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 بسم هللا الرمحن الرحمي

ِن الُْمْنكاِر  اهْها عا ْعُروِف وا ِأُمْر ِِبلْما ةا وا َلا َّ َأِقِم الصَّ َيا بَُنا

ْزِم اْْلُُموِر  ِِلا ِمْن عا نَّ ذا
ّ
اباكا ا ا َأصا اْصِِبْ عاَلا ما َلا ( 17)وا وا

ا َلا  نَّ اَّللَّ
ّ
ًحا ا را َلا تاْمِش ِِف اْْلَْرِض ما كا ِللنَّاِس وا دَّ ْر خا ِعّ تُصا

بُّ ُُكَّ ُمْختااٍل فاُخوٍر  اْغُضْض (18)ُُيِ ِيكا وا ش ْ اْقِصْد ِِف ما  وا

ِم ِ  ْوُا الْ ا اِا لاصا نَّ َأْ كارا اْْلَْصوا
ّ
ْوِتكا ا  (19)ِمْن صا

 صدق هللا العظمي

 .19-18-17:سورة لقامن، اْلَٓيا

 



داء ـــــالاه
 

ىل من حطد الأشواك عن دريب همييد يل طريق امعمل  أأبـــي امعزيز.. ا 

ىل املوب امطاىر ىل من أأرضعتين احلنان وامطرب، ا   أأمـــي احلبيبة.. ا 

ىل من غـــادراين بدون وداع رمحة هللا عىل -وي امشييدين مجـــال، أأســـامة ــأأخ...ا 

- روهحام امطاىرة

ىل اخويت  مراد، مطيفة، عبد امنارص..ا 

 ماراي، امياس، اسالم: أأبنايئ... ا ىل شعاع الأمل يف حيايت

 ا ىل لك ضديلايت وزماليئ جبامعة محمد خيرض بسكرة 

 ا ىل لك من يعمل يف اخلفاء من أأجل ريق وازدىار ىذا اموطن امغايل

 

 

 

 

 

 



 شكر وعرفان

 امحلد هلل عز وجل عىل منو وتوفيلو المتام ىذه الاطروحة

أأتلدم خبامص عبارات امشكر وامتلدير، وبأأخوص أ ايت الاحرتام وامعرفان ملأس تاذ 

ادلكتور امفاضل بولامس سالطنية، اذلي أأانر يل امطريق بعومو وتوجهياتو امسديدة، 

 واذلي اكن ال رشاداتو املمية وروحو امطيبة، امفضل الأكرب يف اجناز ىذا امبحث

كام أأتلدم جبزيل امشكر وامتلدير ا ىل مجيع أأساتذة كسم امعووم الاجامتعية، وعىل 

 عطامن بوبكر،/ ، أأ دبةل عبد امعايل/ د.أأ : رأأسيم

ىل أأخوايت وضديلايت وس ندي مميوهة / سايس مرمي، د/  سعد مبب، أأ / أأ : ا 

زرفة / ضباح سواميين، د/سامية محيدي، د/ بن تريك اسامء، د/ منارصية، د

 بوملواس، 

وال يفوتين أأن أأتلدم ابمشكر اجلزيل ندلكتورة عفراء من جامعة بغداد، وادلكتور 

متام ىذا امبحث  سامل املرين من جامعة امسعودية عىل مساعدهتام املمية يل ال 

 ا ىل لك من ساعدين من كريب أأو بعيد ومو بلكمة طيبة

 حنان ماميك/ امطامبة



 ات الرتبية احلديثة يف الأرسة اجلزائريةــ  مقوم                     ة                  ــــــــمقدم

 

 أ 

تعتبر التربية ىي الطريق األساسي لمتقدم واإلصالح االجتماعي، فيي الرىان األول 
لممجتمعات عمى اختالفيا إلثبات وجودىا؛ كما أنيا مؤشر أساسي لقياس مدى وعي األفراد 

والجماعات بذواتيم وأىدافيم، التي يسعون لتحقيقيا وتجسيدىا في مختمف المواقف االجتماعية، 
وذلك لمدور الذي تؤديو في حل المشكالت االجتماعية وذلك بما تقدمو من تييأة لكل أفراد المجتمع 
لمتصدي لممشكالت، إذ تشكل التربية بمختمف أساليبيا وأنماطيا رىان الوجود والسبيل األمثل لتبوء 
المكانة االجتماعية الالئقة عبر مختمف مخرجات الحياة اليومية، كاكتساب المكانة العممية المرموقة 

في المجتمع أو شغل مناصب حساسة بالمؤسسات االجتماعية وحيازة مكانة اعتبارية داخل 
 .المجتمع بمختمف فئاتو

فالبحث في التربية يؤدي بنا بالبحث بالضرورة في مؤسساتيا؛ والتي تمثل فييا األسرة 
، إذ تمثل أول المؤسسات التربوية والنواة جماعة اجتماعية أساسية ودائمة ونظام اجتماعي ورئيسي

، رابطة اجتماعية تتكون من زوج زوجة وأطفاليمااالولى في بناء المجتمعات، بما تشكمو من 
 .وبأدوارىا االجتماعية المتعددة التي تقدميا لمختمف فئات المجتمع لتحقق تربية سميمة

فالتربية بمعناىا الحديث أبسط من حيث المبدأ من التربية القديمة، كونيا تتماشى مع 
خصائص النمو لدى الطفل، فبينما اعتمدت األولى عمى العنف والقسوة في تربية األبناء، جعمت 

. الثانية من الحوار والنقاش مبدءا ليا لتربية األبناء وتنمية قدراتيم العقمية والنفسية والبدنية
ولتقوم األسرة بعممية التربية؛ التي أوكمت إلييا، البد ليا من أسس وعوامل تيسر ليا تأدية 

. مياميا عمى أكمل وجو، والتي اصطمح عمى تسميتيا بمقومات التربية
وتتمثل ىذه المقومات في العديد من العناصر والعوامل األساسية المكونة لمعممية التربوية 

داخل االسرة؛ التي تؤىميا لتأدية أدوارىا عمى أكمل وجو، ىذه المقومات التربوية التي يعتبر 
وجودىا أساسي حتى تستطيع األسرة تنشئة أبناءىا تنشية سميمة؛ ولعّل أىم ىذه المقومات ىي 

. الوظائف التي تقوم بيا األسرة الحديثة، باإلضافة إلى مختمف أساليب التربية األسرية
ان التّغير الذي أصاب المجتمعات عمى اختالفيا، مس مؤسساتيا بما فييا األسرة، فكان 

لمتقدم التكنولوجي والحياة المعاصرة، األثر البالغ في إحداث تغير جذري في شكل األسرة ووظائفيا 
وأساليب تعامميا مع أبنائيا في تربيتيم؛ فالمالحظ لواقعنا االجتماعي يمكن لو ان يرى أن األسرة 
التقميدية الممتدة أو العائمة حمت محميا، األسرة النووية الحديثة أو األسرة النواتية، والتي من أىم 
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مميزاتيا؛ قمة عدد أفرادىا، واستقالليتيا، كما تقمصت وظائف ىذه األسرة الحديثة، الواحدة تموى 
األخرى لتقتصر عمى اإلنجاب، خاصة مع خروج المرأة لمعمل خارج إطار أسرتيا، وظيور المسكن 

المستقل، مكان مسكن العائمة الكبيرة، مما خمف تغيرا عمى مستوى رعاية األبناء وتربيتيم، كما 
تغيرت معيا العالقات االجتماعية داخل األسرة وخارجيا، وتغيرت مكانة المرأة وأدوارىا، بخروجيا 
لمعمل، ومشاركتيا في ميزانية األسرة ومدخوليا، كل ذلك قد يكون لو األثر الواضح في أساليب 

. تربيتيا ألبنائيا
والمجتمع الجزائري كغيره من المجتمعات؛ مسو التّغيـر والتحول الذي أثر عمى جميع بنياتو 
ومؤسساتو بما فييا األسرة وبما في ذلك مقومات التربية الحديثة اليوم، ىذا التحول الذي نممسو في 

التفاعل بين الوالدين واألبناء، وبالخصوص، أساليب تغير وظائف األسرة الجزائرية؛ وأثر ذلك عمى 
. التربية التي يستخدميا الوالدان في تربية أبنائيم في مختمف مراحميم العمرية

وىو ما سنتناولو في دراستنا ىذه؛ من خالل بحثنا عن مقومات التربية الحديثة في األسرة 
الجزائرية، مركزين عمى مقومين أساسيين؛ ىما وظائف األسرة الجزائرية الحديثة وأساليب التربية 

األسرية، محاولين تسميط الضوء عمى أثر الوظائف األربعة األساسية لألسرة بصفة عامة، واألسرة 
الوظيفة اإلنجابية، الوظيفة التربوية، الوظيفة التعميمية، والوظيفة )الجزائرية بصفة خاصة؛ 

. عمى أساليب التربية األسرية (االقتصادية
لمتعريف بموضوع : حيث جاءت دراستنـا ىــذه في سبعـة فصول؛ خصص فييا الفصل األول

تحديد وصياغة مشكمة الدراسة، وبّينا أىمية الدراسة، أسباب اختيارىا، الدراسة، وذلك من خالل 
. وأىدافيا

مفاىيم أساسية حول مفيوم التربية، ثم حاولنا اعطاء تعريف : بينما قدمنا في الفصل الثاني
لغويا لكممة مقومات، ومفيوم لألسرة في المغة واالصطالح،  ثم انتقمنا إلى عرض مدخل 

سوسيولوجي لمتربية الحديث، مع عرض ماىيتيا، موارد التربية، أشكاليا، ووظائفيا، خصائصيا 
وأىميتيا، دون اغفال ذكر أىم النظريات السوسيوتربوية، وصوال إلى تقديم شرح لمتربية والتغير 
االجتماعي، وبنفس الخطوات تقريبا عالجنا األسرة، ثم انتقمنا لتخصيص الدراسة عمى األسرة 
الجزائرية؛ عارضين مراحل تطورىا، أىم خصائصيا، مميزاتيا، وأىدافيا،  ثم تطرقنا لألسرة 

. الجزائرية والتّغير االجتماعي، ثم عرض أىم عوامل ومظاىر تّغير األسرة الجزائرية
مفاىيم أساسية حول تعريف التغير في المغة : في حين تناولنا في الفصل الثالث

واالصطالح، مفيوم التغير االجتماعي، وصوال إلى شرح مفيوم التغير الوظيفي، ثم حاولنا عرض 
التّغير الذي مس وظائف األسرة األساسية؛ بدء بالوظيفة اإلنجابية في األسرة، فالوظيفة التربوية، 



 ات الرتبية احلديثة يف الأرسة اجلزائريةــ  مقوم                     ة                  ــــــــمقدم

 

 ج 

الوظيفة التعميمية، وصوال إلى التغير الذي مس الوظيفة االقتصادية، باإلضافة إلى توضيح عوامل 
. تّغير وظائف األسرة، وصوال إلى الوظائف المتّغيرة لألسرة الجزائرية

فتم فيو عرض مفاىيم أساسية حول التربية االسرية، مفيوم أساليب : أما الفصل الرابع
التربية األسرية، معنى التربية، التنشئة، مفيوم االتجاىات الوالدية، وصوال إلى التعريف االجرائي 

لألساليب التربية األسرية، ثم انتقمنا إلى عرض أىم نماذج التربية األسرية، والنظريات التي تناولت 
األساليب التربوية، وأىم أساليب التربية األسرية، مع توضيح العوامل المؤثرة فييا، لننتقل إلى 

األسرة الجزائرية وأىم األساليب التربوية المتبعة فييا، حسب ما جاء في بعض الكتابات 
. السوسيولوجية والنفسية

أثر وظائف األسرة المتغيرة؛ بدء بالوظيفة باإلنجابية لألسرة، : بينما عالــــج الفصل الخامس
. الوظيفة التربوية، الوظيفة التعميمية، وصوال إلى الوظيفة االقتصادية، عمى أساليب التربية األسرية

اإلجراءات المنيجية التي تقوم عمييا الدراسة، حيث : في حين تناولنا في الفصل السادس
قمنا بعرض فرضيات الدراسة وتحديد مفيوميا عند بعض الباحثين، محددين مجاالت دراستنا  
المنيج المستخدم فييا، أدوات جمع البيانات، وختمنا الفصل بعرض األساليب اإلحصائية التي 

. استخدمت في الدراسة
أما الفصل السابع؛ فخصص عرض وتحميل بيانات الدراسة الميدانية ومناقشة النتائج؛ 

وقمنا فيو بعرض معطيات الدراسة وتحميميا، والتحقق من صدق الفروض، وكتابة النتائج العامة 
لمدراسة، موضحين فيو مختمف األبعاد الديمغرافية واالجتماعية التي ظير فييا أثر الوظائف 

. المتغيرة لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية
 

لنعرض في األخير بناء عمى الدراسة النظرية والنتائج الميدانية جممة من النتائج العامة في 
عرضنا لمخاتمة، ثم نعرض في آخر صفحات الدراسة قائمة المصادر والمراجع المعتمد عمييا، 
حصائيات زودتنا بيا مديرية التخطيط لوالية  وعدد من المالحق والتي ىي عبارة عن خرائط وا 

. بسكرة، مع ممخص لمدراسة بالمغتين العربية والفرنسية



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. مشلكة البحث: الفـصل الأول

 

. حتديد وصياغة مشلكة البحث -1

.  أأس باب اختيار ادلراسة -2

 .ةـــــة ادلراســـــأأمهيـ -3

 .ةــــ أأهــــداف ادلراس -4
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: تحديـد وصياغة مشكمة البحث: أوال
 

إن األســـرة ىي الجماعـــة اإلنسانية األولى؛ التي يتمقى فييا الطفل الرعاية البيولوجية 
والعناية، والتيذيب في مراحمو العمرية األولى، كما تقف األسرة كوسيط حيوي ىام، يستعين بو 

المجتمع في نقل موروثاتو من جيل إلى آخر عن طريق عممية التربية؛ ىذه العممية التي اعتبرتيا 
، صاحبة التأثير األكبر في تحديد مصيرىا -ووصوال إلى عصرنا ىذا-المجتمعات عمى مر الزمن 

وخاصة بعد إدراكيا أن التربية ىي الوسيمة الوحيدة، لتنمية قدرات أفرادىا الجسدية، العقمية، 
النفسية، واالجتماعية، ففييا يتعمم الفرد آداب السموك والتفاعل االجتماعي، واكتساب الخبرات 

. ومختمف الميارات الحياتية، التي تؤىمو ليكون فردا صالحا في مجتمعو
ولكي تتحقق الوظيفة االجتماعية لألسرة في ضوء تطوراتيا الحديثة؛ أصبح من الواجب أن 

تتشكل مقومات التربية األساسية، والتي تتكون أساسا من جممة الوظائف واألساليب التربوية 
فمع انتقال مكان عمل المرأة من البيت مع أبنائيا إلى المصنع، تغيرت أدوار ومراكز األسرية، 

   كالمساواة بين الرجل والمرأة ،األسرة، وتغيرت معو وظائفيا، وظيرت مفاىيم جديدة األفراد داخل
   والجندر االجتماعيكالنوع:  بظيور مصطمحات،وتغير مفيوم الرجل ومفيوم المرأة حرية المرأة،

 في  السريعة؛األسرة، كما ساىم التغير التكنولوجي السريع والثورة االتصالية وتغيرت أدوارىما في
 تفككت ؛تقسيم العملعوامل التغير؛ ك كالذاتية واالستقاللية، ومع ظيور ،نمو عالقات جديدة

-ر التعميم، خاصة تعميم المرأة اانتشكما ساىم المتحولة،  العائمة وظيرت األسرة النووية واألسرة
وظيفة اإلنجاب تغيرت ف ؛وظائف األسرة التقميدية تغير، في -بعدما اقتصر في السابق عمى الرجل

