

سلوك الوادلين اذلي يشجع عىل المتسك ابلقمي ادلينية، حيث يتحقق التوافق ادليين من خالل 

 .ابهلل وأأن يرىض الفرد مبا قسمه هل من رزق ومال وجاهالإميان 

 :التوافق اليقايف

من أأمه العوامل املؤثرة يف التوافق الأرسي اليقافة بصورة عامة وتعلمي املرأأة بصورة خاصة 

 .وذلكل فاخللفية اليقافية للك من الزوجني تؤثر يف حياهتام املشرتكة

 قياس التوافق والتكيف الأرسي

الانسجام أأو عدم ) :مقاييس أأو أأقسام مخسةتبني أأن معظم ادلراسات تركز بصفة عامة عىل 

ظهار العواطف، واليقة املتبادةل، وعدم  الانسجام، والاهامتمات والأنشطة املشرتكة، واإ

 (الشعور ابلعزةل الشخصية والتعاسةالإش باع و 

فاملقياس يف رأأهيا جيب أأل  جيةعالمة ممزية تصلح لتقيمي العالقة الزو( برانرد)وقد وضعت 

منا يهنض عىل عالقة ممكنة وملموسة، وتكون العالقة الزوجية  يهنض عىل عالقة متخيةل واإ
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ذا اكن اجلزاء ل  جيابيا، أأي اإ ذا اكن الإش باع اإ ذا اكن . رشيكني أأكرب من اخلسارةل انحجة اإ واإ

 :تالينيكام يف امليالني ال اس مترار العالقة الزوجية أأفضل من أأي بديل أ خر 

ل حيب أأحدهام ال خر وهام عىل خالف مس متر ولكن بقاؤهام معا هل فوائد كبرية من  زوجان

قامة مسكن مجيل وحيميان أأطفاهلام من املشالكت اليت تنتج عن الانفصال والطالق،  حيث اإ

 .ولهذا تعد العالقة انحجة مبعىن أأن الفوائد أأكرث من التاكليف أأو املكسب أأكرث من اخلسارة

تكون فيه العالقة الزوجية انحجة فقط لأهنا أأفضل من أأي بديل أ خر، كام يف حاةل  واجزو 

زوجة غري عامةل تعمتد اقتصاداي عىل زوهجا فيكون بقاؤها معه أأفضل من أأي بديل أ خر عىل 

 .الرمغ من عدم التوافق والتعاسة

 التفكك الأرسي    احملارضة السادسة

ىل أأس باب وعوامل كيرية أأمهها        :التوتر والتفكك الأرسي  :ويرجع التوتر اإ

اختالف و اختالف الزوجني يف طريقة احلياة و  عدم توفر املقومات الأساس ية ملعيشة الأرسة

ظهور و  طغيان خشصية أأحد الزوجني عىل ال خر بشلك ملموسو املس توى اليقايف للزوجني 

انعدام العواطف الأرسية و  الشاذةالعادات الضارة والاحنرافات و  الاجتاهات الفردية والأاننية

تدخل الأقارب يف العالقات و  قد تكون الغرية سببا مبارشا لزايدة التوترو  لأس باب خشصية

 .عدم الوفاء والرصاحة والصدق يف املعامالت الزوجيةو  قةل الوسائل الرتوحييةو الزوجية 

 العالقات ادلاخلية يف الأرسة

 :عىل تكل العالقات ادلاخلية يف نطاق الأرسة يه هناك معليات قالث ميكن أأن تلقي الضوء

 (التعاون والتنافس والرصاع)

 تعريف التفكك الأرسي

فشل واحد أأو أأكرث من أأعضاء الأرسة يف القيام بواجباته حنوها، مما يؤدي لضعف العالقات 

 . وحدوث التوترات بني أأفرادها وهذا يؤدي لنفراط عقدها واحناللها

بأأنه اهنيار الوحدة الأرسية واحنالل بناء الأدوار الاجامتعية املرتبطة هبا عندما  يعرف أأيضاو 

 . يفشل عضو أأو أأكرث يف القيام ابلازاماته ودوره بصورة مرضية

اهنيار الوحدة الأرسية وحتلل أأو متزق نس يج الأدوار  وميكن تعريف التفكك الأرسي عىل أأنه

 .أأفرادها يف القيام بدوره عىل حنو سلمي الاجامتعية عندما خيفق فرد أأو أأكرث من
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 :مراحل التفكك الأرسي

ويه فرتة حمددة ورمبا تكون قصرية جدا بشلك جيعلها غري ملحوظة : مرحةل المكون/ 1

 .واخلالفات فهيا سواء اكنت صغرية أأو كبرية ل يمت مناقش هتا أأو التعامل معها بواقعية

الأرسة بنوع من الارتباك وبأأنه همدد وغري قانع ابلإش باع يشعر أأحد أأفراد : مرحةل الاستثارة/2

 .اذلي حصل عليه

حيدث الاصطدام أأو الانفجار نتيجة الانفعالت املرتس بة وتظهر : مرحةل الاصطدام/3

 .الانفعالت املكبوتة

وحيدث عند زايدة الرصاع والرغبة يف الانتقام والنقد املتبادل بيهنام  :مرحةل انتشار الزناع /4

 .ويكون الهدف فقط أأن ينترص لك مهنام عىل ال خر

يكون يف حاةل مل يمتكن الزوجان من حل مشالكهام بنفس هيام  :مرحةل البحث عن احللفاء /5

وزايدة فرتة الزناع فيلجأأ لطرق ومصادر بديةل مثل الرتكزي عىل الأطفال أأو املشاركة يف 

 .لالأنشطة الاجامتعية أأو الرتكزي عىل النجاح يف العم

هناء الزواج /6 ويكون يف حاةل اكن للزوجني دافعية ورغبة لتحمل مس ئولية القرار : مرحةل اإ

 .املتعلق ابلنفصال وتعين عدم التفكري يف العودة مرة أأخرى

ىلو      :الأزمات الأرسية  :تقسم الأزمات الأرسية اإ

ل يف  الأرسة اليت تشلك البناء الفارغ/1 ويه أأن الزوجني يعيشان معا ولكن ل يتواصالن اإ

 .أأضيق احلدود ويصعب عىل لك مهنام منح ال خر ادلمع العاطفي

الأزمات الأرسية اليت ينتج عهنا الانفصال الإرادي لأحد الزوجني مثل الانفصال أأو الهجر  /2

 .أأو الطالق

رادي  /3 لأحد الزوجني بسبب الرتمل أأو أأزمات انجتة عن أأحداث خارجية مثل التغيب الالاإ

 .السجن أأو الكوارث الطبيعية

الكوارث ادلاخلية اليت تؤدي لإخفاق غري متعمد يف أأداء الأدوار كام هو احلال ابلنس بة  /4

مراض العقلية أأو ويدخل يف ذكل التخلف العقيل لأحد الأطفال أأو الأمراض  الفس يولوجية للأ

 .املس تعصية اليت قد تصيب أأحد الزوجني
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 :املشالكت الأرسية

ىل تنقسم أأس باب الطالو  :مشالكت الطالق -أأول  .عامةو خاصة تتعلق ابلزوجني أأس باب ق اإ

 :الأس باب اخلاصة -أأ 

وعدم القدرة عىل  معامةل الزوجة وءالكراهية وتعدد الزوجات وس: مهنا ما يتعلق ابلزوج مثل

 عمل املناسب لأداء واجبات الأرسةحتمل نفقات الأرسة واملرض وعدم توفر ال

هامل ش ئون املزنل،  الزوجيةكراهية الزوج وسوء الأخالق وخيانة الأمانة  :ة الزوجةومن هج واإ

 .وفارق السن بني الزوجني

 :الأس باب العامة -ب

 الاختالف يف املس توىو .عدم قيام الزواج عىل أأسس واحضةو  .العامل الاقتصادي

 عدم وجود الانسجامو  .ضعف الوازع ادليين والأخاليقو  .الاقتصادي والوضع الاجامتعي

 .العائيلعدم الاس تقرار و  .الالزم لتدعمي الأرسة

 :مشلكة وفاة أأحد الزوجني -اثنيا

ذكل أأهنام يعنيان توقف أأحد الزوجني عن الطالق ووفاة أأحد الزوجني هناك وجوه ش به بني 

 وتتلخص أأوجه الش به بيهنامأأداء أأدواره والازاماته مما يتطلب تكيفا عىل مس توى الأرسة بأأمكلها، 

زايدة و  وفقدان امليل الأعىل والأمانوفقدان الإحساس ابلأمن  توقف الإش باع اجلنيس: يف

عادة توزيع املهام واملس ئوليات املزنلية الأعباء عىل الطرف املوجود وزايدة املشالكت املادية  .واإ

 :مشلكة تعدد الزوجات -اثليا

ليس الرجال سواء و  :تبيح بعض اجملمتعات والرشائع تعدد الزوجات، ويمت التعدد لعوامل كيرية

احلروب و .بعض النساء عقاميت ل يدلن وبعضهن مريضاتو  .الرغبة اجلنس يةيف القوة وارتفاع 

قد يكون التعدد و  وس يةل لزايدة النسلو  .حتصد عددا كبريا من الرجال وترمل كيريا من النساء

 .مظهرا من مظاهر الرعاية الاجامتعية لكفاةل الأطفال اليتاىم وتكرمي الأرامل
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 اتبع التفكك الأرسي   احملارضة السابعة

 أأس باب التفكك الأرسي

  :لأب احلارض الغائبا -ا

كرجل الأعامل الغارق يف معهل فرسعان ما تبدأأ املشالك ابلظهور . وقته خارج املزنلمن يقيض

 .يف املزنل لفتقار عنرص املشاركة بني الزوجني

 :الأم الغائبة احلارضة -2

ىل اخلادمةقد ل تكون ابلرضورة منشغةل ابلعمل   .وقد تولك هممة تربية ورقابة الأبناء اإ

 :رصاع الأدوار -3

 .التنافس بني الزوج والزوجة، أأو أأن تقوم اخلادمة بدور الأم

 :قورة التصالت احلديية -4

 .قد تتحول لسبب من أأس باب تفكك الأرسة يف حاةل اس تخداهما اس تخداما غري حصيح

رسة -5  :الوضع الاقتصادي للأ

ىل اس تخدامات حمرمةكأن ينشغ أأما يف حاةل . ل الغين مباهل عن أأههل أأو قد يؤدي نفوذ املال اإ

الفقر فقد ل يس تطيع أأطراف الأرسة أأن يتدبروا أأمورمه فيلجأأ البعض للرسقة أأو الطالق أأو 

 .المتلص من املس ئولية

 :أ اثر التفكك الأرسي

 :أ اثر التفكك عىل الأفراد -1

فككة فالزوجان عند مواهجة املشالكت املرتتبة عىل التفكك الأفراد أأول حضااي الأرس امل

يصاابن ابلإحباط وخيبة الأمل وهبوط يف عوامل التوافق والصحة النفس ية وقد ينتج عن 

وقد ينتج عن ذكل عدم القدرة عىل تكوين أأرسة مرة . ذكل الإصابة ببعض الأمراض النفس ية

عية ويعيش حياة منطوية عىل اذلات ويكون أأخرى فينعزل الزوج أأو الزوجة عن احلياة الاجامت

جيابية يف هنضة  سليب التعامل ل يشارك ال خرين نشاطات احلياة مما يعطهل عن القيام بأأدوار اإ

 . اجملمتع ورعاية صغاره
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ذا اكنوا صغار السن فأأول املشالكت اليت تواهجهم فقدان  أأما أأبناء الأرس املفككة وخصوصا اإ

ل الأرسة فعندما حيدث التشتت يعيش الأبناء بعضهم عند الأب أأو املأأوى اذلي اكن جيمع مش

الأم أأو قد ينفصلون عهنم وقد يازوج أأحد الوادلين والنتيجة غالبا مشالكت مع زوجة الأب أأو 

ىل جهر املزنل لأماكن أأخرى قد ل تكون مناس بة  زوج الأم مما قد يدفع أأبناء الأرس املفككة اإ

وقد تصاب الفتيات ببعض الأمراض . حيدث يف مساكن العزابللعيش يف حياة مس تقرة كام 

 .املعامةل ورمبا يتعرضن لالحنراف وءالنفس ية نتيجة س

 :أ اثر التفكك عىل عالقات الزوجني ابل خرين -2

ن اكن . ينتج عن التفكك الأرسي احنالل يف عالقات الزوجني ابل خرين وخصوصا الأقارب فاإ

اإهنا غالبا ما تتأأثر سلبيا مبا حيدث للزوجني فتحدث القطيعة هناك قرابة بني أأرسيت الزوجني ف

بني الأرستني كام وأأن الأمر ينتقل لأرسة أأخرى مس تقرة ففي حاةل حدوث تفكك لأرسة واحدة 

ىل أأرس  ىل نقل أأثر التفكك اإ وبيهنام قرابة فقد يلجأأ ال ابء والأهمات بقصد أأو بدون قصد اإ