، أصبحوا لألسرةمفخرة وعزوة - خاصة الذكور منيم –األطفال إنجابكان  ؛ فبعد أنفي األسرة
 يجب تفاديو من خالل ما وفرتو المجتمعات المعاصرة اقتصادي،ئ  الحديثة عباألسرةيشكمون في 

بما تحممو من رعاية بيولوجية واجتماعية –  وتغيرت الوظيفة التربويةمن وسائل تنظيم النسل،
ستبدل بالحميب أ فبعد أن كان الطفل يربى في حضن أمو، ويرضع من حميبيا،- ونفسية

ت ــــة في البيـــة خاصـــرف مربيــ يربى من ط؛رةـــ المعاصاألسرةصبح اليوم في االصطناعي، كما أ
تّغيرت الوظيفة كما النشغال أمو خارج البيت لساعات طويمة،  نظراوىذا لحضانة، اأو في دور 

  لتضطمع بدورىا، عن تربية البنتة ففي حين كانت األسرة ىي المسؤولة الوحيد لألسرة؛التعميمية

 كزوجة وأم في المستقبل، من خالل تمقينيا من طرف أميا وجدتيا واجبات الزوجة المثالية واألم
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عدادالصالحة،   ، ليكون خمفا ألبيو عند غيابواألكبره ي االبن الذكر من خالل احتكاكو بأبيو وأخوا 

 تغيرت نظرة المجتمع واألسرة لألنثى، وأصبح ليا الحق مثميا مثل الذكر في التعميم ،وفاتوأو 
 ففي السابق كانت  لألسرة؛ كما تغيرت أيضا الوظيفة االقتصاديةوالعمل، واختيار شريك حياتيا،

ه لمحصول عمى موارد أخرى تتنتجو، وما فاض عمييا تقوم بمقايض منتجة، تستيمك ماوحدة األسرة 
واقتصر اإلنتاج عمى بعض  ال تشكل سوى وحدة استيالكية،  المعاصرةاألسرة أصبحتال تممكيا، 

، والمصانع  إلى المعاملاإلنتاج، وانتقمت وظيفة األسر التي تعيش في األرياف وضواحي المدن
ومع صعوبة الحياة االجتماعية وازدياد التكاليف مقارنة بالمداخيل، ومع اضطرار الزوجة لمخروج 
لمعمل ومشاركة زوجيا في مداخيل األسرة؛ وجب عمى ىذه األخيرة استخدام الطرق الحديثة في 

اإلنفاق، وظير ما يسمى بميزانية األسرة؛ والتي عن طريقيا تتبع أسموبا سميما في اإلنفاق 
واالدخار، مما يسمح ليا بالحفاظ عمى الحياة الكريمة ألفرادىا، ويمّكنيا من تحسين ظروف 

 .معيشتيا
إن التغير الذي أصاب مختمف وظائف األسرة، عمى لو تأثير عمى أساليب التربية؛ التي 

ينتقييا الوالدان، ويستخدمانيا لتربية األبناء، في المراحل العمرية المختمفة؛ بدءا من الطفولة 
إلى -لممراىقة، ووصوال إلى مرحمة الشباب، وبالتالي فأساليب التربية األسرية؛ فيي التي تحدد 

إن كان الطفل سينمو نموا نفسيا واجتماعيا سميما، أو غير سميم، وبالتالي فيي - درجة كبيرة
 .المسؤولة االولى عن تحديد سمات شخصيتو وسموكو االجتماعي في المستقبل

ولعل مختمف التغيرات الحاصمة؛ جنى ثمارىا األطفال من خالل ممارسات الكبار 
وسموكاتيم، والتي ظمت تتغير أيضا تحت وطأة التحوالت االجتماعية، ويتجمى ذلك في أساليب 
التربية المنتيجة من قبل األبوين، حيث يسجل رجال التربية أساليب متعددة في تربية االبناء؛ 

التذبذب، وأسموب ، وأسموب اإلىمالالحماية الزائدة والتدليل، أسموب القسوة، وكأسموب التسمط و
، أو كما يسميو بعض الباحثين الديمقراطية وحرية التعبيرأسموب الجنسين، و التفرقة بينوأسموب 

توجيات اآلباء  باختالف ، التي تختمف وغيرىا من األساليب المختمفةالسيكولوجيين بأسموب السواء،
. واختالف الباحثين ومنطمقاتيم النظرية، باختالف تخصصاتيم وقيميم وخبراتيم السابقة،
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ونتيجة لمتغير االجتماعي الذي أثر عمى وظائف األسرة وأساليب التربية فييا، أدى إلى 
نشوء جيل من األبناء يختمفون عن بعضيم البعض في سموكيم وأخالقياتيم، فمنيم من يمتزم 
بالدين، ومنيم من يقمد الغرب في الممبس والتصرفات، ومنيم من يكون ممتزما بعادات وتقاليد 

. وتربية أسرتو، ومنيم المنحرف الخارج عن مبادئ مجتمعو
كما أن التغير االجتماعي واالقتصادي أدى إلى نشوء طبقات اجتماعية مختمفة؛ برجوازية، 
ثقافية، عادية وبسيطة، وكل طبقة ليا ميزاتيا الثقافية وأساليب حياتيا الخاصة بيا، وىذه الصورة 

 .من التنوع توحي بعدم إتباع أساليب تربية واحدة بين أسر المجتمع الواحد
 ير عمميةي األسرة العديد من العوامل التي أدت إلى تغ داخلويتحكم في أساليب التربية

 كحجم األسرة، ومركز ؛الداخمية والخارجيةمن بينيا العوامل في حد ذاتيا، كفعل اجتماعي التربية 
بين   العالقات األسريةوالتغير الذي مسلموالدين،   ونوعيم، والمستوى التعميمي والثقافياألبناء
 ،وبالتالي ظير تبادل األدوار داخل األسرة، أسرتياخروج المرأة لمعمل خارج و واألبناء، األبوين

 مما جعميا تشارك في قراراتيا جنبا إلى جنب مع ،األسرة أصبحت المرأة تشارك في مصاريفو
ىذا إلى جانب التغيير الذي مس مختمف المعايير التي تحكم العممية التربوية لدى اآلباء،  الرجل،

كخبراتيما السابقة، ومدى تدخل كبار السن في تربية األبناء، باإلضافة إلى المستوى المعيشي 
لألسرة، كل ىذه العوامل وغيرىا، أدت باألسرة إلى تغير وظائفيا األساسية، حيث ضمرت وظائف 
واستحدثت أخرى، مـــما سبب اختــــالفا في أساليب التربيــــة األسريـــــة، وتفاوتيـــا بين أساليب سمبية 

في المعاممة وأساليب ايجابية، تختمف من أسرة إلى أخرى؛ ىذا ما دفعنا إلى طرح التساؤل الرئيس 
:  الموالي

ماهــــو أثـــر التّغير في وظائف األسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية؟ 
 : وانبثق عن التساؤل الرئيس؛ تساؤالت فرعية، جاءت كاآلتي

 .؟ىل يؤثر تّغير الوظيفة اإلنجابية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية -

 .؟ىل يؤثر تّغير الوظيفة التربوية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية -

 .؟ىل يؤثر تّغير الوظيفة التعميمية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية -

 .؟ىل يؤثر تّغير الوظيفة االقتصادية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية -
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 :مشكمة البحث اختيار مبــررات- 2
 

كان من أىم أسباب اختيارنا لموضوع مقومات التربية الحديثة في األسرة الجزائرية؛ ىو 
الرغبة في االستمرار في موضوع األسرة، واألسرة الجزائرية بصفة خاصة، كونيا تشكل القاعدة 

األساسية في البناء االجتماعي لممجتمع الجزائري، ونقطة ارتكاز ىامة في البحث والتحميل 
 والتي تتمثل في زيادة رصيد المعرفة ؛ إلى ذلك ىناك أسباب عمميةالسوسيولوجي، باإلضافة

 يزيل عالمات استفيام كثيرة حول التربية األسرية الحديثة وأساليبيا، وكيف تتأثر العممية ببحث
بالتغير الذي مس وظائف األسرة المعاصرة؛ واألسرة الجزائرية خاصة، بشيء من التفصيل 

تتكفل بالطفل تقوم بوظيفة التربية والمؤسسة االجتماعية التي بوصفيا؛ األسرة كما أن  والتحميل،
 معتمدة  والبدنية،صقل شخصيتو وبناءىا وتنمية قدراتو العقمية والجسميةمن خالل وتتعامل معو، 

متأثرة كغيرىا من أنساق في كل ذلك عمى أساليب تربوية تراىا األنجع واألنسب لتربية أبنائيا، 
 .المجتمع بالتغير الذي مس جميع مجاالت الحياة االجتماعية

مقومات التربية الحديثة، مركزين عمى : وانطالقا من ىذه الفكرة؛ جاء اختيارنا لموضوع
 .وظائف االسرة المتغيرة وأساليب التربية األسرية: مقومين أساسيين؛ أال وىما
:  الختيار ىذه الدراسة كذلك ما يميدعتناومن األسباب التي 

 الميم في المجتمع، ومركزىا المؤثر في حياة الفرد، وأىميتيا في عممية األسرةدور  -1
 . التربية

 فيي تمارس أساليب تربوية عمى األبناء، فتنظم ؛كنظام اجتماعيأىمية األسرة   -2
 .سموكيم وتوجييم، وتحمييم من جميع أوجو االنحراف والضياع

 وبالتالي كان لو األثر ،كون التغير الذي مس األسرة الجزائرية أثر عمى وظائفيا -3
عمى أساليب التربية فييا، ومحاولة الوقوف عمى ىذا األثر واكتشاف العالقة المباشر 

 .ية في األسرة الجزائريةوساليب الترباألوالتغير الذي أصاب وظائف األسرة بين 

، ومحاولة التعرف عمى اختالف أساليب التربية األسرية من أسرة جزائرية إلى أخرى -4
 .األساليب المتبعة في األسرة الجزائرية المعاصرة عند األب واألم

 .مقارنة التربية األسرية التقميدية بالتربية األسرية الحديثة -5
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إن الدراسات الميدانية التي تعرضت لدراسة التربية األسرية بصفة عامة واألسرة  -6
الجزائرية بصفة خاصة، ركّزت عمى عالقة السمطة بين الزوجين، والتغير في بناء 

 منيا فقط من تطرقت إلى قمةاألسرة، والتغير في العالقات االجتماعية األسرية، إال أن 
مقومات التربية الحديثة في األسرة، وبصفة خاصة عمى وظائف األسرة، واألساليب 

 .المتبعة فييا

كونيا مقوم أساسي من مقومات التربية أىمية أساليب التربية في األسرة الجزائرية،  -7
 .الحديثة

 .ةــــة الدراسـأهمي- 3

 فأسرة الطفل تحدد ىويتو االجتماعية ومركزه ؛التربيةتعد األسرة أول وأىم وسيط لعممية 
 كما يؤثر مركز األسرة اقتصاديًا واجتماعيًا عمى ،االجتماعي عمى أساس وضعيا في المجتمع

 التي التربيةالفرص المتاحة لنمو الطفل جسميًا وعقميًا واجتماعيًا وانفعاليًا، وعمى أنواع وأساليب 
التالي فإن األسرة تحدد إلى درجة كبيرة إن كان الطفل ، وبتنتقييا األسرة وتستخدميا مع أبنائيا

 عن تحديد سمات -إلى حد كبير-مسؤولة السينمو نموًا نفسيًا واجتماعيًا سميمًا أو غير سميم، فيي 
 وذلك من خالل أنماط أو أساليب المعاممة التي يتبعيا الوالدان ، المستقبلشخصيتو وسموكو في 

، في تربية أبنائيما في مراحل العمر المختمفة لألبناء من الطفولة لممراىقة وصواًل لمرحمة الشباب
وىذه األنماط أو األساليب تتفاوت ما بين أساليب سمبية في المعاممة كاإلسراف في التدليل أو 

خضاعيم لمكثير من  القسوة الزائدة أو التذبذب في المعاممة أو فرض الحماية الزائدة عمى األبناء وا 
 عمى الجنس أو ا  بناء،القيود أو عدم المساواة والعدالة في التعامل مع األبناء والتمييز فيما بينيم

 وأنماط وأساليب إيجابية تتمثل في التعرف عمى قدرات األبناء وتوجيييم توجييًا مثاليًا بناء ،الترتيب
تاحة الفرص أماميم لمنمو والتفاعل  عمى إمكاناتيم وقدراتيم العقمية والجسدية واالنفعالية وا 

، االجتماعي والتوافق مع البيئة الخارجية والتوسط واالعتدال وتحاشي القسوة الزائدة أو التدليل الزائد
إال أن تحديد ايجابية أو سمبية أساليب التربية يبقى منوطا باتجاىات الوالدين، واختالف قيم 

  .وعادات المجتمع الذي تنتمي إليو األسرة
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يكتسي  ؛بصفة عامة وأساليب التربية األسرية بصفة خاصة الحديثة موضوع التربيةكما أن 
تم بواسطتيا تنمية قدرات االنسان ت عموما  الحديثةأىمية بالغة في الحياة االجتماعية، فالتربية

 قصد ،الجسدية والعقمية والنفسية واالجتماعية، ليصبح فردا صالحا وعضوا نافعا لنفسو ومجتمعو
المحافظة عمى القيم والمثل العميا السائدة في المجتمع والتطمع آلمال وآفاق مستقبمية، وفق مبادئو 

 األسرةوتعاليمو، ولقد أوجد المجتمع مؤسسات تتحدد في عمميا وتشترك في أىدافيا لجانب 
 مواطن إعدادكالمدرسة ودور الحضانة ومختمف النوادي الثقافية والرياضية، والتي من أولوياتيا 

 اجتماعية سميمة، وىو ما دفع بالكثير من العمماء والباحثين إلى جعمو وتربيتو تربيةصالح، 
التفكير التربوي عند ابن )موضوع لمعديد من دراساتيم وأبحاثيم، بدءا من العالمة ابن خمدون 

ومحاوالتيما لفيم الوظيفة االجتماعية ( موضوع الفيزياء االجتماعية)، وأوجيست كونت (خمدون
لمتربية ومضمونيا االجتماعي، وحاجة المجتمع الييا لتحقيق االنسجام والتكامل بين أفراد المجتمع، 
ومن حيث كونيا وسيمة لتقدم المجتمع وتطوره، وصوال إلى الباحثين الذين جاؤوا فيما بعد وخاصة 

، جون جاك رسو، (الديمقراطية والتربية)منيم الذين تخصصوا في مجال التربية أمثال جون ديوي 
. ، فاعتبروا التربية أساس كل اصالح(التربية والمجتمع)اميل دوركايم 

كما أن التحوالت التي شيدىا المجتمع الجزائري، كان ليا أثرىا عمى األسرة، ولعل االنتقال 
من الريف إلى المدينة، أفقد األسرة الجزائرية شكميا كأسرة ممتدة، وأصبحت تتجو شيئا فشيئا نحو 

شكل األسرة النووي، حيث انفصل الزوجين بمنزل مستقل مع أبنائيما، وتقمصت معو وظائف 
األسرة وتحولت، لتناسب وضع االسرة الحضري المعاصر، واستغنت األم في األسرة عمى االستعانة 
بكبيرات السن في تربية أبنائيا، واستبدلتين بالطبيب المختص، خاصة بعد خروجيا لمعمل، وتقمص 
حجم األسرة، لتفضل األسرة الحديثة إنجاب عدد قميل من األبناء عمى غرار األسرة التقميدية؛ التي 

كانت ترى في إنجاب األبناء؛ خاصة الذكور منيم، عزوة ليا ومفخرة، واختمفت معيا أساليب 
.  التربية األسرية
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. داف الدراسةــــأه- 4
 

 الراىنة إلى تحقيق ىدف رئيسي، وىو التعرف عمى أثر التغير الذي مس  الدراسةسعىت
وذلك ،  فيياعمى أساليب التربية- بصفة عامة، واألسرة الجزائرية بصفة خاصة-وظائف األسرة 

. أساليب التربية الممارسة في األسرة الجزائريةأىم الوقوف عمى من خالل 
ثرائوكما تيدف الدراسة أيضا إلى خدمة البحث العممي -   بدراسة جادة في مجال عمم وا 

 ن تكونأيمكن كما اجتماع التربية، وحول األسرة الجزائرية التي ال تزال الدراسات حوليا قميمة، 
. بوين من االستفادة منو واالستعانة ص منطمقا عمميا يمّكن الباحثين المتخصالدراسة الحالية،

محاولة الكشف عن أىم التغيرات التي طرأت عمى وظائف األسرة الجزائرية المعاصرة،  -
بدا من وظيفة اإلنجاب فييا، والوظيفة التربوية والتعميمية وصوال إلى الوظيفة 

 .االقتصادية

تقديم إطار نظري تحميمي ألبعاد التغير الذي مس األسرة في المجتمع الجزائري، وىذا  -
فيما يتعمق بحجم األسرة، وظروف السكن، وشبكة العالقات االجتماعية األسرية، 

وأساليب تربية األبناء، ودخل األسرة وميزانيتيا، وتغير مكانة المرأة بعد خروجيا لمعمل، 
 .تغير السمطة في األسرة، وغيرىا من التغيرات التي أصابت األسرة الجزائرية اليوم

محاولة تقديم تحميل سوسيولوجي لمتغير االجتماعي الذي مس وظائف األسرة، نتيجة  -
لمعديد من العوامل المباشرة وغير المباشرة، والتي كان ليا األثر االيجابي أو السمبي 

عمى أساليب التربية األسرة، خاصة مع خروج المرأة لمعمل، وانشغاليا عن تربية أبنائيا، 
وخمق مكانة ودور جديدين ليا، من خالل مشاركتيا في دخل األسرة، مما أفرز تغير 

 . مكانتيا عمى الصعيدين األسري والميني

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقاربة سوس يولوجية للرتبية والأرسة: الفـصل الثاين

: دـــمتهي 

 .مفــــاهمي أأساسيـــة- 1

. املدخاللسوس يولويج للرتبية- 2

.  للأرسةاملدخاللسوس يولويج- 3

. اجلزائريـــــةرةـــالأس- 4

. الصةخ

 

 خالصة 

 



  وألاســـــرةةـــــــــلتربيمقاربة سوسيولوجية ل.…………………........……………..…الفصل الثاني
 

 13 

:  دــتميـي

إف التربية ىي العممية التي مف خبلليا يتعمـ الفرد كيؼ يتعامؿ مع أفراد مجتمعو، كالحفاظ 
التراث ىك أساس بقاء المجتمعات، فالمجتمع الذم ال يحرص عمى بقاء تراثو ، ككف عمى تراثو

 كبذلؾ فالتربية بالمعنى االجتماعي تحرص عمى تمكيف المجتمع مف التقدـ كتدفعو ،مصيره الزكاؿ
 أكجد المجتمع مؤسسات خاصة أككؿ إلييا ميمة ؛كلمقياـ بيذه العممية،نحك التطكر كاالزدىار

 باعتبارىا الخمية األكلى كالرئيسية التي يتككف منيا المجتمع، فيي أكؿ ،التربية كعمى رأسيا األسرة
 (آدـ كحكاء) كالتي ضمػت؛مف أكؿ أسػرة زكاجية،بدءا كحدة اجتماعية عرفيا اإلنساف في حياتػو

 التي تطكرت عبر الزمف إلى تنظيمات اجتماعية عديدة ، أكلى الجماعات األسريةتانبثؽكمنيا 
مختمفة، تنكعت فييا التنظيمات األسرية في بنائيا كأحجاميا ككظائفيا كأدكارىا، كعبلقاتيا 

دراسة التربية عرض مفاىيـ أساسية، ثـ كسمطاتيا مف مجتمع إلى آخر،كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ 
كالتعرؼ عبر مدخؿ سيكسيكلكجي، نحاكؿ مف خبللو معالجة مفيـك التربية، دراسة سكسيكلكجية؛
،دكف إغفاؿ التطرؽ شكاليا ككظائفياأ كمكاردىاباإلضافة إلى الكقكؼ عمى أىـ عمى مراحؿ تطكرىا

 إلى التربية ،كصكال السكسيكتربكيةالنظريات أىـ مع االطبلع عمى خصائصيا كأىميتيا،إلى
 .  بصفة خاصةاألسرة الجزائريةنعالج مفيـك األسرة عامة، ككالتغير، ثـ بنفس الخطكات تقريبا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  وألاســـــرةةـــــــــلتربيمقاربة سوسيولوجية ل.…………………........……………..…الفصل الثاني
 

 14 

 :م أساسيـــةـــــمفاىي-1
 :ةـــوم التربيـــمفو- 1-1

 ،سنحاكؿ التطرؽ إلى تعريؼ التربية في المغة كاالصطبلح، كتحديد مفيـك التربية الكظيفي كالبنائي
 .إضافة إلى بعض المعاني لمتربية

:  لغــة -1-1-1
فإذا ":05م سكرة الحج، اآليةكردت في القرآف الكريـ كممة تربية في العديد مف السكر، فؼ

أم نمت كازدادت،  : ، جاء معنى ربت"أنزلنا عمييا الماء اىتزت وربت وأنبتت من كل زوج بييج
؛كىنا جاء (24سكرة اإلسراء، اآلية)"وقل رب أرحميما كما ربياني صغيرا": كأيضا في قكلو تعالى

: معنى التربية في اآلية الكريمة بمعنى التنشئة األسرية مف طرؼ الكالديف، كفي قكلو تعالى أيضا
لقد كردت التربية في ؛(18سكرة الشعراء،اآلية)"ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين"

العديد مف سكر القرآف الكريـ كبمعاني مختمفة، فيي بمعناىا الكاسع تعني كؿ عممية تساعد عمى 
تشكيؿ عقؿ الفرد كجسمو كخمقو، باستثناء ما قد يتدخؿ فيو مف عمميات تككينية أك كراثية كبمعناىا 

الضيؽ تعني غرس المعمكمات كالميارات المعرفية مف خبلؿ مؤسسات أنشئت ليذا الغرض 
 الذم يعرؼ التربية في بعدىا البن منظور؛" لسان العرب"كفي المعجـ العربي الشييركاألسرة، 

رب كلده : التربية “ : االشتقاقي كبطريقة فييا نكع مف الدقة كالتفصيؿ، إذ يقكؿ في مجمده األكؿ
بمعنى رباه تربية، كالقكؿ مثبل نعمة تربيا أم  :كالصبي يربو ربا ، كرببو تربيبا كتربة، عف المحياني

تحفظيا كتراعييا كتربييا كما يربي الرجؿ كلده، أما في مجمده الثاني فيحدد التربية انطبلقا مف فعؿ 
: كفي المعجـ الكسيط، "رباه تربية: رباه، يربتو ، تربيتا : ربت الصبي، كربتو  :" ربت إذ يقكؿ 

نمى قكاه الجسدية كالعقمية كالخمقية، كىكذا فإف المعنى المغكم في : نشأ كتغذل كتثقؼ، كرباه: تربي
. التثقيؼ-التغذية كالتنشئة-النمك كالزيادة: لغتنا العربية لكممة تربية يتضمف العناصر التالية

نمك الفرد الناتج عف الخبرة أكثر مف أف التربية تعني ؛ في معجم العموم السموكيةككرد 
 الذم يعني تكجيو ،pedagogy (1)كقد يشار إلى التربية بالبيداغكجيا ،ككنو ناتجا عف النضج

 Paisف ػػيرجع أصميا اإلغريقي الذم يعني تكجيو األكالد، حيث تتككف ىذه الكممة مف مقطعي
أك المشرؼ عمى  كتعني تكجيو كالبيداغكجي يعني عند اإلغريؽ المربي، Ogogéكتعني كلد ك 
 .تربية األكالد

؛ أف معنى التربية في ابراىيم عبد اهلل ناصر وعاطف عمر بن طريفكيرل الباحثاف 
البلتينية قد استخدـ لمداللة عمى النباتات كالحيكانات عمى الطعاـ كعمى تيذيب بني البشر دكف 

                                                           
 .08.، ص2001، (مصر)، عالـ الكتب، القاىرةأصول التربية:  محمد منير مرسي(1)
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 Educo مشتقة مف الفعؿ البلتيني Educationتفريؽ بيف ىذه األحكاؿ جميعيا، كالتربية تعني 
تعني بالعربية Educo أقكد كىي معا I Lead تعني Ducoخارجا عف، كOut of تعني Eكالػ

؛ إذف فقد جاء معنى التربية في المغة البلتينية لمداللة عمى النبات كالحيكاف كاإلنساف (1)استخرج
.  عمى حد السكاء

 : اصطالحا-1-1-2
عرؼ المعنى االصطبلحي لكممة تربية العديد مف التفسيرات كالمفاىيـ المتباينة، فاختمفت 

التعريفات باختبلؼ الباحثيف كمرجعياتيـ النظرية، فمقد حاكؿ العديد مف المربيف قديما كحديثا 
إعطاء تعريؼ جامع كمانع لمتربية، لكنيـ اختمفكا في تحديد الغرض منيا ككضع أىداؼ مكحدة 

تدريب الفطرة األكلى لمطفؿ عمى الفضيمة مف خبلؿ اكتسابو العادات : " عرفيا بأنيافأفالطون؛ ليا
؛ (2)"أف يصبح الفرد عضكا صالحا في المجتمع: "، فيك يرل أف الغرض مف التربية ىك"المناسبة

نما ىي غاية لنجاح المجتمع كسعادتو أف : "، كيرل أيضافالتربية عند أفبلطكف ليست غاية لذاتيا كا 
 فيرل أف أرسطو، أما "التربية ىي أف تضفي عمى الجسـ كالنفس كؿ جماؿ ككماؿ ممكف ليما

، فيرل أف أبو حامد الغزاليإعداد العقؿ كما تعد األرض لمبذار، في حيف يرل العبلمة: التربية ىي
التربية ىي أشرؼ الصناعات التي يستطيع اإلنساف احترافيا، كأف أىـ أغراضيا ىي الفضيمة 

إذف؛ فأفبلطكف بعد أف كضح لنا أف التربية تدريب لمطفؿ منذ نعكمة أظافره .(3)كالتقرب إلى اهلل
عمى الفضيمة كاألخبلؽ، كضح لنا أنيا عممية شاممة ككاممة تخض العقؿ كالجسـ معا، في حيف 

يرل أرسطك أف التربية ىي تخص العقؿ كيجب أف تككف خصبة كسميمة كشبيا باألرض الصالحة 
 . عز كجؿلمزراعة، أما الغزالي فيرل أف التربية ىي مينة مقدسة؛ بيا يتقرب اإلنساف هلل

عممية مستمرة إلعادة بناء الخبرة، بيدؼ تكسيع كتعميؽ : " أف التربية ىيجون ديويكيرل 
تعني مجمكعة العمميات التي يستطيع بيا المجتمع أك :"اكما قاؿ عنيا أنو، "مضمكنيا االجتماعي

زمرة اجتماعية كبرت أك صغرت أف تنقؿ سمطانيا أك أىدافيا المكتسبة، بغية تأميف كجكدىا 
مف ىذا التعريؼ اليدؼ مف ىيجل؛لقد حدد 1))"الخاص كنمكىا المستمر، إف التربية ىي الحياة

التربية؛ كالذم يرل أنو القياـ بالعمؿ في ظؿ الجماعة، فالتربية عنده يجب أف تحقؽ العمؿ 
                                                           

 .18.، ص2009، (األردف)، دار الفكر، عمافمدخل إلى التربية: ابراىيـ عبد الناصر، عاطؼ عمر بف طريؼ(1)
، الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عند بعد، كزارة التربية الكطنية، الجزائر، تربية وعمم النفس:  خيرم كناس، بكصنبكرة عبد الحميد(2)

 .53.، ص2008
، 2008، (األردف)، دار المسيرة، عماف5، ط"التاريخية واالجتماعية والنفسية والفمسفية"أصول التربية : محمد حسف العمايرة(3)

 .15.ص
 .26-24.ص.، ص2008، (األردف)، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عمافأسس التربية: عزت جرادات كآخركف(1)
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 فيي عممية شاممة تمكف مف إعداد فرد سميـ قادر بستالوزيالجماعي ال الفردم، أما التربية عند 
 أف التربية مستمرة باستمرار حياة االنساف جون ديويعمى أداء كاجباتو الدنيكية، في حيف يرل 

. كىي عممية معقدة مبنية عمى اكتساب الخبرات كتكسيع مجاليا كمضمكنيا
 :؛حيث قاؿؿػػػػػأف التربية ىي العـفيؤكد ؛ دوركايمأما

« L’éducationest l’action exercée par les générations adultes sur celles 
qui ne sont pas encore mures pour la vie sociale. » (2)  . 

 الذم تقـك بو األجياؿ الراشدة نحك األجياؿ التي ؛الفعل االجتماعي ىي دوركايم التربية حسب إف
 .لـ تنضج، كلـ تييأ بعد لبلنخراط في سمؾ الحياة االجتماعية

 حكليا، فيي تيفسر مف كجيات نظر ؛اختمؼ الباحثكفكىكذا يتضح أف لمتربية مفاىيـ ميتعددة
تركز عمى جانب كتييمؿ جكانب أيخرل، كالبد أف ننكه ىنا أنو يتـ الخمط كثيران بيف التربية ، جيزئية

 عف اإلنجميزية، فيي تيترجـ أحيانان عمى أنيا  educationيرجع ذلؾ لترجمة كممة ككالتعميـ، 
 . تربية، كأحيانان عمى أنيا تعميـ

 

تمؾ التعاريؼ التي قدميا كنقصد بالمفيـك الكظيفي لمتربية، : المفيوم الوظيفي لمتربية-1-1-3
 .الباحثيف لمتربية، كالتي ركزت عمى كظيفة التربية

يرل بأف التربية ىي عممية تنفتح بيا قابميات التعميـ الكامنة، كالنباتات كاألزىار، أم ؛     ففرويل
، "أف الطفؿ مجمكعة مف القابميات كما كظيفة التربية إال العمؿ في سبيؿ تفتح ىذه القابميات كنمكىا

أف التربية ماىي إال كؿ ما نقـك بو مف أجؿ أنفسنا، ككؿ ما يقـك بو اآلخركف ؛ويرى ىربرت سبنسر
عدادمف أجمنا بغية التقرب مف كماؿ طبيعتنا،   فرويل لقد قدـ كؿ مف ؛" المرء لمحياة المستقبميةكا 

عممية حدد كظيفة التربية مف خبلؿ أنيا األكؿ ،ؼ تعريفيف لمتربية عمى أساس كظيفتياسبنسرك
نمائيا، لقابميات المكجكدة في الطفؿ إظيارؿ أف كظيفة التربية تصب جميعيا ككضح أما الثاني كا 
عدادهىي إعداد الفرد لحياتو المستقبميةك الفرد لممستقبؿ، إلعداد  لمكاجية الطبيعة، كما تكشؼ ،كا 

ىذا باإلضافة بذلؾ عف مكاىب الطفؿ كاستعداداتو الفطرية، كتعمؿ عمى تنميتيا كتفتحيا كتغذيتيا، 
 التربية بالكظيفة التي تقـك بيا؛ ،فقد ربط مفيـك-كقد سبؽ كذكرناه– لمتربية دوركايمتعريؼ إلى 

.  ذلؾ العمؿ الذم تحدثو األجياؿ الراشدة في األجياؿ التي لـ تنضج بعد لمحياة العمميةىبأنيا فيك ير
:  المفيوم البنائي لمتربية-1-1-4