 .فرد واحد والنتيجة تفكك أأرسة اثنية وابلتايل يتحمل امجليع مشالكت. أأخرى

 :أ اثر التفكك عىل نرش الاحنراف -3

ىل هتيئة الظروف لحنراف أأفراد الأرسة وخصوصا الأبناء . التفكك الأرسي يؤدي أأحياان اإ

فعندما تتفكك الأرسة ويتشتت مشلها ينتج دلى أأفرادها شعور بعدم الأمان الاجامتعي 

مواهجة املشالكت وجتعهل يبحث عن أأيرس الطرق حلل وضعف القدرة دلى الفرد عىل 

ىل رشعية الوس يةل املس تخدمة للوصول للهدف وأأكرب دليل مه  مشالكته دون النظر اإ

جرايم بسبب تفكك أأرسمه  .الأحداث اذلين ينحرفون ويقعون يف سلوك اإ

 :أ اثر التفكك عىل قمي اجملمتع وققافته -4

ىل ترس يخها يف أأذهان التفكك الأرسي يسبب اختالل يف كيري  من القمي اليت يسعى اجملمتع اإ

 .وسلوكيات أأفراده والعديد من القمي الإجيابية املهمة يف متاسك اجملمتع واس متراره

حباطا نفس يا قوي التأأقري يف لك فرد من أأفراد الأرسة املفككة وقد جيعل . فالتفكك يودل اإ

ىل اجملمتع اذلي نشأأ به ومل يسا عده عىل هتيئة الظروف اليت تقيه من التفكك بعضها يوجه اللوم اإ

الأرسي مما حيول اللوم لتكل القمي اليت يدافع عهنا اجملمتع ويسعى الفرد للخروج علهيا وعدم 

الالازام هبا كنوع من السلوك املعرب عن عدم الرضا الغري معلن ويظهر الفرد نوعا من السلوك 
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عه كرد فعل لعدم الرضا عن اجملمتع وققافته فنجده ميجد اليقايف املنايف ملا هو متعارف عليه يف جممت

 . اليقافة الوافدة

 :أ اثر التفكك عىل التمنية -5

أأمجع العلامء أأن التفكك الأرسي عائق كبري أأمام التمنية لأهنا تعمتد عىل أأرسة قامئة بوظائفها 

جيابيني قادرين عىل . بشلك سلمي لتحقيق أأهداف التمنية حتمل املس ئولية وهبا تنتج أأفرادا اإ

ففي حاةل حدوث التفكك يصبح الفرد حمبطا . امللقاة علهيم يف املسامهة يف ريق اجملمتع وتطوره

 .وحيتاج جلهود تبذل لنجعهل يتجاوز مشلكته وقد اكن ابلإماكن رصف تكل اجلهود للريق ابجملمتع

 :الوقاية من التفكك الأرسي

ميان الفرد -2        ةا يقي من الوقوع يف هذه املشلكالعناية مب -1  .تقوية اإ

 .عدم التدخل يف حياة الزوجني -4          .بناء الأرسة عىل أأسس ومعايري حصيحة -3

 :وسائل عالج مشلكة التفكك الأرسي

 :املؤسسات ادلينية -1

 مثل املساجد نس تطيع أأن نقدم فهيا النصح والإرشاد من خالل اخلطب وادلروس

 :املؤسسات الرتبوية -2

يقع علهيا توفري برامج ومناجه تالمس حاجات الناس ودور الأخصائيني يف املدرسة حلل 

 .مشالك الطلبة والسعي حللها مع الوادلين وتبصريمه بكيفية مواهجة املشالكت الأرسية

 :املؤسسات اليقافية والإعالمية -3

جيايب يف بث الربامج املفيدة ومراقبة اليقافة   .ادلخيةلميكن أأن يكون لها أأثر اإ

 :املؤسسات اخلريية -4

مدادمه ابملساعدات املادية والعينية واملعنوية  عانة الأرس املفككة واإ يه مؤسسات لها دور يف اإ

رس الفقرية أأو الأرس الغنية وكذكل تبين العديد من املشاريع كرعاية الأحداث ورعاية  سواء للأ

 .الأرس املفككة

 :املؤسسات الصحية -5

رسة واجلانب النفيس وال ن يوجد ما يسمى بطب يه مؤسسات هتمت اب جلانب الصحي للأ

 .الأرسة ويعىن مبتابعة حاةل املرىض حصيا ونفس يا واجامتعيا
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 :مؤسسات الإرشاد الزويج -6

ويه مراكز هتمت جبميع ما خيص الأرسة يف مجيع مراحلها وتقدم املشورة للراغبني يف الزواج 

احلياة الزوجية وتتوقع اخلالفات اليت تطرأأ نتيجة للبيئة اليت وترشح هلم وتعطهيم دروسا يف 

تربوا فهيا، وتعطهيم دروسا لتمنية املهارات وجتنب تفامق املشالك واحللول املناس بة بطريقة حتافظ 

 .عىل متاسك الأرسة وترابط أأفرادها

 :جيب أأن تشمل برامج التوعية الأرسيةو    :برامج التوعية الأرسية

بوظائف الأرسة وكيفية تنظمي احلياة العائلية من النوايح الاقتصادية وتدبري ش ئون التوعية  -1

نفاق  احلياة املزنلية مثل ختطيط مزيانية الأرسة واملوازنة بني مصادر ادلخل وبني متطلبات الإ

 .والاس هتالك

الاجامتعية أأن حياط ال ابء والأهمات ابملبادئ القانونية اليت ترتبط ابحلقوق والواجبات  -2

 .وقوانني الأحوال الشخصية وما يتصل ابلعقود

جيب أأن هتمت الأرسة مببادئ الرتبية اخللقية من حيث اخلري والرش واحرتام التقاليد  -3

الاجامتعية والمتسك ابلفضائل واملعايري الاجامتعية السائدة وتنش ئة الأطفال عىل الأخالق 

 .العادات السيئة والصفات الطيبة املرغوبة مع الابتعاد عن

تيقيف ال ابء ابلأمور ادلينية لتنش ئة الأبناء تنش ئة سلمية عىل املبادئ الإسالمية القومية  -4

 .وتكوين الضمري الإنساين عن طريق العبادات والمتسك ابلفضائل ادلينية

 أأهداف خاصة حبل مشلكة التفكك الأرسي:

نشاء املراكز الاستشارية للمسامهة بعالج املشالك -1 ت الأرسية والتدخل املبكر لحتواهئا اإ

والس يطرة عىل مسببات مشالكت الطالق وغريها منذ البداية وقبل تفامقها ووصولها ملرحةل 

 .مس تعصية احلل

تفعيل أأدوار مؤسسات اجملمتع املدين يف مواهجة مشالكت اجملمتع وخاصة املشالكت  -2

 .الأرسية

نشاء صندوق تأأمني اجامتعي لأطفال ون  -3 ساء الأرس املتفككة لتأأمني حياهتم وحرص أأبناء اإ

الأرس املتفككة ومتابعة حتصيلهم ادلرايس والاهامتم بتدريهبم همنيا لضامن حياة كرمية ومعل 

 .رشيف بعيدا عن الترشد والاحنراف
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الاس مترار يف التأأكيد عىل أأمهية العنرص البرشي ورضورة استامثر املوارد البرشية عن  -4

 .خلدمات اخملتلفة لها من تعلمي وتدريب ورعاية اجامتعيةطريق تقدمي ا

رضورة تشكيل امجلعيات الأهلية التطوعية واخلاصة بعالج املشالكت الأرسية وتشجيع  -5

قيام احتاد عام يقوم ابلتنس يق بيهنا والإرشاف والتوجيه لها يف ضؤ س ياسة اجامتعية مكتوبة 

 .متفق علهيا

عداد برامج ختصصية حول الأرسة ومشالكهتا ومسامهة الوسائل الاهامتم مبسأأةل التوعية  -6 واإ

قامة الندوات واحملارضات ونرش الكتب واملطبوعات  الإعالمية اكفة يف تنفيذ تكل الربامج واإ

 .لتبصري اجملمتع خبطورة التفكك الأرسي وأ اثره ونتاجئه

 الأرسة والتنش ئة الإجامتعية         احملارضة اليامنة

 :التنش ئة الاجامتعيةمفهوم 

عىل تكل العملية اليت  مصطلح التنش ئة الاجامتعية لدللةليس تخدم علامء النفس الاجامتعي 

 .يكتسب الطفل مبوجهبا العادات والقمي واملعايري واملفاهمي اخلاصة ابمجلاعة

العملية اليت يكتسب الفرد من خاللها أأمناطا حمددة من اخلربات  ويقصد ابلتنش ئة الاجامتعية

معلية تربوية اجامتعية يمت من  مبعىن أ خر يه. والسلوك الاجامتعي أأقناء تفاعهل مع ال خرين

خاللها وضع الفرد يف قالب ققايف معني، ويكتسب من خاللها اخلصائص الأساس ية جملمتعه مثل 

اخل، واليت متكن ...عايري والعادات والتقاليد واملهارات الاجامتعيةاللغة والقمي والاجتاهات وامل

الفرد من التوافق النفيس والاجامتعي مع اجملمتع اذلي يعيش فيه، ويسكل بطريق تتسق 

كام أأهنا معلية تساعد الفرد عىل مسايرة . ومعايري السلوك الاجامتعي املفضل يف هذا اجملمتع

ىل التنش ئة و  .اج يف احلياة الاجامتعيةجامعته والتوافق معها والاندم هناك أأيضا من ينظر اإ

العملية اليت يكتسب الأفراد من خاللها املعارف واملهارات والاجتاهات  الاجامتعية عىل أأهنا

 . اليت متكهنم من املشاركة بصورة فعاةل عىل حد كبري أأو قليل بوصفهم أأعضاء يف جممتعاهتم

كساب الأفراد القدرة عىل ا: وتتضمن التنش ئة قالث همام يه نتقال اليقافة بني الأجيال، واإ

 . التحمك يف دوافعهم، ومعلية تدريهبم عىل القيام بأأدوارمه الاجامتعية

ذ هيمت علامء . ومييل موضوع التنش ئة الاجامتعية نقطة التقاء بني عمل الاجامتع وعمل النفس اإ

عية اليت من شأأهنا أأن تساعد عىل حتويل الاجامتع يف تعريفهم للتنش ئة ابلأنساق والنظم الاجامت
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ىل خشص قادر عىل أأداء العمليات اليت يتطلهبا منه جممتعه،  املادة البيولوجية الإنسانية اخلام اإ

أأما علامء النفس فيرتكز اهامتهمم . ذلكل يعرفون التنش ئة الاجامتعية للفرد حسب حاجات اجملمتع

 . وق الفردية وأأوجه الش به بني الأفرادعىل دراسة سلوك الفرد وهيمتون بلك من الفر 

ىل أأن معلية التنش ئة الاجامتعية معلية تربوية نفس ية واجامتعية يكتسب  وخنلص مما س بق اإ

الفرد من خاللها اخلصائص الأساس ية جملمتعه، ويه معلية متعددة الأبعاد متعددة الأدوات تبدأأ 

ىل احلياة حىت أ خر حل ظات معره املمتدة وذكل عرب منذ اللحظات الأوىل خلروج الطفل اإ

كام يتسع مفهوم التنش ئة الاجامتعية ليشمل عدة مفاهمي ومعليات أأخرى مثل . مراحل متتابعة

 .التطبيع الاجامتعي والتيقيف والاندماج الاجامتعي والرتبية

 :الهدف من التنش ئة الاجامتعية

ش باع احلاجات الهدف الأسايس تكوين الشخصية الإنسانية، وتكوين ذات الطفل عن ط ريق اإ

الأولية هل، حبيث يس تطيع فامي بعد أأن جيد نوعا من التوافق والتأ لف مع ال خرين من هجة، ومع 

وتكوين بعض املفاهمي والقمي اخللقية دلى الفرد . مطالب اجملمتع اذلي يعيش فيه من هجة أأخرى

. الأوىل من حياتهمثل التأأكيد عىل مفهوم اذلات الإجيايب دلى الطفل، وخاصة يف الس نوات 

رسة هنا دور يف تمنية الضمري دلى الفرد، خاصة أأن للوادلين دورا همام يف أأن يكونوا قدوة  وللأ

 .بغرس القمي ادلينية والأخالقية يف أأطفاهلم

 :بعض العوامل الأساس ية املسامهة يف التنش ئة الأرسية

 :العالقات الإنسانية بني ال ابء والأبناء -1

وتباين يف العالقات الاجامتعية بني أأبناء الأرسة الواحدة، حيث كيريا ما نسمع هناك اختالف 

 .أأن هذا الأب يفضل أأحد أأبنائه عىل بقية الأبناء

 :عدد الأفراد يف الأرسة -2

رسة تتوقف عىل مجموعة من الاعتبارات الاقتصادية  نظرة الوادلين للحجم امليايل للأ

 .والاجامتعية وادلينية

 .يف اجملمتعات الرشقية جند حىت عهد قريب أأن لذلكر ماكنة خاصة  :ناءنوع الأب  -3

رسة -4   :الناحية التعلميية للأ

عداد وتوجيه الطفل لكتساب القمي واملعايري اخلاصة ابجملمتع  .يلعب التعلمي دورا همام يف اإ
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 :الطبقة الاجامتعية لل ابء -5

ىل الطبقات الاجامتعية الأ  دىن يقدرون الاحرتام والطاعة والامتيال وادلقة ال ابء اذلين ينمتون اإ

أأما أ ابء الطبقات الاجامتعية . والتأأدب، ويفضلون أأن يكتسب أأبناؤمه هذه القمي ويقدروهنا فهيم

 .الوسطى فريكزون اهامتهمم حنو المنو اذلايت للطفل

 :بعض الأساليب اخلاطئة يف تنش ئة الأبناء

ىل أأذهاننا تكل  -1 ن أأول ما يتبادر اإ امتعية املظاهر السيئة واخلاطئة يف معلية التنش ئة الاجاإ

 .فهم للطفل يف أأرسان، فال يوجد عندان تقدير لسن الطفل وءيف عرصان احلارض، فهناك س

 .الرتبية معلية التشهري بأأبنائنا أأمام ال خرين وءمن مظاهر س -2

 .يقوم بعض ال ابء بتخويف أأبناهئم بأأش ياء ومهية غري حقيقية -3

والأمر يزداد سوءا يف حاةل الاس تعانة خبدم أأو مربيات للقيام بعملية الرتبية أأو الرعاية، فاجلهل )

ىل عدم ت ىل نتاجئ سلبيةابلإضافة اإ  (وفر ادلافع يؤدي اإ

 :أأمه وسائل التنش ئة الاجامتعية

 .املس ئوةل الأوىل عن تنش ئة الطفل الاجامتعيةيةل الرئيس ية للتنش ئة و الوس   :الأرسة -1

 جامتعية للطفل، حيث يتعمل فهيا كيريا من الأش ياءدور همم يف معلية التنش ئة الا :املدرسة -2

الفرد يتعمل عنارص اليقافة الاجامتعية أأقناء منوه الاجامتعي من تفاعهل يف املواقف : اليقافة -3

 . الاجامتعية مع الكبار

ا الفرد، واليت تتكون من أأعضاء ويه امجلاعات الصغرية اليت يتعامل معه: امجلاعات املرجعية -4

ميكن أأن يتعامل لك مهنم مع ال خر، وهو يكون من معرمه وجنسهم نفسه ومرجعا هل يف 

 .اجتاهاته وقميه وسلوكه

ىل املعارف : وسائل الإعالم -5 فراد، مثل احلاجة اإ ش باع احلاجات النفس ية للأ من خالل اإ

 .اجلديدةواملعلومات اليقافية، والتوافق مع املواقف 

 :دور الأرسة يف التنش ئة الاجامتعية

تعد الأرسة يه امجلاعة الأولية اليت تكسب الطفل خصائصه النفس ية والاجامتعية، أأي أأهنا 

فالأرسة يه اليت تزود الفرد ابلرصيد الأول من القمي،  .الوس يةل الرئيس ية لتنشئته الاجامتعية

رسة يعرف الفرد احلسن والقبيح، واملرغوب والضوء اذلي يرشده يف سلوكه وترصفاته، ففي الأ 
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وغري املرغوب، ومتنح الأرسة الطفل أأوضاعه الاجامتعية وحتدد هل اجتاهاته وسلوكه وقميه 

 .واختياراته وامليل اليت يتبعها

 :أأساليب التنش ئة الاجامتعية

 :السامحة( أأ )

أأن يكون هلم رأأي ب هماختيار الأبناء لأصدقاهئم وتشجيع تمتيل يف عدم تدخل الوادلين يف 

 .مس تقل منذ الصغر

 :التشدد (ب)

لزام الأبناء ابلطاعة الشديدة وحرص الوادلين عىل أأل يكون أأبناؤمه انكرين مجليلهام . يمتيل يف اإ

ىل التشدد بدافع اخلوف عىل أأبناهئم ومن ابب القلق  .ويلجأأ الأبوان اإ

 :عدم الاتساق أأو التذبذب( ج)

يتعلق أأوهلام بعدم انهتاج ال ابء لأسلوب مس تقر هل طابعه : جانبنييش متل هذا الأسلوب عىل 

ويرتتب عىل عدم الاتساق يف . املمزي، كأن تكون معامةل قاس ية حينا ومتساحمة حينا أ خر

 .التنش ئة اختالل مزيان التوقعات احلامك لعالقة الأبوين بأأبناهئام

 :الوقاية أأو امحلاية الزائدة( د)

ولهذا الاجتاه يف التنش ئة . ين عىل حامية الطفل من أأي خطر متوقعويقصد هبا حرص الوادل

بعاده  أ اثره السلبية عىل الطفل، فهو يكف ارتقاء الاس تقاللية وحتمل الإحباط دليه من خالل اإ

 .عن املواقف الضاغطة

 :التدليل( هـ)

ىل تلبية رغبات الطفل ومطالبه أأاي اكنت، ومنحه املزيد من احلنان وعدم ت  شجيعه عىل يشري اإ

وقد يتضمن ذكل تشجيع الطفل عىل القيام بأأشاكل من السلوك غري املرغوب . حتمل املس ئولية

 .فيه اجامتعيا

 :الإتاكلية وعدم الاكرتاث والالمبالة( و)

هامل الوادلين يف معلية التنش ئة الاجامتعية وال ابء اذلين ميارسون  ىل اإ ويه أأساليب تشري اإ

 .التنش ئة ل يوجد دلهيم غالبا ما يقدمونه لأبناهئم لإمناء ملاكهتممثل هذه الأساليب يف 

اثرة الأمل النفيس( ز) اثرة الضيق والأمل  :اإ  .يتضمن مجيع الأساليب اليت تعمتد عىل اإ
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 :العمليات اليت تمت من خاللها تنش ئة الأفراد

 :التدعمي أأو التعزيز( أأ )

 .تعقب صدور الاس تجابة املراد تعلمها للفرد ويقصد ابلتدعمي امليريات والأحداث البيئية اليت

 .ومهنا التدعمي الإجيايب والتدعمي السليب

 :العقاب( ب)

ويس تخدم العقاب كحدث منفر، سواء هبدف حث الفرد عىل جتنب سلوك غري مرغوب فيه 

صدار سلوك مرغوب فيه ( كعقاب الطفل عىل الكذب) كعقاب الطفل )أأو هبدف حثه عىل اإ

 .وهناك أأيضا نوعني من العقاب وهام العقاب الإجيايب والعقاب السليب (لرتكه املذاكرة

 :التعمل املعريف( ج)

يرى بعض علامء النفس أأن الشخص يف معلية التعلمي يتكون دليه ما يسمى ابلبناء املعريف يف 

اذلاكرة، تنتظم فيه املعلومات اخلاصة ابلأحداث اليت حتدث يف موقف التعمل وحيتفظ هبا 

 .بداخهل

 :التعمل ابلقتداء( د)

 .  يرى أأحصاب نظرية التعمل الاجامتعي أأن قدرا كبريا من التعمل يمت ابلعربة أأي من خالل القدوة

 حقوق الطفل           احملارضة التاسعة

ىل وجود قوانني وترشيعات محلاية الطفل وقد تبنت . ظهرت احلاجة مع بداايت القرن العرشين اإ

 ما يه التفاقية ادلولية حلقوق الطفل؟     .1191اتفاقية حقوق الطفل عام الأمم املتحدة 

يه قانون دويل حيدد ويتناول احلقوق الأساس ية لأطفال العامل متاكمةل، عاملية، غري )

 .وقد صادق عىل هذه التفاقية ما يزيد عن مائة ومخسون دوةل مميةل بقادهتا( ةمرشوطة، ملزم

 :التفاقيةومن أأمه بنود هذه 

 :حق الطفل يف امحلاية

ىل حامية  نصت التفاقية عىل أأن مجيع الأفراد، بغض النظر عن أأعامرمه وصفاهتم الفردية حباجة اإ

 .اخل...واليت جيب أأن توفر هلم بغض النظر عن اجلنس أأو اجلنس ية أأو اليقافة أأو العرق. خاصة

ومن . م مس ئولية وممارسة وحامية احلقوقفادلوةل ومؤسساهتا وأأفرادها والأطفال أأنفسهم تقع علهي

املؤسف أأنه ل زال هناك الكثري من الأطفال يعيشون حياة ل ختتلف عام اكنت عليه حياة 
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كام أأن هناك أأطفال يعانون من انهتااكت خمتلفة جراء الوضع . الأطفال قبل مئات الس نني

 الاقتصادي والاجامتعي والس يايس اذلي يعيشون فيه 

 .وتعترب هذه املواد ملزمة لدلول املصادقة عىل التفاقية  :من العنف حامية الطفل

 :16املادة 

ل جيوز أأن جيري أأي تعرض تعسفي أأو غري قانوين للطفل يف حياته اخلاصة أأو أأرسته أأو  -1

 .مزنهل أأو مراسالته، ول أأي مساس غري قانوين برشفه أأو مسعته

 ذا التعرض أأو املساسللطفل حق يف أأن حيميه القانون من مثل ه -2

 :11املادة 

تتخذ ادلول الأطراف مجيع التدابري الترشيعية والإدارية والاجامتعية والتعلميية املالمئة محلاية  -1

الطفل من اكفة أأشاكل العنف أأو الرضر أأو الإساءة البدنية أأو العقلية والإهامل أأو املعامةل 

ساءة املعامةل أأو  هامل، واإ الاس تغالل، مبا يف ذكل الإساءة اجلنس ية، وهو يف املنطوية عىل اإ

، أأو أأي خشص أ خر يتعهد (الأوصياء القانونيني عليه)أأو الويص القانوين ( الوادلين)رعاية الوادل 

 .الطفل برعايته

جراءات فعاةل لوضع برامج  -2 ينبغي أأن تشمل هذه التدابري الوقائية، حسب الاقتضاء، اإ

شاكل اجامتعية لتوفري ادلمع الال زم للطفل ولأولئك اذلين يتعهدون الطفل برعايهتم، وكذكل للأ

ساءة معامةل الطفل املذكورة حىت ال ن والإبالغ عهنا  الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالت اإ

 .والإحاةل بشأأهنا والتحقيق فهيا ومعاجلهتا ومتابعهتا وكذكل لتدخل القضاء حسب الاقتضاء

 :اءتكفل ادلول الأعض  :33املادة 

نسانية ( أأ ) أأل يتعرض أأي طفل للتعذيب أأو لغريه من صور املعامةل أأو العقوبة القاس ية أأو الالاإ

ول تفرض عقوبة الإعدام أأو السجن مدى احلياة بسبب جرامئ يرتكهبا أأشخاص تقل . أأو املهينة

فراج عهنم ماكنية لالإ  .أأعامرمه عن مثاين عرشة س نة دون وجود اإ

وجيب أأن جيري اعتقال . حريته بصورة غري قانونية أأو تعسفيةأأل حيرم أأي طفل من ( ب)

ل مكلجأأ أأخري ولأقرص فرتة زمنية  الطفل واحتجازه أأو جسنه وفقا للقانون ول جيوز ممارس ته اإ

 .مناس بة
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نسانية واحرتام للكرامة املتأأصةل يف الإنسان، ( ج)  يعامل لك طفل حمروم من حريته ابإ

وبوجه خاص يفصل لك طفل حمروم من . وبطريقة تراعي احتياجات الأطفال اذلين بلغوا س نه

مل تقتيض مصلحته خالف ذكل، ويكون هل احلق يف البقاء عىل اتصال حريته عن البالغني، ما 

ل يف الظروف الاس تثنائية  .مع أأرسته عن طريق املراسالت والزايرات اإ

يكون للك طفل حمروم من حريته احلق يف احلصول برسعة عىل مساعدة قانونية وغريها ( د)

عية حرمانه من احلرية أأمام من صور املساعدة املناس بة، فضال عن احلق يف الطعن يف رش 

جراء من  حممكة أأو سلطة خمتصة مس تقةل وحمايدة أأخرى، ويف أأن جيري البت برسعة يف أأي اإ

 .هذا القبيل

وقد أأصدرت جلنة حقوق الطفل توصيات عديدة خبصوص منع العنف ضد الطفل داخل 

ية وكذكل أأي الأرسة ويف املدرسة ويف اجملمتع معوما وشددت عىل عدم اتساق العقوبة البدن 

شلك أ خر من أأشاكل العنف أأو الأذى داخل الأرسة ويف املدارس، مبا يف ذكل املس تخدم 

 .كشلك من أأشاكل التأأديب

 :ومن القضااي اليت ركز علهيا الإسالم يف حقوق الطفل    الإسالم وحقوق الطفل

 : حق الطفل يف امحلاية -أأول

حاميته من المتيزي باكفة أأشاكهل، حيث يتكون ركز الإسالم عىل أأمور حامية الطفل وخاصة 

اجملمتع من الناس مجيعا ومه سواس ية ول ميزي بيهنم سوى التقوى، كذكل امحلاية من الإهامل 