                                                           
(2) Emile Durkheim : Education et sociologie, P.U.F, Paris, 1977, P.51. 
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صبلحيا عف  كنقصد بالمفيـك البنائي لمتربية ىك أف التربية ىي بناء أك إعادة بناء المجتمعات كا 
 جون بياجيوطريؽ تغيير الكسائؿ التربكية التقميدية، التي لـ تعد تتماشى كالتغيرات الراىنة، كيقكؿ 

، "بأنيا ىي القادرة كحدىا عمى حماية مجتمعاتنا مف تفكؾ قد يأتي عنيفا أك متدرجا: "عمى التربية
تبدك التربية مرة أخرل - بعد الحرب العالمية الثانية–كقاؿ أيضا بعد االنييار الذم أصاب العالـ 

 .(1)"العامؿ الحاسـ، ليس فقط في إعادة البناء، لكف أيضا في عممية البناء الفعمي
 ىي الرىاف األكؿ لجميع المجتمعات بغض النظر عف االختبلؼ  بياجيو؛فالتربية عندكمنو؛ 

. االيديكلكجي كالسياسي، كالطفؿ ىك محكر ىذا الرىاف، كيجب التركيز عمى احتياجاتو كاالىتماـ بو
: المفيوم االجتماعي لمتربية-1-1-5

ىي تعمـ الفرد كيؼ يتعامؿ مع مجتمعو كتعممو خبرات مجتمعو السابقة، كالحفاظ عمى تراثو ألف 
التراث ىك أساس بقاء المجتمعات، فالمجتمع الذم ال يحرص عمى بقاء تراثو مصيره الزكاؿ، كبذلؾ 
. فالتربية بالمعنى االجتماعي تحرص عمى تمكيف المجتمع مف التقدـ كتدفعو نحك التطكر كاالزدىار

 :المفيوم المثالي لمتربية-1-1-6
      تعنى التربيةبالحفاظ عمى المثؿ العميا لممجتمع، األخبلقية كاالقتصادية كاإلنسانية النابعة مف 
تاريخ األمة كمف حضارتيا كثقافتيا كمف خبراتيا الماضية كمف دينيا، كعف طريؽ تعامميا كعبلقتيا 
باألمـ األخرل، كعبلقات األفراد فييا كغيرىا، مف خبلؿ غرس األخبلؽ كالقيـ المجتمعية في الطفؿ 

. منذ الصغر
: عمكمػا؛ فالتربية ماىي إال كسيمة لمتقدـ البشرم في كؿ مكاف كلمعممية التربكية ثبلثة أطراؼ ىي
المربي كالمتربي كالكسط الذم تتـ فيو العممية التربكم، كىي عممية ىادفة ال عشكائية، أم أنيا 
نما ىي مبنية عمى التفاعؿ بيف طرائقيا  نساني ال تقـك عمى التمقيف، كا  عممية نمك اجتماعي كا 

 .الخاصة لمكصكؿ إلى عقؿ المتربي كتكجييو كتربيتو
 
 
:  التعريف اإلجرائي لمتربية-1-1-7

 يمكننا القكؿ بأف التربية ىي عممية شاممة، تساعد عمى تشكيؿ عقؿ الفرد كجسمو كخمقو 
باستثناء ما قد يتدخؿ فيو مف عمميات تككينية أك كراثية، كبمعناىا الضيؽ تعني غرس المعمكمات 

 أنيا عممية تعمـ كتٌكيؼ كماكالميارات المعرفية مف خبلؿ مؤسسات أنشئت ليذا الغرض كاألسرة، 
                                                           

، الديكاف الكطني لمتعميـ كالتككيف عند بعد، كزارة التربية الكطنية، الجزائر، تربية وعمم النفس: خيرم كناس، بكصنبكرة عبد الحميد(1)
 .63.ص، 2008
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التعامؿ مع المحيط كفيمو، مف أجؿ التغمب عمى المشكبلت التي تكاجو كيفية مستمر طيمة الحياة، 
. الفرد كالمجتمع

 ماذا نقصد بالمقومات؟ -1-2
 :شرح مفيوم المقومات لغة -1-1-2

مات مات  (إسـ  ) :مقوِّ ـ  :مقوِّ مجمع ميقكِّ مون :  الجمع (إسـ  ) :ُمقوِّ مات كمقوِّ   مقوِّ
ـى  كٌؿ ما يتأٌلؼ أك يترٌكب منو ، مىٍف يعطي قيمة لعمؿ أك شخص أك مجمكعة، اسـ فاعؿ مف قكَّ
  . تسيـ في قيامو ككجكده كفاعمٌيتومشروع من عناصر أساسّيةجسـ أك جياز أك 

َماُت  يىاًة ُمَقوِّ نىاًصريىىا كعىكىاًممييىا األىسىاًسيَّةي الًَّتي ًبيىا تىقيكـي : اٍلحى َماُت عى   .العيٍمرىافً  ُمَقوِّ
م  جياز يسمح لمتٌيار الكيربائٌي بالمركر خبللو في اٌتجاه كاحد ،  (الطبيعة كالفيزياء  ): التٌَّيار مقوِّ

 .كييستخدـ لتحكيؿ التيَّار المتردِّد إلى تيَّار مستمرٌ 

ـى  ٌم عىمىؿه ، مفعكؿ مف قىكَّ ًتًو  : ُمَقوَّ ٌم ثىمىفه ، عىمىؿه تىَـّ تىٍقًكيميوي كى ًإٍظيىاري ًقيمى ًضعى  : ُمَقوَّ أىٍم ثىمىنيوي كي
ًتوً  ـي ، حىسىبى ًقيمى  .(1)الخشبةي التي يمسكيا الحٌراث : الًمٍقكى

نقكؿ أف مقكمات  المقومات في المغة، كمف خبلؿ ما جاء في المعجـ الكسيط، حكؿ معنى
 .التي تقـك عمييا التربية كتسيـ في فعاليتيا تمك العناصر األساسية التربية ىي

 :مفيـوم األسـرة- 1-3
يعد مفيـك األسرة مف المفاىيـ التي تتداخؿ مع العديد مف التخصصات العممية كعمـ 

االجتماع كالقانكف كاالقتصاد كعمـ الكراثة كدراسة األجنة كالتشريح، ىذا باإلضافة إلى استخدامو 
لئلشارة إلى التككينات العائمية الكبيرة الشاممة كالعائمة الممتدة كالمركبة، كأيضا إلى التككينات 

كبالرغـ مف أف األسرة مؤسسة معركفة لكؿ إنساف، باعتبارىا أىـ ، العائمية البسيطة كاألسرة النككية
مؤسسة اجتماعية يتككف منيا البناء االجتماعي لممجتمع، ككؿ كاحد يعتقد أنو يعرؼ عنيا كؿ 

شيء، إال أف العمماء بتعدد تخصصاتيـ كاتجاىاتيـ النظرية كالفكرية، لـ يستطيعكا إعطاءىا تعريفا 
شامبل كاضحا كدقيقا، ذلؾ ألنو ليس باألمر السيؿ، كذلؾ لتنكع حجميا كتعقد بنيتيا ككظائفيا 

. (1)كعبلقاتيا مف مجتمع ألخر، كمف فترة زمنية إلى أخرل
 

:  األسرة في المغة-1-3-1
                                                           

(1)
:  في الساعة01/04/2013:  بتاريخhttp://www.al3arabiya.blogspot.com: المعجم الوسيط، تم تحميله من الموقع االلكتروني التالي

 .سا20.41
، 2004، (لبناف)، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيركت (بيف التنظير كالكاقع المتغير) عمم اجتماع األسرة: أحمد سالـ األحمر(1)

 .16.ص

http://www.al3arabiya.blogspot.com/
http://www.al3arabiya.blogspot.com/
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ىي الدرع الحصينة، كأىؿ الرجؿ كعشيرتو، كتطمؽ عمى الجماعة التي يربطيا أمر مشترؾ،  "
قىيىدىهي كأىسىرىهه، أخذه أىًسيرنا، : تعني القيد، يقاؿ أىسىرى أٍسرنا كآًسرنا:  مشتقة مف األىٍسر،(2)"كجمعيا أسػر
. قد يككف األسر مصطنعا أك اصطناعيا كاألسر في الحركب: كاألىٍسري أنكاع

قد يككف األسر اختياريا يرضاه اإلنساف لنفسو كيسعى إليو، ألنو يعيش ميددا بدكنو، كمف ىذا - 
 الرجؿ فيي / األسرة في المغة تعني مف أىؿ بيف اإلنساف،(3)"األسر االختيارم اشتقت األسرة

 .عشيرتو
 فاألسرة بمعناىا المغكم تعني األسر كالقيد، تأصؿ األسرة ىك التقيد برباط، ثـ تطكر معناىا كمنو؛

ليشمؿ القيد برباط أك دكف رباط، كقد يككف القيد أمرا قصريا ال مجاؿ لمخبلص منو، كقد يككف 
اختياريا ينشده اإلنساف كيسعى إليو، كلعؿ معنى األسرة اشتؽ مف المعنى االختيارم؛ إذف فمعنى 

. األسرة في المغة ال يخرج عف معنى األسر كالقيد
 

: في االصـطالحاألسرة - 1-3-2
األسػرة ىي عبػارة عف جماعػة مف األفراد يرتبطكف معػا " أف معجـم عمم االجتمـاعجػاء في 

بركابط الزكاج كالػدـ كالتبنػي، كيتفاعمػكف معا، كقد يتـ ىذا التفاعػؿ بيػف الزكج كالزكجػة، كبيف األـ 
 (4)"كاألب، كبيف األـ كاألب كاألبناء، كيتكػكف منيـ جميػعا كحدة اجتماعية تتميز بخصائص معينة

 فاألسرة حسب المعجـ االجتماعي تقـك عمى التفاعؿ بيف مجمكعة مف األفراد سكاء األب ؛إذف
كاألـ كبيف الزكج كالزكجة، كبيف الكالديف كاألبناء، يربط بينيـ الدـ كالتبني، مشكميف كحدة اجتماعية 

. ذات خصائص محددة
إلى معيشة الرجؿ كالمرأة معا عمى أساس الدخكؿ " أسرة" تشير كممة المنظور السوسيولوجيفمف 

في عبلقات جنسية يقرىا المجتمع، كما يترتب عمى ذلؾ مف حقكؽ ككاجبات كرعاية األطفاؿ 
؛فأساس قياـ األسرة ىك الزكاج، فيشكؿ بذلؾ الرجؿ كالمرأة جزءاف متكامبلف أساس (1)كتربيتيـ

يأييا الناس اتقوا ربكم الذي خمقكم : "لقولو تعالىالعبلقة بينيما المكدة كالرحمة كالسكينة، كىذا 
(.  01سكرة النساء، اآلية)"من نفس واحدة وخمق منيا زوجيا وبث منيا رجاال كثيرا ونساء

                                                           
، دار النيضة (دراسة ميدانية في عمـ االجتماع الحضرم كاألسرم)األسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية: عبد القادر القصير(2)

 .33.، ص1999، (لبناف)العربية لمطباعة كالنشر، بيركت

 .15. ، ص2000، دار الفكر العربي، القاىرة، 21األسرة عمى مشارف القرن : عبد المجيد سيد منصكر، زكرياء أحمد الشربيني(3)

، 1999، (مصر)، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية إسيامـات الخدمـة االجتماعية في مجال األسرة والسكان: سيػد رمضػاف(4)
 .25.ص

 .358.، ص2002، (مصر)، مطبعة النيؿ، القاىرةنظرة في عمم االجتماع المعاصر: عبد الحميد الخطيب(1)
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تمؾ العبلقة التي تربط بيف رجؿ كامرأة أك أكثر معا " عمى أنيا القامـوس االجتماعيكما يعرفيا 
بركابط القرابة أك عبلقات كثيقة أخرل، بحيث يشعر األفراد البالغيف فييا بمسؤكليتيـ نحك األطفاؿ، 

 ."سكاء كاف ىؤالء األطفاؿ أبنائيـ الطبيعييف أـ أبنائيـ بالتبني
 Raymond Boudon (2)لـريمون بودون     كجاء في قامكس عمـ االجتماع 

" la définition la plus courante de la famille- groupe caractérisé par la 
résidence commune et la coopération d’adulte des deux sexes et des enfants 
qu’ils ont engendrés ou adoptés”. 

 تعريؼ األسرة بالعبلقة ؛لريمون بودون كقامكس عمـ االجتماع ، ربط القامكس االجتماعي؛ىنا
القائمة بيف رجؿ كامرأة أك أكثر، بغض النظر عمى نكعية ىذه العبلقة، كانت بزكاج أك بدكنو، 

. مسئكليف عف األبناء، سكاء كاف أبنائيـ بصمة الدـ أـ بالتبني
: Le Dictionnaire Encyclopédique QUILLETكجاء في

 "La famille: n.f "Ceux qui vivent sous le même toit" (3)  

. األسرة تشمؿ األشخاص الذيف يعيشكف تحت سقؼ كاحدأعبله؛ ؼفحسب التعريؼ 
رابطة اجتماعية مف زكج كزكجة كأطفاليما أك بدكف : "األسرة عمى انيا" أوجبرن نيمكسوف"كيعرؼ 

. (4)"أطفاؿ، أك مف زكج بمفرده مع أطفالو أك زكجة بمفردىا مع أطفاليا
ا لؤلسرة عمى الكحدات ـركزا في تعريفو" أوجبرن ونيمكسوف"في ىذه الرؤية نبلحظ أف كؿ مف 

البنائية لؤلسرة كاعتبراىا جماعة بشرية تتصؼ بقكاعد التنظيـ، كيظير ىذا في شكؿ األدكار 
المككمة لكؿ فرد مف أفرادىا، كىما بذلؾ تغاضيا عف المنطمقات األساسية المككنة ليذه العبلقات 
االجتماعية كالنتائج المترتبة عنيا كحتى اإلطار الذم يشمؿ ىذه العبلقات االجتماعية، مركزيف 

 مسؤكلية استقرار ءبذلؾ عمى الجكانب المادية دكف الجكانب المعنكية، إذ يقع عمى األسرة عب
. الحياة االجتماعية، باعتبارىا الدعامة األساسية التي يعتمد عمييا المجتمع لتطكره كنمكه

األسرة ىي جماعة اجتماعية تتككف مف األب كاألـ ككاحد أك "أف ": Bogardusبوجاردوس "كيرل 
أكثر مف األطفاؿ، يتبادلكف الحب كيتقاسمكف المسؤكلية، كتقـك بتربية األطفاؿ حتى تمكنيـ مف 

القياـ بكاجبيـ كضبطيـ ليصبحكا أشخاصا يتصرفكف بطريقة اجتماعية، كيككنكف مع بعض كحدة 
، إف ىذا التعريؼ يركز عمى العاطفة التي تربط بيف أب كأـ (1)"اقتصادية كيقيمكف في مسكف كاحد

                                                           
(2) Raymond Boudon, Philippe Besnard et d’autre:Dictionnaire de Sociologie, Larousse, France, 2005, P.97. 
(3) Le Dictionnaire Encyclopédique ,Quillet, Librairie Quillet, Strasbourg. 