ىل حامية الطفل وتوصينا به،  والإساءة حيث تعددت ال ايت القرأ نية والأحاديث اليت تدعو اإ

 أأمام الصحابة للطفل وتعامهل معه )(وتبلور ذكل يف نظرة الرسول 

 :حق الطفل يف املشاركة -اثنيا

حيث أأن اجملمتع الإساليم جممتع تشاوري وجممتع دميقراطي، فقد أأعطى الإسالم للجميع وخاصة 

كام طبق الإسالم مبدأأ  .الأطفال احلرية يف التعبري عن أ راهئم وأأن يشاركوا الكبار يف اختاذ القرار

ىل طفل حيث اكنت العلوم واملع ارف وجتارب احلياة والتدريب عىل القتال تنتقل من من طفل اإ

ىل طفل  .طفل اإ
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 :حق الطفل يف الامنء والهوية واجلنس ية -اثليا

أأوىص الإسالم وأأكد عىل موضوع الازاوج والعالقة السلمية بني الرجل واملرأأة، وتغريب الناكح 

 .النسب ل، وحق الطفل يفحفظا حلق الطفل يف المنو القوي، ومباعدة فرتات امحل

 ...(.املال والبنون زينة احلياة ادلنيا: )وقال تعاىل .......(.يوصيمك هللا يف أأولدمك: )قال تعاىل

 العنف ضد الأطفال        احملارضة العارشة

 :مفهوم العنف

يكف العقل عن  العنف من سامت الطبيعة البرشية يتصف به الفرد وامجلاعة ويكون حني

قناع أأو الاقتناع فيلجأأ الإنسان لتأأكيد اذلات، فالعنف ضغط جسمي أأو معنوي ذو طابع  الإ

نسان عىل غريه بقصد الس يطرة عليه أأو تدمريه  .فردي أأو جامعي فيزنهل الإ

بأأنه اس تجابة سلوكية تمتزي بطبيعة انفعالية شديدة قد تنطوي عىل  ومن مث ميكن حتديد العنف

 .مس توى البصرية والتفكري اخنفاض يف

ىل . هو ممارسة القوة أأو الإكراه ضد الغري عن قصد ومعوما فالعنف وعادة ما يؤدي العنف اإ

حلاق الأذى أأو الرضر املادي وغري املادي ابلنفس وال خرين  . التدمري أأو اإ

ن العنف حداث أأذى  وطبقا لتعريف الأمم املتحدة فاإ ىل اإ هو أأي فعل أأو هتديد بفعل يؤدي اإ

جسدي أأو نفيس أأو جنيس أأو حيد من حرية الطفل بسبب كونه طفال حتت الوصاية أأو ادلفع 

ىل أأي من الصور اخملتلفة لالس تغالل  .به اإ

لغاء ال خر وميكن القول ويصبح العنف هبذا املعىن شالك من أأشاكل . أأن العنف هو وس يةل لإ

لغائه مستندا يف ذ لغاء دوره أأو اإ ىل رضوب الاس تغالل الاستبداد وهتميشا لل خر واإ كل اإ

والعنف يندرج حتت  .والظمل والعدوان واحلرمان والطغيان والفقر والهتميش وعدم املساواة

 .اللفظ العام الإساءة

 :معىن الإساءة

نساان ويتضمن هذا صورا عديدة،  يه ترصف حيدث يف حميط الطفل واذلي يعيقه لأن يصبح اإ

هامل الشخص املس ئول عن رعاية مهنا اجلرح اجلسدي أأو العقيل أأو الإساءة  اجلنس ية أأو اإ

الإساءة املقصودة للطفل سواء اكن بفعل مبارش ضده أأو تعرضه للخطر  وتعرف بأأهنا .الطفل

حداث ظروف ومعطيات  ىل اإ من قبل خشص أأو أأشخاص أأنيط هبم رعايته بصورة تؤدي اإ
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منو ذاكئه وسلوكه  جديدة حتيط ابلطفل من شأأهنا التأأقري بصورة جدية عىل منوه الطبيعي أأو

خشص حتت سن اليامنة عرش ويعاين : وتعرف بأأهنا .الاكمن يف اجلينات الوراقية اليت حيملها

من معامةل سيئة ينتج عهنا ضعف واحض يف الصحة اجلسمية، العقلية، العاطفية، الاجامتعية، 

مل للطفل سلوك أأو اجتاه ضد الأطفال واذلي يسبب أأذى أأو أأ  وتعرف بأأهنا .التطور السلويك

ساءة اجامتعية أأساء فالن أأي  ويف لسان العرب .سواء اكن جسميا أأو عاطفيا أأو جنس يا أأو اإ

حلاق الرضر كام تعين الإساءة خالف الإحسان والكراهية. أأىت بس ئي  .والإساءة تعين اإ

 أأشاكل ومظاهر الإساءة

فقد يكون  .قد يكون املعتدي أأي فرد يتعامل مع الطفل من هو املعتدي؟ وملاذا يعتدي؟

 .الأب أأو الأم أأو العم أأو اخلال أأو اجلار أأو املريب أأو املدرس أأو صديق العائةل أأو أأي فرد أ خر

 :وهناك بعض العوامل اليت تساعد عىل زايدة احامتلت حدوث الاعتداء يف العائالت

 :العوامل الشخصية والعائلية

أأو الاقتصادية أأو العرقية أأو ادلينية ل حيد الاعتداء عىل الأطفال نوعية الأوساط الاجامتعية 

ولكن يساعد تدين العامل الاقتصادي عىل زايدة فرص الاعتداء . فهو يعرب مجيع هذه احلدود

حساس الأبوة أأو الأمومة و ...عىل الأطفال عادة ما يكون الأب أأو الأم املعتدين ل يس متتعون ابإ

وقعات غري حقيقية وواقعية من أأطفاهلم أأو يكونون يف عزةل عن اجملمتع أأكرث من غريمه ودلهيم ت

العائةل املفككة والعنف العائيل عادة ما و ...س يطرة عىل الطفل ولو بطرق قاس يةوحياولون ال 

أأكرث الأزواج اذلين ميارسون العنف اجلسدي عىل و ....يرافقه اعتداء عىل الأطفال أأيضا

رث قابلية لالعتداء املزنل هن أأكوالزوجات املضطهدات يف . زوجاهتم ميارسونه أأيضا عىل أأطفاهلم

رضية العوامل اليت تساعد عىل توتر العائةل وازدايد ضغوطها مثل البطاةل متهد أأ و ...عىل أأطفالهن

قةل خربة الأهل يف تربية الطفل والتوقع غري املنطقي منه لأداء و ...خصبة لالعتداء عىل الأطفال

فل اذلي يودل من محل غري مرغوب والطفل الطو ...يعد سببا لالعتداء عىل الأطفال همام معينة

الأم والأب اذلين اكنوا و ....ة أأكرث عرضة لالعتداء من أأقرانهذو الإعاقة اجلسدية أأو اذلهني

هامل يف طفولهتم مه أأك الأبوان الذلان و ...رث عرضة لأن يعتدوا عىل أأطفاهلمحضااي اعتداء أأو اإ

حاك م س يطرهتم عليه بلك الوسائل خوفا من خيافان أأن يفقدا س يطرهتام عىل الطفل حياولن اإ

 . الفشل
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 :الضحية

ذا ما اكنت الأم تس تخدم اخملدرات  من املمكن أأن يتعرض الطفل لالعتداء حىت قبل املودل اإ

يذاهئا مفن املمكن أأن  ذا ما قام الزوج برضب الأم واإ مثال يف الشهرين الأولني من امحلل، أأو اإ

ىل مشالك يف منو الطفل اجل  ن فئة الرضع وأأطفال سن و ...سدي أأو اذلهينيؤدي هذا اإ اإ

كيريا ما يعاين الأطفال حضااي الاعتداء من صعوبة يف و ...الروضة مه أأكرث عرضة لالعتداء

ىل أأن يكونوا أأقل جناحا  تكوين العالقات مع أأقراهنم وكذكل يف حتصيلهم ادلرايس مما قد يؤدي اإ

ا ابلغني، من أأقراهنم اذلين مل يتعرضوا من الناحية العلمية والاجامتعية، حىت عندما يصبحو 

يربز الأطفال اذلين ميارس ضدمه الاعتداء اجلسدي والعاطفي درجة أأكرب من و ...لالعتداء

الأطفال حضااي الاعتداء مه أأكرث عرضة و ...اخلشونة يف التعامل، والعنف واملشالك النفس ية

معتديني عىل الأطفال فقط ول يشمل هذا أأن يكونوا . لأن يكونوا معتدين عندما يكربوا

جرايم من البالغني اذلين مل يكونوا حضااي اعتداء يف  ولكهنم أأكرث عرضة لتكوين سلوك اإ

النساء الاليت كن حضااي الاعتداء يف طفولهتن هن أأكرث عرضة لالكتئاب وعدم اليقة و ...طفولهتم

 .ابلنفس والتفكري ابلنتحار

 :الأجانب

فهم ل . ميتون هلم بصةل ذلين يعتدون أأو خيتطفون أأطفال ل املعتدون الأجانب مه الأشخاص ا

منا يرون يف الضحية  قامة عالقة مع الطفل مثل املعتدين اذلين يعرفون حضاايمه واإ يتطلعون لإ

طفال كضحااي ل حول هلم ول قوة وذلكل يسهل . جمرد أأداة لإش باع نزواهتم ومه ينظرون للأ

ويرتاوح هؤلء املعتدون بني املغتصب السليب والقاتل . ةاس تغالهلم لإش باع رغباهتم املنحرف

بقاء الأطفال غري املرافقني بعيدا عهنم وتقع مس ئولية ذكل عىل . السادي وادلفاع الأفضل هو اإ

 .الوادلين وغريمه من الكبار املس ئولني

 :الإساءة اجلسدية

سهوةل اكتشاف أأعراضها تعترب الإساءة اجلسدية من أأكرث أأنواع الإساءة ش يوعا وذكل بسبب 

صابته بأأذى  ىل اإ ومظاهرها ويه أأفعال يقوم هبا الكبار تتسم ابلعنف حنو الطفل مما يؤدي اإ

 .جسدي يتوفر فيه القصد والنية يف الفعل وتكون متكررة
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ليه ويف نفس الوقت اذلي ل يوجد  اجلسدية املؤرشاتوتظهر بعض  عىل الطفل املساء اإ

ناكر ما حدث مع أأطفاهلم جبمةل واحدة  تفسري منطقي لهذه العالمات، وحماوةل الوادلين اإ

 (.نالأطفال دامئا يقعو)

وعدم . والتغيب عن املدرسة. اخلوف من املواقف بطريقة متطرفة: مفهنا السلوكية املؤرشاتأأما 

املالبس اليقيةل يف اجلو احلار لتغطية )واملالبس غري املتناس بة مع اجلو . الرغبة يف العودة للمزنل

وظهور عالمات الغضب والعزةل . وعدم الاس متتاع ابللعب وعدم اليقة ابلنفس(. الكدمات

نشاء عالقات مع ال خرين. ل خرين جسمياوهو يسئ ل. والتخريب كام . وجيد صعوبة يف اإ

كام أأنه عدواين جدا أأو منعزل . يشتبه ابلكبار ويتحفظ كام ميكن أأن يرجتف عند مالمس ته

رضاء ال خرين ولكنه جيد صعوبة يف الاعامتد عىل ال خرين واليقة فهيم  جدا، وحياول دامئا اإ

 .وحمبهتم

 التدخل

ن التدخل الفعال حلل . الإساءة اجلسدية بني أأرسة وأأخرىختتلف أأس باب ممارسة  وذلكل فاإ

ة واليت تدفعها هذه املعضةل جيب أأن يس هتدف املشالك والنواقص اخلاصة بلك أأرسة عىل حد

فالعجز عن الس يطرة عىل مشاعر الغضب والتعبري . لتدمريي ضد أأطفالهاامليل هذا السلوك 

اليت تدفع الكثري من ال ابء لالعتداء عىل أأطفاهلم عهنا بشلك حصيح هو أأحد أأمثةل العوامل 

ن برانجما تدريبيا للس يطرة عىل الغضب واملواقف امليرية هل قد يكون حال . جسداي وذلكل فاإ

كام يتضمن التدخل العاليج معاجلة ال اثر  .وهكذا يف ابيق العوامل. مفيدا مليل هؤلء ال ابء

كساب . الاعتداء دلى الأطفال الضحاايالعاطفية والسلوكية العميقة اليت خلفها  وذكل يشمل اإ

. الأطفال همارة الس يطرة عىل القلق وتيقيفهم نفس يا حول العنف العائيل وأأس بابه وعالجه

والأطفال اذلين يعانون صعوبة يف تكوين عالقات اجامتعية مع أأقراهنم أأو مع الكبار قد ينفع 

دماهجم يف برامج لتمنية هماراهتم الاجامتعية  وتعلميهم كيفية التفاعل الإجيايب مع الأطفال ال خرين اإ

 . والتغلب عىل املشالك واملواقف الاجامتعية السلبية

 أأساليب الوقاية:

يقع الاكتشاف املبكر لأعراض الإساءة اجلسدية عىل عاتق املدرسني ومرشيف دور  :املعرفة/1

طفال والأرس وذلكل ينبغي . الرعاية واملستشفيات واكفة املؤسسات اليت تقدم اخلدمات للأ
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تيقيف العاملني هبذه املؤسسات حول كيفية التعرف عىل هذه الأعراض وال اثر، فضال عن 

ىل العنف اجلسدي مع الأطفالتيقيف قطاعات اجملمتع خا . صة اليت تازايد فهيا خماطر اللجوء اإ

وتشمل معلية التوعية والتيقيف الأساليب غري املبارشة اكمحلالت الإعالمية اخملصصة لبث 

 .املعلومات حول منو الأطفال واملهارات الرتبوية

نشاء خطوط مبارشة ملساندة ال ابء والأهمات اذلين ميرون /2 يبة تزيد احامتلت عص بأأوقات  اإ

رس ذات املس توى الاجامتعي أأو . اعتداهئم جسداي عىل أأطفاهلم وذكل بتوفري ادلمع للأ

الاقتصادي املتدين والأرس الفاقدة لأحد الوادلين أأو الوادلين قلييل اخلربة أأو املنعزلني اجامتعيا 

 .أأو املتعاطني للكحول أأو اخملدرات

ىل الأطفال املعتدى علهيم حىت ل يكربوا ليصبحوا أأن متتد الإجراءات الوقائية /3 والعالجية اإ

 .أ ابء معتدين

 العنف ضد الأطفال: اتبع    احملارضة احلادية عرشة

 :الإهامل وأأثره عىل الطفل

احلاةل اليت يسمح لها الوادلان أأو من يقوم مقاهمام متعمدا أأو غري مبال بأأن يعاين  الإهامل هو

فهيا أأو عدم تقدمي عنرص أأو أأكرث من العنارص الرضورية لتطور الطفل من أأش ياء ميكن تال

 :ومن أأمه أأنواع الإهامل. الطفل اجلسدي والعاطفي والعقيل

 :الإهامل اجلسدي -1

. التخيل عن الطفل دون أأي ترتيبات للعناية به هو الأسهل يف التعرف عليه ويتضمنو 

والفشل يف توفري الطعام أأو التغذية أأو . والإرشاف غري الاكيف عىل الأطفال لفرتات طويةل

رغام الطفل عىل ترك املزنل. امللبس أأو النظافة الشخصية والنتاجئ املتوقعة ذلكل ...و الرفض أأو اإ

ن فقدان  وءمن سفال يف خطر الإيذاء ويعانون أأن يكون الأط التغذية والأمراض وأأحياان فاإ

 .الكرامة والإحساس بقمية اذلات قد تدفع الأطفال للهروب من املزنل

 :الإهامل العاطفي -2

عندما يكون الأبوان غري متواجدين نفس يا ابلنس بة للطفل، بأأن يكونوا  الإهامل العاطفي هو

منشغلني بأأنفسهم غافلني عن الطفل أأو أأهنم يفشلون يف التفاعل مع احتياجات الطفل 

ىل رعاية وحنان ويس تطيع الوادلان . العاطفية يكون الإهامل العاطفي حيامن حيتاج الطفل اإ
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عطاؤه ولكهنم ل يريدون ذكل هام. اإ ل الطفل عاطفيا قد ينتج عنه حرمان الطفل القدرة عىل واإ

احلصول عىل التفاعالت والعواطف الأساس ية اليت حيتاهجا ليك يمنو عاطفيا وققافيا واجامتعيا 

 .منوا سلامي

 :الإهامل التعلميي -3

الهروب من املدرسة، وعدم تسجيل الطفل يف سن املدرسة، : هذا النوع منترش جدا ويشمل

 .بعة حتصيل الطفل يف املدرسة، وعدم حضور الاجامتعات وعدم السؤال عن الطفلوعدم متا

أأما النتاجئ املتوقعة فهيي تدين التحصيل التعلميي للطفل مع قةل التطور يف املهارات الأساس ية 

 .كام يصبح الطفل منطواي وخمراب

 :الإساءة النفس ية وأأثرها عىل الطفل

ل الاعتداء الأخرى كام أأن أ اثر الاعتداء عىل الطفل الإساءة النفس ية مستبطنة يف لك أأشاك

هامهل عىل املدى البعيد تنبع غالبا من اجلانب العاطفي لالعتداء والواقع أأن اجلانب النفيس . واإ

ومثال ذكل أأن الطفل اذلي . ملعظم سلوكيات الاعتداء يه اليت تس بغ عليه صفة الاعتداء

ذا اكن سبب الكرس هو لوي أأحد يكرس ذراعه أأقناء قيادته لدلراجة مثال خت  تلف سلوكياته عام اإ

قباات ومالحقة .ذويه ذلراعه عقااب  .والاعتداء العاطفي أأصعب أأشاكل الاعتداء اإ

 :وأأشاكل الإساءة العاطفية يه

 :حتقري الطفل واحلط من شأأنه/ 1

ىل رؤية الطفل لنفسه يف الصورة املنحطة اليت ترمسها أألفاظ ذويه، مما  يؤدي هذا السلوك اإ

ماكانته وطاقاته حساسه اذلايت ابإ ومن الأجدى أأن ميارس . حيد من طاقة الطفل ويعطل اإ

ذا ما اس تخدما  الوادلان الانتقاد الفعال مبعىن أأن ينتقدا فعل الطفل وليس خشصيته بعكس اإ

 .فهذه اللكامت ترضب يف مصمي خشصيته وققته بنفسه(. لن تفلح أأبدا)، (أأنت غيب)لكامت مثل 

 :دالربو /2

ذا اكنوا غري مبالني يف التعبري عن مشاعرمه لإجنازات الطفل  الطفل يشعر ابلربود من وادليه اإ

والأطفال اذلين يتعرضون للربود بشلك دامئ يكربون لريوا العامل ماكان ابردا مثريا . وجناحاته

 قاهتم املس تقبلية لن تكون انحجةللسأأم والأغلب أأن عال
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  :التدليل املفرط /3

 حتمل يساعد الطفل عىل تعمل واقع احلياة والظروف احمليطة به مما يؤدي لصعوابت يفل

 .املس ئولية والتشارك مع ال خرين يف الكرب

 :القسوة /4

ن العامل ل يعود هل معىن ابلنس بة هلم وستتأأثر  حني يتعرض الأطفال ملعامةل قاس ية من ذوهيم فاإ

 .لك جمالت التعمل بتجربهتم القاس ية وسيتعطل منومه العاطفي والاجامتعي واليقايف

 :التضارب /5

ىل ماكن من غري. بطرق خمتلفة يف أأمور متشاهبةعندما يترصف الوادلان   مثال يذهب الطفل اإ

ىل نفس املاكن من غري استئذان  استئذان فيقوم وادلاه مبعاقبته بيامن قد يذهب مرة أأخرى اإ

عطاء أأي سبب ميكن للطفل فهمه واستيعابه  .ويتغاىض الوادلان عن ذكل متاما من دون اإ

 :املضايقة والهتديد /6

ذا ويش متل عىل هت ديد الطفل بعقوابت شديدة أأو غري مفهومة تيري الفزع يف نفسه وخاصة اإ

وأ اثر املضايقة والهتديد تش به . ترك الطفل ينتظر العقاب ول يعمل مىت وماذا سوف حيل به

ضايف ن اكنت تتضمن عنرص ضغط اإ ىل تشويه . أ اثر التحقري واإ والهتديد يفزع الطفل مما يؤدي اإ

 .التعامل مع املواقف العصيبة أأو الضغوط نفسيته وتعطيل قدرته عىل

 :اختالل الس يطرة /3

ما مفقودة أأو مفرطة أأو غري متوازنة يأأخذ اختالل الس يطرة قالقة أأشاكل ففقدان . فهيي اإ

يذاء نفسه وحيرمه التجربة واحلمكة املتناقةل عرب خربة الكبار . الس يطرة يعرض الطفل خلطر اإ

تأأكيد اذلات وتمنيهتا من جراء اس تكشاف العامل  والس يطرة املفرطة حترم الطفل من فرص

أأما الس يطرة غري املتوازنة فتيري دلى الأطفال مشاعر القلق والاضطراب وقد تؤدي . احمليط

عاقهتا المنو املعريف للطفل ىل عدد من املشالك السلوكية فضال عن اإ  .اإ

 :العزل /9

ن عزل الطفل أأو فصهل عن التجارب الاجامتعية الطبيعية  حيرمه من تكوين الصداقات وقد اإ

ىل الاكتئاب فعزل الطفل يرض بمنوه املعريف والعاطفي والاجامتعي بشلك كبري . يؤدي به اإ

 .ويرافقه عادة أأشاكل أأخرى من الاعتداء العاطفي وغالبا الاعتداء اجلنيس
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 :الرفض /1

نه يشوه صورته اذلاتية ويشعره بعدم قمي  والأطفال . تهعندما يرفض أأحد الوادلين الطفل فاإ

اذلين يشعرون برفض ذوهيم منذ البداية يعمتدون عىل تمنية أأمناط سلوكية مضطربة لطمأأنة 

والطفل اذلي يتعرض للرفض يف صغره ميتكل فرصة ضئيةل يف أأن يصبح طبيعيا يف . النفس

جيب أأن يوحض الوادلان للطفل . وجيب عىل الوادلين انتقاد أأفعال الطفل وليس خشصيته. كربه

 . ام ل يرفضانه هو بل يرفضان أأفعاهل وحيددان الفعل املرفوضأأهن

 :الإساءة اللفظية

عطاء الطفل أألقااب أأو معلومات عن اس تخدام الألفاظ النابية و ويه الاس مترار يف  السلبية واإ

ويؤدي .خشصيته أأو سلوكياته، وتوجيه الس باب للطفل وعدم التحدث  معه والرصاخ املس متر

ىل حتطمي معنوايت الطفل ومن مظاهره السخرية من عيوب الطفل هذا النوع من  الإساءة اإ

طالق الأوصاف السيئة عليه خفاقاته الطبيعية، والاس هتزاء به كوصفه بأأوصاف احليواانت واإ  .واإ

 :الإساءة اجلنس ية

و  اكلأقارب واجلريان والأصدقاءغالبا ما تكون هذه الإساءة من أأشخاص ييق هبم الأطفال 

 مشلكة رسية ل ادة الإساءة اجلنس ية ل تكون ترصفا أأو سلواك يصاحبه عنف ويهوع الأهل

زعاج ذوهيم ولشعورمه ابخلجل وأأهنم السبب يف  خيرب عهنا الطفل بسبب عدم رغبة الأطفال اإ

 حدوث الإساءة من خشص معروف للطفل، كام أأهنا تس متر لفرتات طويةل من الزمن

 :ف ضد الأطفالدور وسائل الإعالم يف احلد من العن

من هجة تقوم بتأأجيج هذه الظاهرة وتعميقها، كام أأهنا من هجة أأخرى تس تطيع أأن تسهم يف احلد 

هناء خطرها عىل الأطفال واجملمتع وميكن بث الربامج والرسائل اليت حتض عىل  .مهنا وتشذيهبا واإ

طفال ب ىل العنف والتنفري منه بأأسلوب مشوق، وميكن احلديث للأ عد تلقي عدم اللجوء اإ

الرسائل الإعالمية عن ال اثر السلبية للعنف علهيم وعىل اجملمتع لزايدة الوعي دلهيم حول هذه 

 .القضية وحتصيهنم ضدها
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 حقوق الأرسة        احملارضة اليانية عرشة

 :الاحتاد ادلويل للمؤسسات العائلية

الأرسة، واليت تكونت بعد وهو عبارة عن منظمة تضم امجلعيات واملؤسسات العامةل يف جمال 

ومقرها يف مدينة ابريس، والاحتاد فريد من نوعه حيث يضم  1146احلرب العاملية اليانية 

 :ويسعى الاحتاد لتحقيق الأهداف التالية    .أأعضاء حكوميني وأأعضاء غري حكوميني

 .حتادتعزيز وتشجيع التعاون بني لك الهيئات اخلاصة والعامة اليت تشارك يف أأهداف الا -1

دمع وتعزيز التعاون بني العائالت يف العامل وحهثا عىل الهنوض مبس ئولياهتا املشرتكة بغية  -2

قرار السعادة والعداةل والسالم يف العامل  .اإ

برازها أأمهية  -3 متييل مصاحل العائةل والتعبري عن احتياجاهتا وتطلعاهتا دلى املؤسسة ادلولية واإ

 .يالعائةل ابلنس بة للمجمتع البرش 

 .عرض توصيات الاحتاد ادلويل للمؤسسات العائلية عىل املؤسسات الوطنية -4

 .تيسري وتنفيذ اكفة ادلراسات والأحباث اليت من شأأهنا حتسني ظروف العائةل يف اجملمتع -5

رسة لهيا املؤمتر    :املؤمتر الأول للحقوق الاجامتعية للأ  :أأمه النتاجئ والتوصيات اليت انهتيى اإ

احلق يف احلياة واحلق يف الرعاية الصحية يف بيئة أأرسية  :احلقوق الاجامتعية ملصلحة الطفل( أأ )

طار الس ياسة التعلميية اليت تتضمن املساواة يف  تتكون من أأب وأأم، واحلق يف التعلمي يف اإ

فل وللط. القسوة واملعامةل واخملدرات وءالفرص التعلميية والإعداد املهين واحلق يف امحلاية من س

طار الأرسة اليت تنعم ابحلرية والاطمئنان ابعتباره فردا يف مجموعة وعضوا من  حق العيش يف اإ

 .أأعضاهئا

من املس تحسن أأن يتوىل الأبوان ممارسة التخطيط : احلقوق الاجامتعية ملصلحة الأبوين( ب)

أأن  وعىل املؤسسات التعلميية. الأرسي يف ضؤ الأوضاع الاجامتعية والاقتصادية السائدة

ىل زايدة الوعي دلى اذلكر والأنىث، عىل حد سواء بدور الأم والأب وللطفل احلق يف . هتدف اإ

وعىل الأرسة واملدرسة أأن يتعاوان ملساعدة . أأن حيمل جنس ية الأم يف حاةل الزواج اخملتلط

 وللك أأرسة احلق يف المتتع ابلعيش يف جو من. البنت والودل بصفهتام أأما أأو أأاب يف املس تقبل

 .السالم والأمن
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يتعني عىل السلطات العامة أأن تعرتف  :احلقوق الاجامتعية ابلنس بة ملس ئولية احلكومات( ج)

ولبد من صياغة ميياق حيدد حقوق . ابلأرسة عىل أأساس أأهنا الوحدة الأساس ية للمجمتع

وار من الأرسة، وأأن تقوم السلطات مبعامةل الأرسة ابعتبارها رشياك يسامه بطريقة نشطة يف احل

ول جيوز لأي حكومة أأو سلطة تتوىل وضع . أأجل رمس الس ياسة الأرسية وصياغهتا

الس ياسات الأرسية وتنفيذها أأن تتدخل بطريقة من شأأهنا أأن تؤثر سلبيا عىل الأرسة أأو أأن 

 .حتل حملها

رسة  :املؤمتر الياين للحقوق القانونية للأ

ىل ع 1112ببولندا ( وارسو)عقد يف  رسةواذلي هيدف اإ  .رض احلقوق القانونية للأ

جلسات أأوىص املؤمتر مبجموعة من التوصيات انتظمت يف أأربعة  6 وبعد مناقشات اس مترت

حقوق الأرسة القانونية كام وردت يف الواثئق ادلولية ودساتري ادلول، وحقوق الأرسة : حماور

الأرسة اليقافية، يف الأداين والأيديولوجيات، وحقوق الأرسة اخلاصة ابحملافظة عىل هوية 

 .وحقوق الأرسة من اجلانب القانوين

رسة  :املؤمتر الياين للحقوق الاقتصادية للأ

ىل مجموعة من التوصيات انتظمت يف البنود  1112يف الربازيل ( موريتيبا)عقد يف  وانهتيي اإ

رسة يف لك منطقة من مناطق الاحتاد، وحتليل الس ياسات : التالية الأوضاع الاقتصادية للأ

رسة، والس ياسات غري احلكومية وتأأقريها عىل احل كومية وتأأقريها عىل الأوضاع الاقتصادية للأ

رسة، ومجموعات الساكن املهمشة بسبب الفقر، والعمل والوضع  الوضع الاقتصادي للأ

رسة،  التفكري مشوليا والعمل : وأأخريا خطوط تفكري عريضة وتوصيات عامةالاقتصادي للأ

 :من أأمهها. حمليا

ر التعاون بني احلكومات والعاملني الاجامتعيني واملنظامت غري احلكومية وبني القطاع تطوي

اخلاص من هجة، والتعاون بني املنظامت غري احلكومية يف البدلان الصناعية ونظرياهتا يف 

ىل حتفزي و ...البدلان الفقرية من هجة أأخرى ىل وضع س ياسات عامة تريم اإ التشديد عىل احلاجة اإ

القمي دلى الأرسة عىل املس توى الوطين يف سبيل التخفيف من التأأقري الهدام لوسائل اليقافة و 

ىل التصدي قبل فوات الأوان و ...الإعالم توجيه انتباه احلكومات واملنظامت غري احلكومية اإ

 .ملواقف ونزعات املتطرفني واملازمتني اذلين هيددون عىل حنو متواصل الأرسة واملرأأة والأقليات
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زايدة الاحرتاف يف معل املنظامت غري احلكومية دون املساس ابس تقاللية الأرسة رضورة و

 .وأأولويهتا يف أأخذ زمام املبادرة

 :املؤمتر الرابع للحقوق اليقافية

حيث تعرض املؤمتر لوضع الأرسة  1113عقد املؤمتر الرابع للحقوق اليقافية يف القاهرة يف 

لوجيا عىل اليقافة الأرسية والس ياسات اليقافية وانعاكساهتا والرتاث اليقايف وأأثر الإعالم والتكنو 

ىل مجموعة من التوصيات العامة من أأمهها .عىل اجملمتع قيام الاحتاد ادلويل  وانهتيى املؤمتر اإ

صدار دليل لل ابء والأهمات حول الأسس الرتبوية مع بيان حقوق  للمؤسسات العائلية ابإ

حقوق الأرسة يف احلفاظ عىل الرتاث وكفاةل التوازن بني أأمهية احرتام و ...الأرسة ومس ئوليهتا

الفرد واجملمتع من خالل حتديد ودمع القمي املشرتكة بني اجملمتعات جبانب احرتام التنوع 

ومراعاة حق الأرسة يف املعرفة والتعمل واحلفاظ عىل هويهتا وحاميهتا من ...والاختالف اليقايف

سهام يف مراجعة الربامج مع اقرتاح وجود و ...ادلاخل واخلارج مستشار اجامتعي ابلتليفزيون لالإ

نشاء مجعيات محلاية الأرس من الربامج الضارة  .الاهامتم بزايدة برامج احلوار الهادفة وتشجيع اإ

 :الإعالن العاملي حلقوق الأرسة

عالن عاملي حلقوق الأرسة، وقد وضع الا ىل اإ ىل حماوةل التوصل اإ حتاد هدفت املؤمترات السابقة اإ

مم  ادلويل للمؤسسات العائلية مرشوعا لهذا الإعالن متهيدا لإعالنه من خالل امجلعية العامة للأ

وقد طالب العرب وخصوصا مرص بتعديل املادة اليانية من هذا الإعالن . 1114املتحدة عام 

طار الأداين ونظم اجملمتعات  .حبيث تصبح حرية تكوين الأرسة يف اإ

 :أأمه بنود هذا الإعالن ومن املهم التعرف عىل

الأرسة يه الوحدة الأساس ية للمجمتع ويه مجموعة من الأشخاص  والوظائف  (:1)املادة 

والأرسة بيئة . واحلقوق والواجبات وواقع وجداين وتربوي وققايف ومدين واقتصادي واجامتعي

الأجيال وجيب طبيعية لمنو ورفاهة مجيع أأفرادها وماكن ممتزي للتبادل والنقل والتضامن بني 

 .احرتاهما وتوفري امحلاية وادلمع لها

تقع عىل عاتق الوادلين املس ئولية الأوىل بصفة تضامنية  يف تربية الطفل وتعلميه  (:4)املادة 

رسة ادلمع الرتبوي والعون الاجامتعي واملادي  .وجيب عىل ادلوةل أأن تقدم للأ
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مومة والطفوةل احلق يف المتتع ابلحرتام واملساعدة وامحلاية الالزمتني سواء قبل  (:5)ملادة ا للأ

 .وينعم لك الأطفال بنفس احلقوق ولس امي فامي يتعلق ابمحلاية الاجامتعية. الولدة أأو بعدها

ن املسكن يشلك حقا أأساس يا  (:3)املادة  نظرا لأمهية السكن ابلنس بة حلياة الفرد والأرسة فاإ

احلقوق الأرسية وبناء عىل ذكل فللك أأرسة احلق يف احلصول عىل مسكن مالمئ وجمهز من 

 .بطريقة متكهنا من الرتعرع

البيئة عنرص رضوري لنوع معيشة الأرسة ولبد من وضع س ياسات تتوافق مع  (9)ملادة ا

 .البيئة يف مجيع جوانهبا

ىل وسائل ال (:1)املادة  تصال ابعتبارها عنارص تتعلق جيب أأن تمتكن الأرسة من الوصول اإ

 .ابلرتبية والإعالم واليقافة والعالقات بني الأفراد والرتفيه

رسة احلق يف الاشرتاك يف امجلعيات من أأجل ادلفاع عن مصاحلها املعنوية  (:11)املادة  للأ

رسة صفهتا المتييلية ادلامئة وأأن تضمهنا. واملادية  .وجيب عىل ادلوةل أأن تكفل للأ

جيب مراعاة العواقب الأخالقية النامجة عن الأحباث املتعلقة بعمل احلياة وأ اثرها  (:11)املادة 

 .املتعلقة ابلفرد والأرسة

رسة  :الس نة ادلولية للأ

مم املتحدة س نة  رسة حتت شعار  1114أأعلنت امجلعية العامة للأ : الأرسة)س نة دولية للأ

جلنة التمنية الاجامتعية كهيئة حتضريية للس نة ومت تعيني  (.املوارد واملس ئوليات يف عامل متغري

رسة مم املتحدة أأن يكون الاحتفال هبا مركزا عىل . ادلولية للأ كام قررت امجلعية العامة للأ

ودعت مجيع ادلول . الإطار احمليل والإقلميي والوطين وأأن تساعد فهيا الأمم املتحدة ومؤسساهتا

نشاء أ ليات لكجان وطنية تتو ىل اإ  .ىل هممة التنس يق والتحضري للس نة والاحتفال هباالأعضاء اإ

رسة  :أأهداف ومبادئ الس نة ادلولية للأ

براز أأمهيهتا ووظيفهتا  زايدة الوعي بقضااي الأرسة دلى احلكومات ويف القطاع اخلاص، واإ

تشجيع و ...تعزيز املؤسسات الوطنية ليك تصنع وتنفذ الس ياسات املتعلقة ابلأرسةو ...ومشالكها

قلميية الوطنية لتنفيذ برامج حمددة بشأأن الأرسةاجلهود ال توفري امحلاية و ...وطنية احمللية والإ

رسة عىل أأوسع نطاق ممكن يك متكن من أأن تضطلع مبس ئولياهتا ابلاكمل داخل  واملساعدة للأ

ىل أ خر وداخل لك جممتع و ...اجملمتع احمليل تتخذ الأرسة أأشاكل متنوعة كام تتباين وظائفها من بدل اإ
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طين وبناء عىل ذكل ينبغي أأن تشمل الس نة ادلولية احتياجات مجيع الأرس وتعمل عىل و 

 .تلبيهتا

رسة فهيي  :أأما املبادئ الأساس ية اليت ينبغي الاهامتم هبا يف برانمج الاحتفال ابلس نة ادلولية للأ

رسة والاحتف ال هبا ينبغي أأن تسعى الأنشطة املراد تنظميها من أأجل التحضري للس نة ادلولية للأ

ىل تعزيز حقوق الإنسان الأساس ية واحلرايت الأساس ية املمنوحة مجليع الأفراد مبوجب  اإ

ينبغي أأن هتدف و ...الصكوك املتفق علهيا دوليا واليت وضعت حتت رعاية الأمم املتحدة

ىل حتقيق تقامس املس ئوليات  ىل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأأة داخل الأرسة واإ الس ياسات اإ

 .ينبغي أأن تدمع الربامج وتساعد الأرسة يف القيام بوظائفهاو ...ةالأرسي

 ظاهرة التوافق الزوايج         احملارضة اليالية عرشة

ىل جمال عمل اجامتع الأرسة والطفوةل  نقدم يف هذه احملارضة ملخصا دلراسة سوس يولوجية تنمتي اإ

للباحثني ( ضوء بعض املتغرياتالتوافق الزوايج من وهجة نظر النساء العامالت يف : )بعنوان

والباحثني أأوصيا بعدم تعممي نتاجئ ادلراسة خارج  أأمحد عبد اجمليد الصامدي ولينا فاحل الطاهات

 .نطاق العينة اليت أأخذت مهنا

 خلفية ادلراسة

يعد مفهوم التوافق الزوايج مفهوما عاما، يشمل مجيع اجملالت النفس ية والاجامتعية واملهنية، 

ذ أأن ادلور اذلي يقوم به الأزواج ويعد التو  افق الزوايج نوعا من أأنواع التوافقات الاجامتعية اإ

فالزواج اذلي يتحقق عن . والزوجات خيتلف عن الأدوار اليت يؤدوها يف العالقات الأخرى

طريق معيشة فردين من جنسني خمتلفني يف حزي ماكين هل طابع ارتباطي يصعب اهنياره بسبب 

مسية والعلنية اليت يقوم علهيا، والارتباط يعين أأن الأعضاء يعملون كوحدة نوع العالقة الر 