 .8-7.ص.، ص2000، (مصر)اإلسكندرية، االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة: جابر عكض حسف(4)

 .12-11.ص.، ص1981، (لبناف)، دار الطميعة، بيركتالعائمة والقرابة والزواج:  محمد الحسفاحساف(1)
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كطفؿ أك أكثر، مشكميف كحدة اقتصادية يكحدىـ مسكف كاحد، كركز أيضا عمى كظيفة األسرة أال 
. كىي التربية، كذكر اليدؼ منيا أال كىك الضبط االجتماعي

بأنيا كحدة بنائية تتشكؿ مف رجؿ كامرأة تصؿ بينيما عبلقات  "؛"Maciverماكيفـر"كيعرفيا 
معنكية متماسكة مع األطفاؿ كاألقارب في حيف كجكدىا يككف مستندا عمى الدكافع الغريزية، 

" ماكيفـر" إف ،(2)"كالمصالح المتبادلة كالشعكر المشترؾ الذم يتناسب مع تطمعات كآماؿ أفرادىا
يجعؿ مف األسرة كحدة بنائية متككف مف رجؿ كامرأة كأطفاؿ كأقارب تربطيـ عبلقات معنكية 

 .غريزية، مبنية عمى مصالح متبادلة، فيك يرل األسرة بأنيا اتحاد بيف اثنيف رجؿ كامرأة كأكالدىما
كفقا لمتعريفات السابقة؛ نخمص إلى أف األسرة عبارة عف بنياف اجتماعي يقـك عمى ك

كتتمثؿ في مجمكعة مف العبلقات االجتماعية التي تحددىا  (النسب كالزكاج)عبلقات القرابة 
الثقافة، كالتي تكجد بيف األقارب الذيف يعيشكف سكيا أك يتفاعمكف بدرجة تسمح بذلؾ باعتبارىـ 

. كحدة كاحدة
بأنيا نسػؽ اجتماعػي ألنيػا ىػي التي تربػط البنػاء "؛ فيقػكؿ عػف األسػرة Parsons زبارسـونـأما 

االجتماعي بالشخصيػة، فالقػيـ كاألدكار عناصػر اجتماعيػة تنظػـ العػبلقات داخػؿ البنػاء، كتؤكد ىذه 
 . (3)"العناصر عبلقػة التداخػؿ كالتفاعػؿ بيػف الشخصػية كالبػناء االجتمػاعي

إف تعريؼ بارسكنز لؤلسرة ربطو بالقيـ كاألدكار كاعتبر األسرة نسؽ اجتماعي مف بيف 
.  أنساؽ اجتماعية أخرل تتفاعؿ فيما بينيما مككنة بناء اجتماعي أال كىك المجتمع

ليست ذلؾ التجمع الطبيعي : " األسرة عمى أنياEmile Durkheimإميل دوركايم يعرؼ ك
بؿ أنيا مؤسسة اجتماعية تككنت ألسباب - عمى ما يسكد االعتقاد–لؤلبكيف كما ينجبانو مف أكالد 

اجتماعية، كتربط ىؤالء عبلقات قكية متماسكة تعتمد عمى أكاصر الدـ، كالمصاىرة، كالتبني، 
 يؤكد أف األسرة ليست فقط تجمع ألفراد بؿ ىي مؤسسة اجتماعية دوركايم؛ ىنا "كالمصير المشترؾ

. أكجدىا المجتمع ليدؼ معيف، تربط أفرادىا عبلقات متينة
أف األسرة ىي الخمية األكلى في جسـ المجتمع، كأنيا النقطة ": "A.Comteكونـت"كيرل 

، كيتضح (1)األكلى التي يبدأ منيا التطكر كأنيا الكسط الطبيعي االجتماعي الذم ترعرع فيو الفرد

                                                           
 .551.، ص1970، (مصر)، مكتبة األنجمك مصرية، القاىرةعمم االجتماع الصناعي: عبد الباسط محمد حسف(2)

 .246.، ص1980، (مصر)، الييئة العامة لمكتاب، اإلسكندريةالبناء االجتماعي والشخصية: فرج محمد سعيد(3)

، دار المعرفة الجامعية، االزاريطة، (رؤية نقدية في المفاىيـ، القضايا، المشكبلت) التربيـة والمجتمـع: شبؿ بدراف(1)
 .104.، ص2009، (مصر)االسكندرية
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مف خبلؿ ىذا التعريؼ أف ككنت ميز األسرة بككنيا الخمية األكلى في المجتمع كمثمو بالجسـ 
. الكاحد، كىي البداية لكؿ شيء، كىي ميد الفرد كمنطمقو

تشير إلى معيشة الرجؿ كالمرأة معا عمى أساس : " أف كممة أسرةسيـد رمضانفي حيف يرل 
الدخكؿ في عبلقات جنسية يقرىا المجتمع، كما يترتب عمى ذلؾ مف حقكؽ ككاجبات كرعاية 

 يقرىا ، أف األسرة ىي عبلقة جنسية بيف رجؿ كامرأة أعبله، الباحثيكضح؛(2)"األطفاؿ كتربيتيـ
. المجتمع، لكؿ منيما كظيفة كدكر كتربية األطفاؿ كرعايتيـ

المؤسسة األساسية التي تضـ "كالمفيـك السكسيكلكجي لؤلسرة األكثر تداكال يقدـ األسرة عمى أنيا 
رجؿ أك عدة رجاؿ يعيشكف مع امرأة أك عدة نساء تربط بينيـ رابطة زكجية كيعيش مع خمفيـ 

.  (3)"كأحيانا أقارب آخريف أك خدـ
أف األسرة مف الناحية السكسيكلكجية تعني معيشة رجؿ لنا  يتضح ،مف خبلؿ كؿ التعاريؼ السابقة

كامرأة أك أكثر معا عمى أساس الدخكؿ في عبلقات جنسية يقرىا المجتمع كما يترتب عمى ذلؾ مف 
حقكؽ ككاجبات كرعاية األطفاؿ كتربيتيـ، أكلئؾ الذيف يأتكف نتيجة ليذه العبلقات، كيعيشكف جميعا 
عيشة مشتركة في مسكف كاحد كبينيـ عبلقات كتفاعبلت كاتصاالت كحدكد كأدكار يحكميـ نظاـ 
كليـ أىداؼ مشتركة يسعكف لتحقيقيا؛ إذف ىنا تصبح األسرة منظمة اجتماعية تتككف مف أفراد 
يرتبطكف ببعضيـ بركابط اجتماعية كأخبلقية كدمكية كركحية، كىذه الركابط تجعؿ األسرة تتمتع 
بأنظمة كعبلقات كطقكس سمككية متطكرة يقرىا المجتمع كيبرر كجكدىا؛ فاألسرة كسط طبيعي 

حصائية، تقـك عمى مصطمحات يرتضييا العقؿ الجمعي،  كاجتماعي لمفرد، تمثؿ كحدة اقتصادية كا 
كقكاعد تختارىا المجتمعات، فنظاـ األسرة في أمة ما يرتبط ارتباطا كثيقا بمعتقدات ىذه األمة 

. كتاريخيا كعرفيا الخمقي كما تسير عميو مف نظـ في شؤكف السياسة كاالقتصاد كالقضاء
 :مدخل سوسيولوجي لمتربية الحديثة- 2

 

: الحديثةة ــــالتربيماىية - 2-1
، التربية في العقكد األخيرة مف القرف العشريف، فقد شيدت الستينات الحديثةكيقصد بالتربية 

 ظيكر حركات كاتجاىات تربكية متعددة، كنتيجة مف العكامؿ مثؿ ،كالسبعينيات مف القرف الماضي
التقدـ في ميداف البحث كالدراسة كخاصة في مجاؿ عمـ النفس التربكم، باإلضافة إلى التكسع في 

                                                           
، 1999، (مصر)، دار المعرفة الجامعية، االسكندريةاسيامات الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والسكان: سيد رمضاف(2)

 .25.ص
(3) Mohemed Rebzani: La vie familial des femmes Algériennes Salariées, édition l'harmattan, Paris, 1997, 

P.13. 



  وألاســـــرةةـــــــــلتربيمقاربة سوسيولوجية ل.…………………........……………..…الفصل الثاني
 

 23 

: ، كمف أىـ األسس التي تقـك عمييا التربية الحديثة ىي(1)"استخداـ معطيات التكنكلكجيا في التربية
. مراعاة الفركؽ الفردية، دراسة نفسية الطفؿ، النشاط الذاتي، الحرية كالمسؤكلية

 أف التربية المعاصرة اليـك أصبحت مكجية نحك تنمية عزت جرادات وزمالؤهكيرل الباحث 
مفاىيـ كمبادئ التعميـ الذاتي لدل األفراد، كالتربية ىي أحد أىـ كسائؿ التنمية الشاممة لمفرد 

كمجتمعو، كما أف التربية الحديثة أصبحت تكجو اىتماميا إلى التفكير في المستقبؿ، كبالتالي فقد 
أصبح ينظر إلى التربية عمى أنيا عمـ المستقبؿ، أيضا تعمؿ عمى الربط بيف ماىك نظرم كعممي، 

 كبخاصة لدل المكىكبيف، كظير العديد مف الركاد اإلبداعيةإضافة إلى أنيا تيتـ بتفجير الطاقات 
شيرة فائقة "ناؿ ؛ ىذا األخير الذم دالتون، منتوسوريوجون ديويلمتربية الحديثة، كلعؿ أىميـ؛ 

كفيمسكؼ مفكر ككمصمح تربكم كبير ال في الكاليات المتحدة كحدىا، كلكف في جميع أنحاء 
دفعت ىذه الشيرة كثيرا مف البمداف المتقدمة لدعكتو ليحاضر في جامعاتيا كليساعدىا في كالعالـ،

" جامعة طككيك الممكية" في ، ليحاضر في الفمسفة1919 فدعتو الياباف في عاـ ،تنظيـ تعميميا
كدعتو الصيف ليحاضر في جامعة بكيف لمدة سنتيف، كما دعتو الحككمة التركية ليساعدىا عمى 

انتقد بعض ؛ (2)1952 في نشاط عممي دائب حتى تكفي عاـ ديويجونتنظيـ تعميميا، قد ظؿ 
 أنيا تربية ميكانيكية فيي تمجأ إلى عمـ النفس العاـ، مونتسوريالباحثيف في التربية عمى تربية 

فيي تعتمد في أسمكبيا التربكم عمى تنمية اإلحساس ال الذات الكاممة، أما بالنسبة لمفيمسكؼ جكف 
ديكم؛ فالتربية عنده ظاىرة طبيعية في الجنس البشرم تتـ بطريقة ال شعكرية بحكـ كجكد الفرد في 
المجتمع، كلقد اشتير كأعظـ مربي في ىذا القرف، كألؼ الكثير مف الكتب كالمقاالت في التربية 

.  كالفمسفة أيضا
 
 

 :وارد التربيةــــم- 2-2
:  لمتربية مكارد متعددة بأشكاؿ كصكر مختمفة، مف بينيا

المدرسة، الشارع، الحقؿ، المسجد، المعابد، :  المؤسسات وأماكن العمل والترفيو-2-2-1
الحدائؽ، الزكايا، المتاحؼ، المستشفى كغيرىا مف األماكف التي يمكف أف يرتادىا الفرد في 

. المجتمع

                                                           
 .39.ص عزت جرادات كآخركف، مرجع سابؽ، (1)
 .197-196.ص. محمد حسف العمايرة، مرجع سابؽ، ص(2)
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الحدائؽ، المزارع، المحيطات، البحار، األنيار، األشجار، األزىار، : المناظر الطبيعية-2-2-2
. المياه الصافية، الحيكانات بأنكاعيا، الجباؿ، الكدياف ككؿ ما يكجد عمى كجو الكككب

 التمفزيكف، الراديك، السينما، معامؿ المغات، االنترنت كغيرىا مف : مراكز مصادر التعمم-2-2-3
.  كسائؿ االتصاؿ كالتكنكلكجيا

أصحاب الميف المختمفة مف حداد كخباز كمزارع كميندس كمعمـ :  الموارد البشرية-2-2-4
 (1).كعالـ كغيرىـ

     كمنو؛ فالباحث عزت جرادات كزمبلؤه يركف أف مكارد التربية ىي كؿ ما يحيط باإلنساف مف 
حكلو في بيئتو االجتماعية مف مرافؽ كمناظر كأشخاص أصحاب الميف كالحرؼ كالعمماء، إضافة 

. إلى جميع كسائؿ االتصاؿ
:  أشكـال التربية-2-3

تربية تمقائية، تربية غير نظامية، تربية : ؛ أف التربية تنقسـ إلىمحمد محمود الخوالدةيرل الباحث 
نظامية، تربية مستمرة، كالشكؿ التالي يكضح أشكاؿ التربية حسب ما جاء في مؤلؼ عند ىذا 

. الباحث
 
 
 
 

 

 (2) يكضح أشكاؿ التربية:01الشكل رقم
 ىي؛ التربية التي يكتسبيا اإلنساف كىك يتفاعؿ بصكرة التربية التمقائيةكيرل الباحث أف 

عفكية مع مككنات البيئة العامة بعناصرىا االجتماعية كالطبيعية، كما فييا مف مثيرات كمكضكعات 
 التربية غير النظاميةكخبرات، كىي أقدـ أنكاع التربية في المجتمعات اإلنسانية، في حيف يعرؼ 

التربية بأنيا؛ تمؾ التربية التي يحصؿ عمييا الفرد خارج أطار التربية النظامية في المدرسة، أما 
 فبعد تطكر المجتمعات اإلنسانية كتعقدت أنظمتيا االجتماعية كاالقتصادية كالصناعية النظامية

كالثقافية، لـ تعد قادرة عمى نقؿ تراثيا الثقافي مف جيؿ إلى جيؿ، عف طريؽ التربية التمقائية 
كالتربية غير النظامية، فكاف البد مف كسيمة نظامية تقـك بنقؿ التراث الثقافي، فجاءت فكرة التربية 

                                                           
 .33-32.ص.عزت جرادات كآخركف، مرجع سابؽ، ص(1)
 .99. ص،2003، (األردف)، دار المسيرة لمطباعة كالنشر، عمافمقدمــة في التربيـــة:  محمد محمكد الخكالدة(2)

 أنـــواع التربيــة

 التربية النظامية التربية المستمرة التربية غير النظامية التربية التمقائية



  وألاســـــرةةـــــــــلتربيمقاربة سوسيولوجية ل.…………………........……………..…الفصل الثاني
 

 25 

النظامية أك التربية المقصكدة عف طريؽ مؤسسة اجتماعية تسمى المدرسة بكؿ أنماطيا 
التربية النظامية : كمستكياتيا، كتصنؼ التربية النظامية داخؿ المجتمع إلى أربعة أصناؼ ىي

كالنكع األخير مف أنكاع التربية ىك ،العامة كالتربية النظامية الخاصة، التربية النظامية المينية
؛ كيقصد بيا أف يبقى اإلنساف في حالة تعمـ طيمة حياتو ماداـ قادرا عمى التربية المستمرة

 التربية في أربعة أشكاؿ؛ بدأ بالتربية التمقائية محمد محمود الخوالدة؛ ىنا ضبط الباحث (1)..ذلؾ
التي جاءت ببدء أك حياة لئلنساف عمى األرض، ثـ التربية غير النظامية؛ كالتي يستمدىا اإلنساف 

مف أسرتو كجماعة رفاقو كباقي مؤسسات المجتمع، ثـ التربية النظامية التي ربطيا بمؤسسة 
المدرسة كأخيرا التربية المستمرة؛ ىذه األخيرة التي تستمر بكجكد اإلنساف كبقاءه كرأل أف مصدرىا 

. الفكر التربكم اإلسبلمي
: وظائـف التربيـة- 2-4

 في أف المجتمعات اإلنسانية ،تختمؼ المجتمعات اإلنسانية عف المجتمعات الحيكانية األخرل
تعمؿ عمى حفظ نفسيا كتجددىا حتى تفنى كتستمر، أما في المجتمعات الحيكانية فنجد أنيا أجياؿ 

محمد  الباحث يؤكدهكمركنة، ىذا ما أتكرر نفسيا عمى الدكاـ عمى أساس بيكلكجي دكف تنكع 
 :؛مكضحا أىـ كظائفيا في النقاط التاليةةػػػػلتربيقيؿ عند تطرحسن العمايرة