وهناك كيري من العوامل اليت تؤثر يف مس توى . واحدة، ويصبح التفاق بيهنام شيئا أأساس يا

ىل أأن املراكز املهنية وادلخل ومس توايت التعلمي ابلنس بة  التوافق الزوايج، فقد أأشار البعض اإ

وج والزوجة يف املاكنة الاجامتعية والاقتصادية والسن وادلين، والعاطفة للزوج، وتشابه الز 

جيابيا مع السعادة الزوجية وهذا يعين أأن . والاس متتاع اجلنيس والرفقة، لكها متغريات ترتبط اإ

ىل تدين مس توى .التوافق الزويج والسعادة الزوجية مفهومان مرادفان أأما العوامل اليت تؤدي اإ

جاملها يف اخلالفات املس مترة بني الزوجني وتدخل الأرس التوافق بني الزو نه ميكن اإ جني فاإ
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املمتدة يف شؤون املازوجني اجلدد وأأمناط التفاعل السالبة بني الزوجني اكلعقاب والإحلاح 

والهتديد واللوم والتجاهل وحماوةل س يطرة طرف عىل أ خر واحلرمان وعدم تقبل الاختالفات 

 .لأدواروعدم التفاق عىل توزيع ا

 :معل املرأأة

تس تطيع املرأأة غري املازوجة أأن متارس كيريا من الأعامل اليت ميارسها الرجال يف حني تواجه 

املرأأة املازوجة صعوبة يف التوفيق بني العمل خارج املزنل والعمل داخل املزنل وتكون الأعباء 

الءم امللقاة عىل عاتقها أأكرب، ويف هذه الظروف حتاول املرأأة جعل متطلبات حياهتا الأرسية تت

ويف بعض الأحيان قد يكون الزوج عائقا من معوقات احلياة الزوجية، . مع حياهتا الوظيفية

 . وذكل عندما هيمت حبياته الاجامتعية وأأصدقائه أأو عندما يضع جناحه قبل أأي يشء أ خر

احلاجة الاقتصادية أأي مساعدة الزوج يف حتمل نفقات  :تعمل املرأأة لعدة أأس باب ودوافع مهنا

رضاء اجملمتع وهذا يتعلق ابلعامالت من محةل الشهادة املزنل ، مث العامل الاجامتعي أأي اإ

اجلامعية، والرغبة يف احلصول عىل ماكنة اجامتعية، ومن أأجل سد أأوقات الفراغ خباصة 

قبات وجودها  متوسطات العمر من النساء بعد كرب أأولدهن والشعور ابلفراغ، ومن أأجل اإ

 .تقاللها عن الرجلومركزها وتأأكيد ذاهتا واس  

تغري القمي دلى أأرس املش تغالت مثل  :أأما ال اثر املرتتبة عىل معل املرأأة يف حميط أأرسهتا فهيي

والتغري احلاصل يف جحم الأرسة، فالأم العامةل حتدد جحم العائةل . املساواة بني الرجل واملرأأة

لزوجية نتيجة لمتالك والتغري يف العالقات ا. نتيجة خطة موضوعة بعكس الأم غري العامةل

جيايب كام أأن املرأأة العامةل املنظمة لوقهتا تقمي عالقة جيدة مع أأبناهئا وحتاول . املرأأة مفهوم ذات اإ

تعويضهم الوقت اذلي تقضيه بعيدا عهنم، فهيي متنحهم فرصة للتعبري عن أأنفسهم وتعطهيم فرص 

 .الاس تقالل التدرجيي وحتفزمه عىل الإجناز

 :عامةلمشالكت املرأأة ال

بعض النساء يواهجن مجةل من الاضطراابت النفس ية مهنا الاكتئاب : من الناحية النفس ية -أأ 

 .والإحساس ابذلنب وفقدان الشهية والأرق والقلق وبعض اخملاوف وحالت اهنيار عصيب

تسهم املرأأة العامةل يف مزيانية الأرسة وتشارك يف حتمل أأعباء : من الناحية الاقتصادية -ب

 .وأأحياان تتعرض لسوء املعامةل وتصبح عرضة لالس تغالل والابازاز املايل. ة اليوميةاحليا
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تعاين املرأأة من مشلكة التوفيق والتوازن يف عالقاهتا الاجامتعية مع : من الناحية الاجامتعية -ج

 .الأرسة املمتدة وزمالء العمل والأصدقاء واجلريان

 :مشلكة ادلراسة

عبه املرأأة يف اكفة ميادين العمل بشلك عام، تأأيت هذه ادلراسة انطالقا من ادلور اذلي تل 

لتحديد مس توى التوافق الزوايج للنساء العامالت يف همنة التعلمي وهمنة المتريض وهمنة 

السكراترية وتقيص أأثر بعض املتغريات مثل طبيعة املهنة ومنطقة السكن ومعدل دخل الأرسة 

 :نيمن خالل الإجابة عن السؤالني التالي

 .ما مس توى التوافق الزوايج دلى العامالت يف همن التعلمي والسكراترية والمتريض -1

هل يتأأثر التوافق الزوايج للعامالت يف هذه املهن مبتغريات طبيعة املهنة ومنطقة السكن  -2

 .ومس توى ادلخل

 :جممتع ادلراسة     :املهنج والإجراءات

املازوجات يف جامعيت الريموك والعلوم والتكنولوجيا  تكون جممتع ادلراسة من مجيع السكرتريات

ربد والبالغ ( 195)والبالغ عددهن  سكرترية ومجيع املعلامت املازوجات يف مديرية تربية اإ

معلمة ومجيع املمرضات املازوجات العامالت يف مستشفى الأمرية بسمة يف ( 341)عددهن 

امرأأة مازوجة توزعن ( 321)ادلراسة  وشارك يف. ممرضة( 256)مدينة اربد والبالغ عددهن 

 .وفق متغريات ادلراسة اليالقة بنسب متقاربة

 :أأداة ادلراسة

( 61)لتحقيق أأهداف ادلراسة اس تخدم الباحثان مقياس التوافق الزوايج اذلي واملكون من 

 : فقرة موزعة ابلتساوي عىل جمالني هام

 .فقرة( 31)أ خر بق الفكري، ويتكون التوافو  .فقرة( 31)التوافق العاطفي، ويتكون من أأول 

 :صدق املقياس

من خالل عرض فقرات املقياس عىل مجموعة من احملمكني واخملتصني يف جمال القياس والتقومي 

والإرشاد وعمل النفس وعدد من اخملتصني يف عمل الاجامتع والرشيعة حيث بلغ عدد احملمكني 

بداء الرأأي يف فقرات امل ( 14) قياس من حيث وضوح الفقرات وسالمهتا حمكام طلب مهنم اإ
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اللغوية ودرجة انامتء الفقرة للبعد اذلي أأعدت لقياسه ومدى مالءمة الفقرة للمس تجيب وقد مت 

 .حتديد مدى مالءمة فقرات املقياس للبيئة الأردنية من خالل الأخذ مبعظم أ راهئم ومالحظاهتم

 :قبات املقياس

امرأأة ( 31)توزيعه عىل عينة اس تطالعية تتكون من للتأأكد من قبات املقياس املس تخدم مت 

عادة التطبيق عىل العينة نفسها ومت اس تخراج  مازوجة وبعد أأس بوعني من التطبيق الأول مت اإ

كام مت حساب قبات الاتساق ادلاخيل . معامل قبات الإعادة ابلطرق الإحصائية املالمئة

 .للمقياس، وذكل للتأأكد من قبات املقياس

جراءات ادل  :راسةاإ

قام الباحثان مبسح عينة ادلراسة وتوزيع املقياس بصورته الهنائية عىل النساء املازوجات يف 

( 4-2)املؤسسات املعنية وذكل بشلك فردي أأو جامعي حيث اكنت اجملموعات مكونة من 

وقد اس مترت فرتة التطبيق شهرين خالل الفصل . موظفات، كام اكن بعضها عن طريق الربيد

 .م2112لياين من عام ادلرايس ا

 :متغريات ادلراسة

 طبيعة املهنةو  (خممي –قرية  –مدينة )طقة السكن من املتغريات املس تقةل ويه/ أأ 

 (.منخفض –متوسط  –عاٍل )مس توى ادلخل و   (.سكرترية –ممرضة –معلمة)

 .املتغري التابع هو ادلرجة عىل مقياس التوافق الزوايج /ب

 :النتاجئ واملناقشة

ما مس توى التوافق الزوايج دلى العامالت املازوجات )للنتاجئ املتعلقة ابلسؤال الأول ابلنس بة 

اتضح أأن مس توى التوافق الزوايج دلى عينة ادلراسة اكن متوسطا ويرجع ( يف املهن اخملتلفة

ىل مسامهة املرأأة الفعاةل يف حتمل نفقات احلياة الأرسية مما خيفف العبء عن اكهل الزوج  ذكل اإ

جية عهل يشعر بأأمهية ادلور اذلي تلعبه يف حياة الأرسة ويساعد يف اس تقرار احلياة الزومما جي

ن خروج املرأأة للعمل وغياهبا عن املزنل لساعات  وزايدة مس توى التوافق دلهيام كذكل فاإ

كام أأن الأرسة املمتدة تؤدي  .فات الزوجية بني الزوجنيطويةل يقلل من فرص نشوب اخلال

ابلنس بة للنتاجئ املتعلقة ابلإجابة عن  .املساعدة عىل اس تقرار احلياة الزوجيةدورا همام يف 

السؤال الياين اتضح أأنه توجد فروق بني أأفراد العينة تعزى ملتغريي املهنة ومنطقة السكن 
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فهناك فروق بني املعلامت والسكرتريات لصاحل املعلامت وكذكل وجود فروق بني املمرضات 

وتفسري ذكل أأن املعلامت واملمرضات دلهين امتيازات تفوق . ملمرضاتوالسكرتريات لصاحل ا

كام   .طوال وبأأجور متدنية وحبرية أأقل بكثري ما دلى السكرتريات اللوايت يعملن لساعات

كشفت نتاجئ ادلراسة عن متتع املرأأة العامةل يف جمال التعلمي بتوافق فكري وعاطفي أأعىل مقارنة 

 السكراترية والمتريض، حيث أأن امتيازات همنة التعلمي كتدين مع اللوايت يعملن يف جمايل

وفامي يتعلق مبتغري السكن لوحظ  .رأأة فرصا أأعىل للتكيف الزوايجساعات العمل يتيح للم

وجود فروق بني العامالت اللوايت يسكن القرية وبني اللوايت يسكن يف املدينة واخملمي ولصاحل 

الريف تمتتع بتوافق زوايج أأعىل بسبب الروابط العائلية مع وهذا يؤكد أأن املرأأة يف . القرية

 . الأرسة املمتدة واختالف النسق القميي فامي خيص النظرة للزواج يف اجملمتع الريفي

 :التوصيات

ضافة همن جديدة ومتغريات  -1 جراء املزيد من ادلراسات عىل عينات أأخرى من خالل اإ اإ

 .أأخرى

نه من خالل العمل حتقق توعية أأفراد اجملمتع احمليل  -2 ذ اإ بأأمهية العمل للمرأأة خارج املزنل، اإ

 .املرأأة ذاهتا وطموهحا وتسامه بشلك كبري يف تمنية اجملمتع وتقدمه

العمل من خالل وسائل الإعالم اخملتلفة عىل التوعية وعقد الندوات حول معل املرأأة  -3

 .ا علهيااملازوجة وأأثر ذكل يف توافقها مع زوهجا ومعرفة ما لها وم

 ظاهرة الطالق          احملارضة الرابعة عرشة

ىل جمال عمل اجامتع الأرسة والطفوةل بعنوان : نقدم يف هذه احملارضة ملخصا دلراسة تنمتي اإ

للباحث راحب بوداببة ( الإمارات العربية املتحدة منوذجا: ظاهرة الطالق بني الأس باب وال اثر)

 م2115واليت نرشت يف 

 :النظري للبحثالإطار 

يرتبط موضوع هذه ادلراسة بتحليل احلاةل السلبية اليت تتصف هبا العالقة بني الزوجني يف 

حدى مراحلها العاصفة وتنهتيي ابلطالق غري أأن هذه الظاهرة ل حتدث جفأأة بل تس بقها . اإ

ىل مس توى اهنيار  ىل أأن تصل اإ رصاعات وتوترات عديدة واكفية خللخةل الروابط الأرسية اإ

 .لعالقة بني الزوجنيا
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وقد تغريت الأرسة الإماراتية بفعل عوامل متعددة أأمهها زايدة الاعامتد عىل العامةل املزنلية 

الوافدة اليت جلبت معها ققافهتا اخلاصة هبا لتتغلغل تدرجييا داخل منظومة القمي احمللية لتصبح 