 .نقؿ التراث الثقافي اإلنساني -1
 .فردؿنقؿ األنماط السمككية ؿ -2
 .(غربمة كتطيير التراث الثقافي)تغيير التراث الثقافي كالتعديؿ في مككناتو  -3
 .تبسيط التراث الثقافي -4
 .التربية كسيمة ىامة لمسيطرة االجتماعية -5
إف التربية تكفر أقصر الطرؽ كأنجعيا لبلستفادة مف فركع المعرفة المختمفة في مدة ال  -6

 .تتجاكز متكسط عمر اإلنساف
إف التربية عممية نمك لمفرد اإلنساني، فالطفؿ يكلد ضعيفا جسميا كاجتماعيا، كىك يحتاج  -7

 .لمبالغيف لمعناية بو
 .(1)إف التربية عممية اكتساب خبرات اجتماعية -8

                                                           
 .101-99.ص. ص، المرجع السابؽ، محمد محمكد الخكالدة(1)
 .19.محمد حسف العمايرة، مرجع سبؽ ذكره، ص(1)
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إذف؛ فالتربية عممية شاممة خاصة بالبشر دكف غيرىـ، مرنة كمستمرة كمتغيرة مع تغير 
المجتمعات اإلنسانية، كتتمثؿ كظائؼ التربية في نقؿ األنماط السمككية مف المجتمع إلى األفراد 

 .بحسب عادات كتقاليد كؿ مجتمع
أغمب قد اتفقكا عمى، أنأغمب الباحثيف؛استخمصناالمؤلفات التربكيةكمف خبلؿ قراءاتنا لمعديدمف 

الكظائؼ األساسية لمتربية،كعمى رأسيا نقؿ التراث الثقافي كاالجتماعي مف جيؿ إلى جيؿ بعد 
لمتفاعؿ االجتماعي ،كالمغة؛ ككنيا الكسيمة األكفأ جميع الكسائؿ المتاحةبكاسطة غربمتو كتنقيتو،

.  كالتكاصؿ بيف األفراد في المجتمع
 

 : الحديثةةـص التربيــصائخ-2-5
فيما يمي ا سنحاكؿ فاختمفت خصائص التربية مف عصر آلخر كمف مجتمع ألخر، إال أف

. الحديثة خصائص التربية أىـعرض 
 الباحثيف لمتربية، يمكننا استخبلص عند بعضمف خبلؿ عرضنا سابقا لبعض المفاىيـ التربكية 

 يجب أف تتصؼ بخصائص تمبي حاجات اإلنساف الحديث الحديثةبعض خصائصيا؛ فالتربية 
تحسيف نكعية حياتو العامة اؿفرصتمنحو كاالجتماعي، النفسي، العقمي،البدني، كالنمك ؾ

، دكف اإلضرار باآلخريف كبالبيئة الطبيعية ة الفردمدل حياعملية تستمر التربية ككالتربكية، 
 :كنمخص أىـ خصائصيا في النقاط التاليةكاالجتماعية، 

 . التربية عممية مستمرة طالما كاف النمك ىك اليدؼ- 1
 . جتماعي لمحفاظ عمى استقرار المجتمع كاستمرارهاالضبط لؿ كسيمة ىي- 2    

 . التربية عممية تخضع في ممارستيا لضكابط المجتمع كنمط ثقافتو السائدة -3
 . تخضع التربية لنظريات مستكحاة مف العمـك اإلنسانية كاالجتماعية -4
 . المدرسة، األسرة، المسجد كالمؤسسات االجتماعية: لمتربية كسائط مختمفة أىميا -5
لمينة التربية مفاىيميا الخاصة كقيميا األدائية، كالتي تشترؾ مع مفاىيـ المجتمع  -6

 .   (2)كأيدلكجيتو
خصائص عديدة، كلكي تساىـ في التنمية االجتماعية الحديثة مما سبؽ يتضح لنا؛ أف لمتربية 

المستدامة يجب أف تككف التربية تتصؼ بالشمكلية قبؿ كؿ شيء، ألنو مف خبلليا ينمى دكر 
 .التربية الفاعؿ في مسارات التنمية االجتماعية

 

                                                           
 بيف مينتي التعميـ كالخدمة االجتماعية كالنفسية ككيؼ (التعاون- التقارب- التكامل)دراسة عن مجاالت :  الػمؤتمر الخميجي األكؿ(2)

 .12.، ص2005، (بنيف)يمكف تحقيقيا في الكاقع العممي، كزارة التربية، اإلدارة العامة لمنطقة حكلي، ثانكية فمسطيف

http://re7an.net/vb/tags.php?tag=%C7%E1%CA%D1%C8%ED%C9
http://re7an.net/vb/tags.php?tag=%C7%E1%CA%D1%C8%ED%C9
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:  الحديثةأىميـة التربيـة- 2-6
كقيمتيا في تطكير ىذه الشعكب كتنميتيا االجتماعية كاالقتصادية الحديثة برزت أىمية التربية 

في زيادة قدرتيا الذاتية عمى مكاجية التحديات الحضارية التي تكاجييا، كما أنيا أصبحت 
إستراتيجية قكمية كبرل لكؿ شعكب العالـ، كالتربية ىي عامؿ ىاـ في التنمية االقتصادية 

لممجتمعات، كىي عامؿ ىاـ في التنمية االجتماعية، كضركرة لمتماسؾ االجتماعي كالكحدة القكمية 
كالكطنية، كىي عامؿ ىاـ في إحداث الحراؾ االجتماعي، كيقصد بالحراؾ االجتماعي في جانبو 
اإليجابي، ترقي األفراد في السمـ االجتماعي، كلمتربية دكر ىاـ في ىذا التقدـ كالترقي ألنيا تزيد 

مف نكعية الفرد كترفع بقيمتو كمقدار ما يحصؿ منيا، كما أف التربية ضركرية لبناء الدكلة 
رساء الديمقراطية الصحيحة كالتماسؾ االجتماعي كالكحدة الكطنية، كما أنيا عامؿ ىاـ  العصرية،كا 

. في إحداث التغير االجتماعي
 أف أىمية التربية ينبع مف دكرىا في تنظيـ سمكؾ األفراد نعيم حبيب جعنينيكيرل الباحث 

كعبلقاتيـ االجتماعية، كتحديد طرؽ التفكير كالتفاعؿ االجتماعي في إطار الثقافة السائدة، بحيث 
؛ ىنا يرجع الباحث أىمية التربية (1)يككف السمكؾ مكجيا تكجييا صحيحا ضمف األىداؼ المحددة

ألىمية دكرىا في المجتمع بتنظيـ سمكؾ األفراد كتكجيييـ نحك طريؽ األىداؼ المسطرة مف طرؼ 
. المجتمع الذم ينتمكف إليو

: أىمية التربية في نقطتيف يراىما أساسيتينيماالباحث حسن العمايرة في حيف لخص 
 إف العمـ ال ينتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ بالكراثة، فالعمـك ال يكتسبيا اآلباء :بالنسبة لمفرد- أ

بالكراثة البيكلكجية كلكنيا تكتسب نتيجة لمعيش بيف الجماعة كبكاسطة التربية، باإلضافة إلى أف 
الطفؿ مخمكؽ ضعيؼ كثير االتكاؿ،قاببل لمتكيؼ فإنو يحتاج إلى الكثير مف الرعاية كالتكجيو 

. كالحماية، كىذا ما تكفره التربية
فيدكر حكؿ مجمكعة مف األفراد، ألف المجتمع في نظر ىؤالء ىك كؿ :بالنسبة لممجتمع- ب

 أىمية المجتمع إدراؾشيء، كعمى الفرد أف يتعمـ كيؼ يعيش في ىذا المجتمع، كال يمكف لمفرد 
كماىيتو إال مف خبلؿ الكسائؿ التي تكفرىا الكسائؿ التربكية مف لغة كتطبيع اجتماعي لتسييؿ 

. (1)عممية التكاصؿ االجتماعي
 

                                                           
. 48.، ص2009، (األردف)، دار كائؿ لمنشر، عماف(بيف النظرية كالتطبيؽ)عمم اجتماع التربية المعاصر:  نعيـ حبيب جغنيني(1)
 .18-17.ص.محمد حسف العمايرة، مرجع سابؽ، ص(1)
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إف أىمية التربية بالنسبة لمفرد كالمجتمع مرتبطتاف معا؛ فالفرد ال يستطيع العيس بمفرده 
بعيدا عف مجتمعو، كما أف المجتمع ال يمكف أف يككف كيحيا بدكف أفراده كمف خبلليـ؛ إذف 

. فبلبد مف تربية اإلنساف تربية فردية كاجتماعية معا
 

: السوسيوتربويةالنظريات-2-7
عرؼ حقؿ سكسيكلكجيا التربية مقاربات متعددة لمظاىرة التربكية في بعدىا االجتماعي،كسنحاكؿ 

: التعرض إلى المقاربات السكسيكتربكية فيما يمي
  :النظريـــة الوظيفية-2-7-1

نسقا اجتماعيا كاحدا، كؿ عنصر فيو يؤدم كظيفة " تنظر الكظيفية إلى المجتمع باعتباره
كعميو ترل الكظيفية المجتمع " ضركرة تكامؿ األجزاء في إطار الكؿ"كتؤكد كذلؾ عمى" محددة

باعتباره نسقا اجتماعيا متكامبل، يقـك كؿ عنصر مف عناصره بكظيفة معينة لمحفظ عمى اتزاف 
النسؽ كاستقراره، كتكازف المجتمع كاستمراره، كمعالجة الخمؿ دكف المساس بالنظاـ االجتماعي القائـ 

مف خبلؿ االتفاؽ عمى معايير التنظيـ االجتماعي، التي يجب الخضكع ليا كاالشتراؾ في قيـ 
 (2)الحياة االجتماعية، التي يجب االلتزاـ بيا مف أجؿ صيانة المجتمعكترسيخ استقراره كاستمراره

لذلؾ ىناؾ مف صنؼ المدرسة الكظيفية ضمف االتجاىات اإليديكلكجية المحافظة كتحت تأثير 
الكظيفية؛ تـ االىتماـ بدراسة العبلقات المتبادلة بيف المجتمع كبناء، كالتربية كنظاـ، كاألسرة 
كمؤسسة اجتماعية ترتبط بالمؤسسات االجتماعية األخرل، كتتفاعؿ معيا في تحديد كظائفيا 

كتحقيؽ أىدافيا، كعميو تـ التركيز عمى العبلقة بيف المجتمع كالتربية كالتعميـ كاالقتصاد، مف أجؿ 
تكييؼ عناصر النظاـ االجتماعي ككظائفو، حتى يستمر في البقاء كالعمؿ في انتظاـ؛ فتـ الربط 
عداد قكل العمؿ البلزمة لسكؽ  بيف التربية كالبيئة االجتماعية مف خبلؿ انتقاء كتكزيع كتدريب كا 
العمؿ كينصب االىتماـ  كذلؾ، عمى رصد كؿ أنكاع الخمؿ التي تعكؽ نظاـ التعميـ عف تأدية 
كظيفتو في تدريب األفراد، كتصنيفيـ كتشكيميـ في مكانتيـ االجتماعية، التي يستحقكنيا طبقا 

نجازاتيـ الدراسية  .(3)لقدراتيـ العقمية كا 
كما نجد أف بعض الدراسات صنفت المقاربات الكظيفية إلى مقاربة كظيفية كبلسيكية 
كمقاربة كظيفية تكنكلكجية؛ حيث قامت المقاربة الكظيفية الكبلسيكية عمى فكرة الفركؽ الفردية 
الكراثيةالتي تجعؿ الفرد يكلد كلديو مقدار شبو ثابت مف الكفاءة كالذكاء، كقد تميزت فترة ظيكر 

بكجكد حاجيات جديدة لميد العاممة المؤىمة في المجتمع  (1960-1950)الكظيفية التكنكلكجية
                                                           

 .56.، ص1999، الدار المصرية المبنانية، لبناف، نظرية المعرفة من سماء الفمسفة إلى أرض المدرسة: عادؿ السكرم(2)
 .سا17.26: في الساعة15/10/2011 بتاريخ http://www.sociologie.net: مقاؿ منشكر بالمكقع االلكتركني التالي(3)

http://www.sociologie.net/
http://www.sociologie.net/
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الصناعي الغربي، الذم بدأ يعرؼ تقدما تكنكلكجيا سريعا كنمكا اقتصاديا كبيرا، كقد تقاطعت 
الكظيفية التكنكلكجية مع نظرية الرأسماؿ اإلنساني في ككف التربية استثمار منتج عمى المستكل 
الفردم كاالجتماعي، لذلؾ يجب استثمار كفاءات الفرد إلى أقصى حد،كفؽ ماتسمح بو قدرات 
كحاجيات المجتمع، لكي التيدر المكارد البشرية الثمينة، كقد سادت في ىذه الفترة، اتجاىاف 

األكؿ سياسي، يقكؿ باف االنفجار كاالنتشار الكبير لمتربية؛ ىك أحسف كسيمة االتجاه : أساسيتاف
لدكلة تريد أف تككف ديمقراطية لكي تحد كتقمؿ مف التمايزات الصارخة كالفركقات السكسيكاقتصادية، 
كاالتجاه الثاني اقتصادم، يرل أف التربية تساىـ في التنمية االقتصادية كذلؾ بتأىيؿ اليد العاممة 

عداد األطر المبلئمة . (1)كا 
 الكظيفية تقـك عمى فكرة الكظائؼ التي تؤدييا التربية بالنسبة لممجتمع النظريةإذف؛ ؼ

 بأنيا العمؿ الذم تقـك بو األجياؿ الراشدة عمى ؛ حيف عرؼ التربيةدوركايمكاألفراد، كعمى حد قكؿ 
األجياؿ الصاعدة، كىك يشير إلى التأثير الذم يمارسو األكبر سنا كالمؤىميف في المجتمع عمى 

، عقميا كأخبلقيا، تماشيا االجيؿ األصغر سنا لمحياة االجتماعية، بتنمية شخصيتو اجتماعيا كثقافي
. كالبيئة االجتماعية التي يعيش فييا، لنحقؽ ما يسمى بالتكيؼ مع المجتمع

 

 :(الراديكالية والصراعية) النقديةالنظريـــة-2-7-2
التي عممت  (في مقابؿ المحافظة)ضمت ىذه المدرسة مختمؼ التيارات النقدية الراديكالية

عمى نقد الكاقع كالمعارؼ االجتماعية القائمة، مف أجؿ مجتمع أكثر عدال كرقيا، كمف أجؿ محاربة 
اشتيرت مدرسة فرانكفكرت،كضمت مجمكعة -ككرائدة ليذا التيار- االستبلب اإليديكلكجي كالمعرفي

مف المثقفيف اليسارييف ذكم النزعة الماركسية الجديدة،كبدأت نشاطيا في أكائؿ الثبلثينيات مف القرف 
،بحيث عمؿ أعضاؤىا عمى االىتماـ بفحص أشكاؿ الحياة "كنظرية نقدية لممجتمع" ،20

االجتماعية كنقدىا، كالبحث في أصكليا كجذكرىا،كالمصالح التي تعبر عنيا،كالمعارؼ التي ترتبط 
بيا، كالمشكبلت التي تنشأ فييا كاألزمات التي تعاني منيا، كما حرصكا عمى كشؼ ماىك فاسد في 

الكاقع السائد، كالعمؿ عمى تغييره كرفض القيـ التقميدية البالية كالمعايير االجتماعية الجامدة، 
كالسعي إلى تجاكزىا كاستبداليا بقيـ كمعايير أخرل أصمح لمتغيير، ككانت الرسالة األساسية 

 .(1)لمدرسة فرانكفكرت ىي مكاجية كافة التنظيرات التي تنكر أك تغفؿ ذاتية اإلنساف ككعيو كفعاليتو

                                                           
 .95.، ص2000، (المغرب)، منشكرات عالـ التربية، الدار البيضاءسوسيولوجيا التربية:  عبد الكريـ غريب(1)
 .111. ص، مرجع سابؽ، عبد الكريـ غريب(1)
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كما نجد بأف ىناؾ مف صنؼ ىذه التيارات النقدية في فئة المقاربات الصراعية، التي تعتقد باف 
نما مف ىك أكثر مطابقة كمسايرة لتمثبلت  نتاجية كذكاء، كا  المدرسة ال تنتقي مف ىك أكثر قدرة كا 

كتكقعات الفئة التي تمتمؾ سمطة كضبط النظاـ التعميمي،لممحافظة اك الزيادة في امتيازاتيا 
كسمطتيا داخؿ المجتمع، كعميو فإف المدرسة تستعمؿ كأداة لمصراع الطبقي كالسياسي 

كاالجتماعي،كقد عمؿ أصحاب التيار النقدم أك الصراعي عمى تحميؿ كتكضيح ىذا الصراع 
، كقد تـ تكجيو االىتماـ مف خبلؿ النظريات التربكية النقدية نحك ربط (2)كآلياتو السكسيكتربكية

المعرفة التربكية بالمصالح االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية،كأف المعرفة التي تقدـ لممتعمميف 
بالمدارس؛ إما أف تككف معرفة تبريرية،تسعى لمدفاع عف مصالح معينة،كتبرير أكضاع سياسية 

محددةأك معرفة تحريرية تكشؼ األكضاع الفاسدة كاألفكار الزائفة،كتحرير اإلنساف مف القير 
 كما تـ طرح األسئمة حكؿ إنتاج المعرفة ،التربكم كالسياسي، كاالستغبلؿ االجتماعي عامة

كشرعيتيا كتكزيعيا كتقكيميا داخؿ المدرسة،كنكع المصالح التي تدافع عنيا، كالفئات التي ترتبط بيا 
خارج المدرسة،كشكؿ العبلقات كالمبادئ التي تأكدىا،كالسياسات التي تحكميا، كالمؤسسات التي 

. تتحكـ فييا في إطار ثقافة كمجتمع معيف
 

 : ذات النموذج المفسرالنظريات-2-7-4
عكس المقاربات النقدية كالصراعية التي اىتمت بما يجرم داخؿ النظاـ المدرسي التربكم كالمدرسي 

 في الطبقات االجتماعية، فإف أصحاب كاإليديكلكجيمف عمميات إعادة اإلنتاج كالتحكـ السمطكم 
ىذه المقاربة ذات النمكذج التفسيرم، اىتمكا فقط بدراسة المنظكمة التربكية مف الخارج، مف خبلؿ 

دراسة التأثيرات المدرسية التعميمية،معتمديف عمى ترسانة مف اإلجراءات اإلحصائية كالكصفية 
 .كاالستداللية، محاكليف باألرقاـ كاإلحصائيات تبياف محدكدية عبلقة المدرسة بالحراؾ االجتماعي

كىناؾ عدة أطركحات نظرية اعتمدت نمكذجا معينا لمتفسير، كالنمكذج اإلحصائي 
؛ كينطمؽ مف Boudon التركيبي لبكدكف-لجينكس، كالنمكذج النسقي لسكرككيف،كالنمكذج النسقي

مبدأ مفاده أف مشكمة الحراؾ االجتماعي أك عدـ تكافؤ الفرص،ىي نتيجة لمجمكعة مف المحددات 
نما يجب التعامؿ معيا كمجمكعة تشكؿ  التي اليمكف تصكرىا منعزلة بعضيا عف البعض، كا 
نسقا،كانطبلقا مف معطيات امبريقية إحصائية، لقد حاكؿ بكدكف تقديـ نمكذج نسقي تفسيرم 

لمسارات التمدرس كالتراتبية االجتماعية في المجتمع الصناعي الميبرالي،انطبلقا مف متغيرات المنشأ 
العائمي كمستكل الدراسة كالكضع االجتماعي كغيرىا مف المتغيرات، كقدـ  في نمكذجو تفسيرا 

                                                           
 .103. نعيـ حبيب جغنيني، مرجع سابؽ، ص(2)
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كالمعطيات  (كمنافذ الشغؿ كالدراسة كالمكاقع)إجماليا نسقيا لعدد مف الظكاىر اإلحصائية
في مجتمع تراتبي يستعمؿ نظاما : ككأمثمة لبعض النتائج التي تكصؿ إلييا بكدكف، السكسيكلكجية

متنكعا كىرميا مف الكفاءات،فإف الديمقراطية تعرؼ بالضركرة حدكدا اليمكف تجاكزىا؛عدـ تكافؤ 
نسؽ المكاقع االجتماعية كنسؽ المسارات الدراسية،حيث :الفرص ينجـ بالضركرة عف التقاء نسقيف

نظاـ اجتماعي تراتبي كنظاـ تربكم ىرمي ال يمكف إال أف ينتج عنيما ال مساكاة كعدـ تكافؤ 
الفرص؛الحراؾ االجتماعي يتأثر كثيرا بالتركيب بيف بنية الييمنة كبنية الجدارة كاالستحقاؽ،إذ أف 

بنية الجدارة كاالستحقاؽ تعني أف مستكل الدراسة ىك الذم يحدد المكقع االجتماعي لؤلفراد،أما بنية 
الييمنة فيي عمى عكس بنية االستحقاؽ، تقمؿ أك تضعؼ مف فعؿ الجدارة أك االستحقاقاتؤلنيا 
نابعة مف كفاءات األفراد ذكم المنشأ االجتماعي المرتفع، حيث يييمنكف عمى أحسف المكاقع، 

يحصمكف عمى مكقع  (نفس الشيادات الدراسية)كىكذا يككف األفراد الذيف ليـ نفس المستكل الدراسي
؛ إذف فيذه المقاربة لـ تيتـ (1)االجتماعي مرتفعا(مكقعيـ)اجتماعي مرتفع بقدر ما يككف مستكاىـ

كغيرىا مف المقاربات كالمذاىب النظرية التربكية األخرل بما يحدث داخؿ المنظكمة التربكية مف 
 كمخرجات، بؿ اىتمكا بالمؤثرات الخارجية لممنظكمة التربكية، باالعتماد عمى ، كمدخبلت،نظاـ

المعطيات االحصائية، محاكليف تقديـ نمكذج مفسر لمظاىرة التربكية انطبلقا مف المتغيرات 
. الخارجية المؤثرة في المنظكمة التربكية

 

 : التفاعمية الرمزيةالنظريـــة- 2-7-4
تعتبري التفاعمية الرمزية كاحدةه مف المحاكر األساسيًة التي تعتمدي عمييا النظرية االجتماعية، في 

، منطمقةن منيا لفيـ (MICRO) تحميؿ األنساؽ االجتماعية، كىي تبدأ بمستكل الكحدات الصغرل
، فأفعاؿي (2)الكحدات الكبرل، بمعنى أنيا تبدأي باألفراد كسمككيـ كمدخؿ لفيـ النسؽ االجتماعي

األفراد تصبح ثابتةن لتشكؿ بنية مف األدكار؛ كيمكف النظر إلى ىذه األدكار مف حيث تكقعات البشر 
 كىنا يصبح التركيز إما عمى بينى األدكار كاألنساؽ ،بعضيـ تجاه بعض مف حيث المعاني كالرمكز

االجتماعية، أك عمى سمكؾ الدكر كالفعؿ االجتماعي، كمع أنيا تىرل البينى االجتماعية ضمنان، 
، إال أنيا ال تيشغؿ نفسيا بالتحميؿ عمى  Parsons باعتبارىا بنى لؤلدكار بنفس طريقة بارسكنز

مستكل األنساؽ، بقدر اىتماميا بالتفاعؿ الرمزم المتشكِّؿ عبر المغة، كالمعاني، كالصكًر الذىنيًة، 

                                                           
. سا22.26 في الساعة10/12/2010: بتاريخhttp://www.ulum.nl:  مقاؿ منشكر بمكقع مجمة العمـك االنسانية(1)
 .215.، ص2008، مركز االسكندرية لمكتاب، مصر، عمم االجتماع التربوي: فادية عمر الجكالني(2)

http://www.ulum.nl������
http://www.ulum.nl������
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؛ مف خبلؿ ما سبؽ نجد (1)استنادان إلى حقيقةو ميمةو، ىي أف عمى الفرد أف يستكعب أدكارى اآلخريف
أغفمت الجكانبى الكاسعًة لمبينية االجتماعية، لذلؾ نجدىا ال تستطيعقكؿى أم شئ أف التفاعمية الرمزية 

عف بعض الظكاىر االجتماعية؛كالقٌكة كالصراع كالتغٌير، كأنصياغتىيا النظرية ميغرقةه في الغمكض، 
 في مؤلفو أنو يعاب عمى ىذا ايان كريبكأنيا تقدـ صكرةناقصة عف الفرد، ىذا كأضاؼ الباحث 

 أنو يفتقد الصرامة العممية كال يستخدـ االستنباط المنطقي، بؿ يقدـ سمسمة مف األفكار، "المدخؿ 
التي يمكف لمباحث أف يكظفيا في عممو بصفتيا تكجييات عامة، كما أنو يقدـ لمباحث أثناء تكظيفو 

جورج ىربرت ، كمف أشير ركادىا"لممدخؿ التفاعمي الرمزم في عممو تفسيرات منخفضة نسبيا
، كالذم جمع لو تبلميذه بعد كفاتو كتابا، يحتكم عمى :George H. Mead (1863-1931)ميد

عاـ Mind, self and societyمعظـ أفكاره التي كانكا يدكنكنيا في محاضراتو، تحت عنكاف 
 في أف التفاعؿ جورج ميدالذم اتفؽ مع:H. Blumer (1900-1986) ىربرت بمومر، كـ1934

الرمزييك السمةي المميزةي لمتفاعؿ البشرم، كأف تمؾ السمة الخاصة تنطكم عمى ترجمة رمكز كأحداث 
فقد كجو اىتمامىوي لتطكير مدخًؿ ErvingGoffmanإرفنج جوفماناألفراد كأفعاليـ المتبادلة، أما 

 النمط المعيارم ةكخاص– التفاعمية الرمزية لتحميًؿ األنساؽ االجتماعية، مؤكدا عمى أف التفاعؿ 
ما ىك إال االنطباع الذىنيُّ اإلرادم الذم يتـ في نطاؽ المكاجية، كما أف المعمكماًت - كاألخبلقي

 : كمف أىـ مصطمحات ىذه المقاربة النظرية،تسيـ في تعريؼ المكقؼ، كتكضيًح تكقعات الدكر
ىك سمسة متبادلة كمستمرة مف االتصاالت بيف فرد كفرد، أك فرد مع جماعة، أك جماعةو ك؛التفاعل

كيقصد بيا استطاعة اإلنساف أف يتصرؼ في مجمكعة ظركؼ بطريقة كاحدة ؛المرونةمع جماعة، 
، كبطريقةمتباينة في فرص  كىي ؛الرموز ثالثة،ةفي كقت كاحد، كبطريقة مختمفة في كقت آخرى

مجمكعةه مف اإلشارات المصطىنعة، يستخدميا الناسي فيما بينيـ لتسييؿ عمميًة التكاصؿ، كىي سمة 
 جوفمان المعاني، كعند بمومر المغةى، كعند جورج ميد كتشمؿي عند ،خاصة في اإلنساف
كىك مقدرةي اإلنساف ؛ Self-Consciousness مػػػػمي الذاتػػػلكعاكر الذىنية، ػػػاالنطباعاًت كالص

عمى تمٌثؿ الدكر، فالتكقعات التي تكيكف لدل اآلخريف عف سمككنا في ظركؼ معينة، ىي بمثابة 
. (1)نصكصو يجب أف نىعييا حتى نيمثمىيا، عمى حٌد تعبير جكفماف

 

 :  السوسيوبنائيةالنظرية-2-7-5

                                                           
، عالـ المعرفة، العدد: ، ترجمةالنظرية االجتماعية من بارسونز إلى ىرباماس:  اياف كريب(1) ، 1999، 224محمد حسيف غمـك

 .128.الككيت، ص
 (.96،97).ص.، ص2005، (الجزائر)، دار الغرب لمنشر كالتكزيع، كىرافمبادئ في التنشئة االجتماعية:  عبد العزيز خكاجة(1)
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النظـ االجتماعية في المجتمع ترتبطيا " منطمؽ أف  السكسيك بنائية عمىالنظريةتقـك 
كال كانت التربية تمعب . ببعضيا شبكة مف العبلقات تجعميا تشكؿ كحدة بنائية متكاممة لممجتمع

دكرا في تأكيد قكاعد المجتمع كمتكاضعاتو لدل أعضائو، فقد كفر ليا المجتمع مف الظركؼ 
كالمقكمات ما يدعـ نظميا كيجعميا تسيـ بفاعمية في تأكيد تراكـ المعرفة كتناقميا بيف األجياؿ، 
باإلضافة ألعداد المجتمع في ضكء مقتضيات النظـ االجتماعية األخرل، كالتي ترتبط بالنظـ 

 البنائية التربكية ترل أف النظـ فالنظرية؛ إذف (2)"التربكية كتتكامؿ معيا لتشكؿ البناء الكمي لممجتمع
التربكية ماىي إال بناء اجتماعي يتكامؿ مع بقية النظـ كاألنساؽ االجتماعية األخرل لتشكؿ البناء 

. الكمي لممجتمع
: (3)ثبلث مبادئ أساسية البنائية التربكية عمى النظريةكترتكز 

 .البعد البنائي لسيركرة تممؾ المعارؼ كبنائيا مف قبؿ الذات العارفة-1
 .البعد التفاعمي ليذه السيركرة نفسيا،حيث الذات تتفاعؿ مع مكضكع معارفيا، كالمراد تعمميا- 2
لممعارؼ كالمكتسبات، حيث تتـ في السياؽ المدرسي كتتعمؽ  (السكسيكلكجي)البعد االجتماعي- 3

بمعارؼ مرمزة مف قبؿ جماعة اجتماعية معينة، كعميو فإف المقاربة السكسيكبنائية ىي مقاربة بنائية 
. تفاعمية اجتماعية

 كالتي ترل أف المجتمع يتككف مف عناصر تتكامؿ كتتفاعؿ فييا ؛ البنائيةنظرية فاؿكمنو
بينيا، تعتمد في ذلؾ عمى أبعاد رئيسية ثبلث كىي؛ البعد البنائي لممعارؼ التي تكتسب مف طرؼ 

المتعمـ كتبقى راسخة في ذىنو كالبعد التفاعمي لبلستمرارية ىذه المعارؼ عند المتعمـ كرسكخيا، 
فيجب أف يككف ىناؾ تفاعؿ بيف المتعمـ كالمادة العممية المراد اكتسابيا، كأخيرا البعد االجتماعي 
لممعرفة يجب أف تتـ كفؽ التربية المقصكدة التي تتـ في المدرسة، كيتـ نقؿ المعرفة في صفكفيا 

. مف طرؼ أفراد متخصصيف، مع تكفر الكسائؿ البيداغكجية المناسبة لعممية نقؿ المعرفة
 البنائية عزلت النظاـ االجتماعي كاعتبرتو كيانا النظريةمف خبلؿ ما سبؽ يمكننا القكؿ أف 

مستقبل قائما بنفسو كلنفسو، كما أنيا تعتبر التغيير حالة مرضية تحتاج إلى عبلج، إضافة أنيا 
تعتبر المجتمع مجمكعة مف أجزاء أك عناصر، كأف الصراع كالتنافس سمة أساسية لمتفاعؿ فيما 

. بينيا
جان جاك كمف -بدءا مف أسسيا الفمسفية كاالجتماعية- التيارات النظرية التربكية إف 

 إلى مدرسة ىامبكرغ، تميزت بترؾ الطفؿ عمى طبيعتو، ألنو حسب ركادىا؛ التدخؿ قد يفسد روسو
                                                           