 هذه الأخرية عرضة لالهازاز اذلي مس كيان الأرسة بشلك خاص

 :اف البحثأأهد

 .التعرف عىل ظاهرة الطالق من حيث العوامل وال اثر املرتبطة هبا -1

 .السعي لتحديث الإحصاءات البيانية واملعلومات ذات الطبيعة الكيفية حول الظاهرة -2

 .اس تنتاج ما من شأأنه أأن ميكن من الفهم احلقيقي لتطور العالقات الأرسية -3

 .ة واخلارجية املتحمكة يف مصري الأرسة العربيةتسليط الضوء عىل القوى ادلاخلي -4

 .كشف ال اثر اخملتلفة النامجة عن الطالق -5

 .حتديد الأساليب الوقائية والعالجية لظاهرة الطالق -6

 :مهنجية البحث

جراء البحث عىل املهنج الوصفي التحلييل ويرجع ذكل ابلأساس لطبيعة ظاهرة البحث . اعمتد اإ

مث املعرفة السابقة للموضوع واليت مت اس تخالصها من مصادر . ة نفسهوخصوصية جممتع ادلراس

ىل اهامتمات الباحث القوية ابلبحث يف جمال الأرسة العربية، ومعايشة . معرفية متعددة ضافة اإ اإ

وعىل هذا مت حرص ادلراسات اليت تناولت الظاهرة . الباحث جملمتع ادلراسة لفرتة زمنية معتربة

ىل موضوع ادلراسة واملن  شورة يف الكتب وادلورايت املتخصصة والإحصاءات الرمسية وما اإ

وبعد ادلراسة املس تفيضة لهذه املصادر جاءت مرحةل الوصف . ذكل من املصادر اخملتلفة

س باب وال اثر املرتبطة بظاهرة الطالق  .والتحليل للأ

جراءات الطالق من منظور اترخيي  :اإ

حق الزوج تطليق زوجته يف حاةل عدم الإجناب،  نصت ترشيعاهتم عىل أأن من :البابليون -أأ 

 .وللمرأأة حق الانفصال عن زوهجا يف حاةل الكراهية

كام أأن من . حيق للرجل أأن يطلق امرأأته مىت شاء ولأي سبب يراه :اليواننيون القدماء -ب

حقه تزوجي مطلقته يف حياته لأي اكن وأأن يويص هبا لشخص ما بعد مماته، وأأحياان يطردها 

ذن الطالقمن ا  .لبيت من غري اإ
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للمرأأة احلرية يف طلب الطالق وعىل هذا اكنت املرأأة املطلقة تازوج بعدد كبري  :الرومان -ج

 .من الرجال خالل مشوار حياهتا

الزوجة عندمه ل حيق لها أأن تطلب الطالق همام اكنت عيوب زوهجا كام ل حيق  :الهندوس -د

 .لها أأن تازوج بعد وفاته

املطلقة للرجل يف الطالق واملرأأة املطلقة ل  أأعطت ترشيعات الهيود القدماء السلطة :الهيود -هـ

ىل زوهجا الأول ولو تزوجت من غريه حىت لو طلقها الزوج الياين  .تعود اإ

ىل مرحةل  :الإسالم -و أأمر الإسالم الزوجني بذل لك اجلهد من طرفهيام لتفادي الوصول اإ

ذا فشلت حماولت الصلح تنهت  يي احلياة الطالق، وحث الأهل عىل أأن يصلحا بيهنام، فاإ

 .الزوجية ابلطالق

 :أأس باب الطالق

ذا اكنت من جانب الزوجة :اخليانة الزوجية -أأ   .ولس امي اإ

ويشمل ذكل التوافق الفكري وتوافق الشخصية والطباع  :عدم التوافق بني الزوجني -ب

ويالحظ يف اجملمتعات اخلليجية أأن فارق السن، . والانسجام العاطفي والاجامتعي والتعلميي

رمبا بسبب انتشار نظام تعدد الزوجات، يعد سببا قواي يف وجود خالفات شديدة بني نظرة 

ىل ضعف الاس تقرار يف الزواج ىل احلياة، مما يؤدي يف الهناية اإ  .الزوجني اإ

يس هتني بعض الرجال بلفظ الطالق لأس باب اتفهة ارتباطا ببعض : التلفظ بلكمة طالق -ج

 .ة صةل هباالعادات وقد ل تكون للزوجة أأي

تشكو أأغلب الأرس من ادليون املرتبطة برشاء املنازل  :غالء املهور وترامك ادليون -د

والس يارات الفخمة ورشاء تذاكر السفر وعندما ترتامك هذه ادليون تتفامق أأيضا املشالكت 

ىل طالقهام  .واخلالفات بني الزوجني مما قد يؤدي اإ

ىل تعقيد ق :تدخل الأهل يف اخلصوصيات الزوجية -هـ د يؤدي تدخل الأهل والأصدقاء اإ

قامة  درجة اخلالف بني الزوجني ومن مث حدوث الطالق وقد يكون تدخل هؤلء بسبب اإ

 .الزوجني يف مزنل أأهل الزوج
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تعدد الزوجات ل يعد حبد ذاته سببا للطالق ولكن  :تعدد الزوجات وعدم العدل بيهنن -و

الزوجات مما جيعل املرأأة تفضل الطالق عىل البقاء مع السبب الرئييس هو عدم العدل بني 

 .زوج يفضل امرأأة أأخرى علهيا

وذكل بسبب العمل وغريه مما قد يسبب جفوة معيقة بني  :مبالغة الزوج يف الغياب عن املزنل -ز

ىل نشوب خالفات حادة قد تنهتيي ابلطالق  .الزوجني، وقد يؤدي بدوره اإ

ىل زرع الريب والشك بني الزوجني  :ضعف الوعي الأخاليق للمرأأة -ح مما قد يؤدي يف الهناية اإ

 .وبناء عليه يلجأ ن للطالق

 :أأس باب الطالق يف الإمارات

وتشري أأحدث ادلراسات . تعد نس بة الطالق يف الإمارات من أأعىل النسب يف البالد العربية

ىل وجود مخسة ع  رش سببا واحضا الاجامتعية اليت أأجرهتا وزارة العمل والشؤون الاجامتعية اإ

حيث يشلك الزواج من . للطالق يف الإمارات بعضها خيص املرأأة وبعضها ال خر خيص الرجل

، يليه عدم الإجناب من طرف الزوجة %(32)امرأأة اثنية السبب الرئييس للطالق 

هامل حقوق الأرسة %(21)، مث تدخل الأهل%(23) ، والطالق %(14)، وتناول امخلر واإ

 %(.1)يانة الزوجية ، واخل %(12)التعسفي 

ىل تصنيف أأس باب الطالق يف الإمارات مضن قالقة عوامل رئيس يةدراسة مماقةل  وتوصلت  :اإ

ىل الإهانة والسخرية والرضب  :العوامل ادلاخلية اخلاصة -أأ  وتعين أأن تتعرض الزوجة اإ

 .والاحتقار وانتشار املشالك الزوجية بني الأهل والأقارب

ل تعدد املطالب والإرساف املادي، وتعدد الزوجات وعدم العدل وتشم: العوامل اخلارجية -ب

بيهنن، وحب التظاهر الاجامتعي، وتدخل الأهل يف شؤون الأرسة، وانشغال الزوج خارج 

 .املزنل مع اهامتمه ابلرحالت الس ياحية والرتفهيية

ىل املعامةل القاس ية من  :عوامل كشفت عهنا املقابةل الشخصية -جـ طرف مهنا التعرض اإ

 . الزوج، مع ضعف اهامتمه بشؤون الأرسة ومتطلباهتا

ش باع حاجاته العاطفية، وكرب : أأما من انحية الزوج املطلق فتذكر أأس باب أأخرى ومهنا عدم اإ

وقد تبني أأيضا أأن الكثري من الأزواج . سن الزوجة، ورغبة الزوج يف الزواج من امرأأة أأخرى

 .يظنون أأن الطالق جمرد مسأأةل عادية
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 :ال اثر النامجة عن الطالق

احلرمان من عطف أأحد وادليه والتخلف ادلرايس وافتقاد الطفل  :أأرضار الطالق عىل الأبناء -أأ 

ىل احلوادث املرورية وقد يصاب الطفل بصدمات نفس ية قاس ية  للرعاية الصحية وتعرضه اإ

ليه  فيصبح حداث جاحنا وابلتايل تنشأأ عنده نزعة تدمريية ضد احمليط الاجامتعي اذلي ينمتي اإ

منحرف السلوك وميال للرسقة وتعاطي اخملدرات كام يتكون دليه شعور ابدلونية ومن مث 

العدوانية جتاه ال خرين حيث تعترب هذه العدوانية سلواك متوقعا ورد فعل طبيعي جتاه املؤسسة 

 .والقمي اجملمتعية اليت فشلت يف حتقيق الأمن والطمأأنينة هلم

فقدان املورد الاقتصادي اذلي اكن يوفره لها الزوج وبذكل  :عىل الزوجةأ اثر الطالق  -ب

ىل معونة املراكز الاجامتعية والهيئات اخلريية، مما يزيد  يرتدى مس توى معيش هتا، مما جيعلها تلجأأ اإ

من عذاهبا النفيس فتصاب بروح اليأأس والك بة، وتصبح عرضة لالنتقام من نفسها وامليل حنو 

واجملمتع العريب معوما وجممتع اخلليج والإمارات خباصة يومص املرأأة املطلقة . لوكيةالاحنرافات الس

كام تفقد املطلقة جانبا من احلرية . بومصة غري مس تحبة حبيث تتضاءل فرصها يف الزواج اثنية

 . اليت اكنت تمتتع هبا خالل فرتة زواهجا

نتاجيته يعاين الرجل هو ال خر من جتر  :أ اثر الطالق عىل الزوج -ج بة الطالق فتضعف اإ

بسبب التشتت اذلي يصيبه، كام يضعف وضعه الاقتصادي فيعجز عن الالازام بدفع ديونه مبا 

يف ذكل ادليون املرتتبة عىل همر الزواج الفاشل، فضال عن الالازام بدفع نفقات الزوجة 

حياته املس تقبلية  والأولد وبذكل يتودل دلى الرجل فكرة سيئة عن احلياة الزوجية قد تؤثر يف

ن فرصته يف الزواج الياين تظل  ن فكر يف الزواج مرة أأخرى ومع ذكل فاإ باكملها، وخباصة اإ

 .أأعىل من فرصة املرأأة

 :الوقاية والعالج من الطالق

ماراتية تبني من ( 535)يف دراسة قامت هبا وزارة العمل والشؤون الاجامتعية حول  أأرسة اإ

ترك %(. 33)التوعية ادلينية والاجامتعية : خاللها تصنيف وسائل العالج عىل النحو التايل

التقارب %(. 11)تأأخري سن الزواج %(. 22)حرية الاختيار للودل والبنت املعنيان ابلزواج 

الابتعاد عن %(. 5)تفضيل الزواج من غري الأقارب %(. 9)تعلميي بني الزوجني العمري وال 
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خفض قمية املهر العاجل %(. 2)ل يمت الطالق عن طريق احملامك %(. 2)الزواج ابملقايضة 

 %(.3)وزايدة ال جل 

 :التوصيات واملقرتحات

صدار ترشيعات وقوانني رادعة وضابطة لعملية الطالق لت  -1 ىل أأبعد العمل عىل اإ قييده اإ

عدادها جلنة من اخلرباء اخملتصني يف القانون والرشيعة وعمل  احلدود، عىل أأن ترشف عىل اإ

 .الاجامتع والرتبية وعمل النفس

قامة دورات تأأهيلية تيقيفية تربوية للزوجني قبل ادلخول الفعيل يف احلياة الزوجية -2  .اإ

نشاء دور للحضانة ورايض الأطفال خاصة بأأطفال -3 الأرس املفككة واملطلقات من أأجل  اإ

خضاعهم لربامج خاصة ابلرعاية الاجامتعية والنفس ية حىت ل ينحرفوا يف املس تقبل  .اإ

نشاء مراكز وصناديق خاصة ابملطلقات -4  .اإ

 .التصدي لظاهرة زواج كبار السن بصغريات السن -5

عداد برامج هادفة لأجل الإرشاد والتوعية -6 حول خماطر الطالق عىل  قيام وسائل الإعالم ابإ

 .الأرسة واجملمتع

لذلين يرغبون يف الطالق،  تأأسيس أأقسام خاصة يف احملامك تقوم بدور التوجيه والإرشاد  -3

جيابية النامجة عن الإقدام عىل الطالق  .عىل أأن تربز بوضوح ال اثر العديدة سلبية اكنت أأم اإ

تكل اليت حتمل ققافات مغايرة حىت ل ضبط معلية اس تقدام خادمات املنازل وخاصة مهنا  -9

ىل أ ةل لهدم الأرس وابلتاي زايدة نس بة الطالق يف اجملمتع  .تتحول هذه العامةل اإ

فتح ماكتب خاصة بتقدمي استشارات خاصة ابلتوجيه الأرسي والإرشاد الاجامتعي يرشف  -1

ء اخملتصون تقدمي كام يتوىل هؤل. علهيا خرباء متخصصون يف عمل الاجامتع والنفس والرتبية

العالج ملشالكت الأرسة عرب تطبيق أأسلوب التدخل املبكر لحتواء مسببات الطالق منذ 

 .البداية