 .25-24.ص.فادية عمر الجكالني، مرجع سبؽ ذكره، ص(2)
 .34.، ص2005الحسيف سحباف،مطبعة النجاح الجديدة، :  ، ترجمةإطار نظري..الكفايات والسوسيوبنائية فميب جكنير، (3)
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أطمؽ عمى ىذا "النمك الطبيعي لمطفؿ كيجعمو ينحرؼ عف الخط المرسـك لو مف قبؿ تككينو، ك
، كمع تطكر الفكر التربكم كاكتشاؼ أىمية التربية لممجتمع (1)"التربية السمبيةالتيار الطبيعي اسـ 

كالفرد، تعددت النظريات كالتيارات التربكية،كالتي شكمت قاعدة لمتقنيات كالمشاريع المتنكعة 
. كالتجارب، التي انتشرت فيما بعد لتشكؿ أساس لمنظريات التربكية الحديثة

 

:  التربيةوالتغير االجتماعي-2-8
إف التربية ىي عممية نمك شاممة مكجة لمفرد لتصؿ بو إلى مستكل مف النضج االجتماعي 
كقكة إيجابية في تغيير الفرد لنفسو كلمجتمعو، كلتحقيؽ ذلؾ فإف الفرد يتعمـ كيؼ يشبع حاجاتو 
كيحقؽ رغباتو كفؽ مقتضيات مجتمعو، كما يتعمـ كيؼ يكيؼ نفسو لخدمة مصالحو كتحقيؽ 

 .رغباتو، ىذا التكيؼ القائـ عمى التفاعؿ اإليجابي بيف الفرد كمجتمعو ىك أساس التغير االجتماعي
    إف الكثير مف التربكييف كعمماء االجتماع يتفقكف عمى أىمية التربية في التغير االجتماعي 
أف : كلكنيـ يختمفكف في أكلكية ىذا الدكر أك ثانكيتو بالنسبة لعكامؿ التغيير األخرل؛ فيرل بعضيـ

ظية في األساس، كأف دكرىا يتمثؿ في المحافظة عمى التغيرات التي ؼكظيفة التربية ىي كظيفة حا
تحدث في المجتمع في النكاحي االقتصادية كالسياسية، فالتربية ما ىي إال صكرة مصغرة لمبناء 
االجتماعي الذم تقـك بعكسو بكؿ تناقضاتو كتفاعبلتو، كالنظاـ التعميمي ال يستطيع أف يصمح 
نفسو بنفسو ما لـ تسبقو إصبلحات في البناء االجتماعي أكالن، ألف المجتمع ىك القكة المكجية 

لمتغيير كذلؾ عف طريؽ األىداؼ كالسياسات كالتربية عمى ىذا األساس ال يعدك دكرىا عمى أف 
يككف أداة تنفيذ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ كالسياسات، في حيف يرل آخركف بأف التربية تقـك بدكر 

تجديدم، باإلضافة إلى دكرىا الحفاظي في التغيير االجتماعي، كذلؾ بتييئة الظركؼ كالعكامؿ 
التي تؤدم إلى التغيير االجتماعي، كما يمكف أف تقـك بانتقاء األفراد كتأىيميـ لمقياـ بدكر التغيير 

كسابيـ قدرات االبتكار كاإلبداع . كذلؾ بإظيار االتجاىات الناقدة لدييـ كا 
:  عف العبلقة بيف التربية كالتغير االجتماعي، بقكلومحمد منير مرسيتحدث الباحث ك

خضعت العبلقة بيف التربية كالتغير االجتماعي لكثير مف النقاش كالجدؿ يحتدـ حينا كيخؼ حينا "
اختمفت اآلراء حكؿ الدكر الذم يمكف أف تسيـ بو التربية في التغير االجتماعي، إحدل كجيات ك

النظر تقكؿ بأف التربية ىي إحدل مؤسسات المجتمع التي تعكس قكتو أك ضعفو كتقدمو أك تخمفو، 
ذا كاف المثؿ يقكؿ إف السائؿ مف لكف اإلناء، فإف التربية  فيي مرآة صادقة ألكضاع المجتمع، كا 

بؿ اف ... في أم مجتمع البد كأف تتمكف أك تتشكؿ حسب أكضاع ىذا المجتمع كدرجة تقدمو،
                                                           

 .07.، ص2000، (لبناف)عكيدات لمنشر كالطباعة، بيركت، النظريات التربوية الحديثة: جاف بكؿ رزفبر(1)
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التربية ذاتيا قد تقاـك التغيير كتصبح ىي نفسيا حربا عميو، ذلؾ أف المؤسسات عمى اختبلؼ 
، ثـ كضح لنا أف ىناؾ اتجاىاف في "شاكمتيا بما فييا التربية، قد تككف شديدة المقاكمة لمتغير

تفسير العبلقة بيف التربية كالتغير؛ اتجاه يرل أف التربية ال تستطيع إحداث أم تغير طالما أنيا 
غير قادرة عمى تطكير نفسيا، ناىيؾ عف تطكير المجتمع، كاتجاه يرل أف التربية بحكـ مكقعيا في 

؛ لقد حاكؿ ىذا الباحث مف خبلؿ عرضو (1)المجتمع ليا دكر قيادم في التغير االجتماعي كتكجييو
لمعبلقة بيف التربية كالتغير؛ أف يكضح لناأف آراء التربكييف تختمؼ مف مدرسة نظرية إلى أخرل 

كمف باحث لآلخر، فالتقدميكف يركف أف لمتربية دكر في التغير عكس التقميدييف المحافظكف فيركف 
أف التربية في جكىر كظيفتيا الحفاظ عمى التراث كنقمو ال تغييره، فالحياة االجتماعية تتكاتر كال 

تتغير، فيذه النظرة تحدد دكر التربية كتصفو بالثبات كعدـ التغير، كىذا ما ال يمكننا تقبمو؛ فالتربية 
عامؿ ىاـ في التقدـ االجتماعي، فكظيفتيا تجديدية تغيرية، يستطيع األفراد مف خبلليا المساىمة 

. في التغير االجتماعي في شكؿ كبناء المجتمع
كعند تعرضو لمتربية ؛ "التغير االجتماعي "في مؤلفوسيف االسالم عمي مطر أما الباحث 

كالتغير، فيرل أف التربية تعتبر أحد العكامؿ األساسية في التغير االجتماعي، إف لـ تكف العامؿ 
كيمكف القكؿ بأف التربية )األساسي، حيث ترتبط باإلنساف صانع التغيير، كيقكؿ محمد فؤاد حجازم 

ىي العممية الكاعية المكجية تكجييا يتفؽ كاستحداث التغيرات المطمكبة في سمكؾ األفراد 
كالجماعات في كؿ متكامؿ كالتغير البد أف يحدث في كؿ مجتمع إنساني مف خبلؿ التغيير الذم 

؛ إف ىذا الباحث يجعؿ التربية عامبل أساسيا في عممية التغير، كربط التغير (2)"يحدث ألفراده
.  الحاصؿ في المجتمع مرتبط بالضركرة بتغير أفراده

 

 
 
 
 : لألسرةالمدخل السوسيولوجي- 3

نشأة األسرة، مراحؿ تطكرىا، لؤلسرة إلى في المدخؿ السكسيكلكجي سنحاكؿ التعرض 
 ذكر غفاؿ ككظائفيا، كما نتطرؽ إلى خصائص األسرة كأىميتيا، دكف إ، مقكماتيا،تطكرىا، أشكاليا

 . أىـ النظريات التي تناكلت األسرة
                                                           

 .206-203.ص.، ص2001، عالـ الكتب، القاىرة، أصول التربية:  محمد منير مرسي(1)
دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ، "دراسة تحميمية من منظور التربية االسالمية"التغير االجتماعي:  سيؼ االسبلـ عمي مطر(2)
 .97-96.ص.، ص1988، (مصر)، المنصكرة2ط
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 :رةــأة األســــنشـ- 3-1
نشأت األسرة عف مرحمة فكضى جنسية بدائية تشبو إلى حد كبير الحياة التي يعيشيا الحيكاف، ثـ 
انتقؿ اإلنساف مف ىذه المرحمة إلى الزكاج الجماعي، ثـ التؼ األبناء حكؿ أمياتيـ كظير النظاـ 

 كالذم كاف يشمؿ عمى تعدد Patriarchalكبعده ظير النظاـ األبكم ،Matriarchalاألمكمي 
الزكجات ثـ بمغ أقصى تطكره ككصؿ إلى أسمى المعاني الركحية لؤلسرة كأخذ شكؿ زكاج الرجؿ 

. (1)بزكجة كاحدة
إف األسرة بكصفيا نظاما اجتماعيا قديما قدـ النكع اإلنساني في حد ذاتو، إال أف مسألة 
نشأة األسرة كتطكرىا الزاؿ يغطييا الكثير مف الغمكض، فميس ىناؾ حتى كقتنا الحاضر تاريخ 
سميـ كشامؿ لنظاـ األسرة كمراحؿ تطكرىا، منذ العصكر القديمة حتى كقتنا الراىف، مما جعؿ 
بعض العمماء الدارسيف لتاريخ النظـ االجتماعية كتطكرىا عبر التاريخ يضطركف إلى االعتماد 
عمى التخميف كاالفتراض مف أجؿ كضع نظرية لؤلسرة، كخير مثاؿ عمى ذلؾ اعتماد الكثير مف 

، كالتي استمدت (1900-1860) عمى مبادئ النظرية الداركينية التطكرية 19عمماء القرف 
مبادئيا مف نظريات داركيف، باعتمادىا عمى مبدأ أساسي كخاص كىك أف جميع المجتمعات 

البشرية تتطكر في نظميا االجتماعية كتتغير، كىي بذلؾ تمر بمراحؿ تطكرية، كؿ مرحمة تمثؿ 
انتقاؿ المجتمع مف حاؿ أقؿ رقيا إلى حاؿ أكثر رقيا، كتتمخص المبادئ األساسية لمذىب التطكريف 

: في أربعة نقاط
. تتطكر الثقافة في مراحؿ متتابعة -
 .ىذه المراحؿ سابقة الذكر ىي في كؿ أنحاء العالـ، أم ال تخص مجتمع عف آخر -
كؿ شعب البد أف يمر في تطكره الثقافي بيذه المراحؿ كاحدة بعد األخرل، كبشكؿ ال يمكف  -

 .في حاؿ مف األحكاؿ تفاديو
مراحؿ التطكر كاحدة في مضمكنيا كأشكاليا، ألف العمميات العقمية في اإلنساف كاحدة في  -

 .جميع أنحاء العالـ، كفي جميع العصكر
؛الذم قاؿ أف النظاـ األساسي (1818-1881)األمريكي " لويس مورغان"كعمى رأس ىذا المذىب 

: قد مر مثؿ أم نظاـ اجتماعي بخمس مراحؿ ىي
 مرحمة الشيكع الجنسي؛ التي يمكف اإلنساف أف يعرؼ فييا نظاـ الزكاج، ككانت :المرحمة األولى

. فيو العبلقة بيف الرجؿ كالمرأة طميقة ال قيد فييا
                                                           

، 2000، (األردف)، مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف(نظرياتو وأساليبو العالجية)اإلرشاد األسري : سعيد حسني العزة(1)
 .13.ص
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 مرحمة الزكاج الجمعي، الذم يبيح أف يتزكج جمع مف الرجاؿ مف جمع مف :المرحمة الثانية
 .النساء

 . في ىذه المرحمة القرابة فييا تبيح نسب األـ، فالمكلكد ينسب إلى أمو:المرحمة الثالثة
 . في ىذه المرحمة تبيح نسب األب، أم أف األبناء ينسبكف إلى األب:المرحمة الرابعة

 يصؿ المجتمع في ىذه المرحمة إلى مرحمة األسرة الثنائية المككنة مف األب :المرحمة الخامسة
. (1)كاألـ

القت المدرسة التطكرية في أكاخر القرف الماضي، كخبلؿ ىذا القرف نقدا الذعا كشنت ك
: ضدىا حممة نقد، كاف مف أىـ االنتقادات ما يمي

. أف معظـ عممائيـ فبلسفة تاريخ أكثر مف ككنيـ عمماء اجتماع -
 .تجاىؿ العمماء التطكريف االختبلفات الثقافية بيف مختمؼ الشعكب -
 .اعتبرت نظرياتيـ عقيمة كغير صحيحة ألنيا بعيدة عف معطيات الحياة الكاقعية -

: (2) فصنؼ مراحؿ تطكر إلى المراحؿ التالية"باخوفـن"      أما الباحث 
كعاش اإلنساف بدكف أسرة، عاش حياة جماعية في :  كشاع فييا اإلباحية الجنسية:المرحمة األولى

. حالة مف الشيكعية غير المنظمة في الممكية كالحياة الجنسية، كسادىا االضطراب كالفكضى
 كىي مرحمة األسرة األمكمية؛ كىي مرحمة أكثر تطكرا مف المرحمة األكلى، حيث :المرحمة الثانية

. ككف فييا اإلنساف أسرة مستقمة كانت السمطة بيد المرأة، ككاف ينسب الطفؿ فييا ألمو
في ىذه المرحمة تمكف األب مف :  كىي مرحمة األسرة األبكية أك االبطريكية:المرحمة الثالثة

. السيطرة عمى األسرة كقيادتيا، كأصبح نسب األبناء يعكد آلبائيـ كاستمرت إلى يكمنا ىذا
 :كيضيؼ بعض الباحثيف مرحمة رابعػة كىي

؛ كىي التي يستقؿ فييا كؿ مف الزكجيف بنفسو، فبل يككف لآلخر مرحمة االستقاللية أو االنفرادية
أم سمطات عميو، كقد أتت ىذه المرحمة نتيجة لمتطكر االقتصادم في المجتمعات األكركبية أك 
، فبعد أف كاف الطعاـ يعد في  األمريكية، حيث يصبح البيت مكانا اللتقاء الزكجيف كاألبناء لمنـك
البيت أصبح الزكجاف يتناكالنو في المطاعـ، كأصبح كؿ منيما في كظيفتو حيث يقضي معظـ 

ا عف نطاؽ فكيمكننا القكؿ أننا ال نعمـ شيئا يقي؛(1)النيار كيككف أكالدىما في المدارس أك الحضانة

                                                           
. 42. عبد القادر القصير، مرجع سبؽ ذكره، ص(1)

، 2006، (األردف)، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف سيكولوجيـة التنشـئة االجتماعيــة: صالح محمد عمي أبك جادك(2)
 .90-89.ص.ص

 .14.، ص1998، (مصر)، المكتب الجامعي الحديث، االسكندريةاألسـرة والبيئـة: أحمد يحي عبد الحميد(1)
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األسرة كحقيقتيا في المجتمعات اإلنسانية األكلى، كاعتبر بعض عمماء االجتماع كاألنثربكلكجيا 
بعض الشعكب بدائية، كخاصة السكاف األصمييف ألستراليا كأمريكا ممثبل لما كانت عميو اإلنسانية 

، كىك ما أبقاىا جامدة (2)في فجر نشأتيا، كىذا راجع لككنيا ظمت بمعزؿ عف التيارات الحضارية
عمى حالتيا القديمة ىذا ال ينؼ أنيا لـ تتغير إال أف درجة تغيرىا كانت بطيئة مقارنة مع بقية 

ذا ركزنا عمى  الشعكب التي سكنت القارات األخرل، فبقيت محافظة لكثير مف النظـ قديمة العيد؛ كا 
 كالعشيرة Familyالنظـ األسرية بيا، تبيف لنا أنو لـ يكف ىناؾ فرؽ كاضح بيف مفيكمي األسرة 

Clan ،بؿ كاف كؿ أفراد العشيرة الكاحدة يرتبط بعضيـ ببعض برابطة قرابة متساكية الدرجة 
نما كانت قائمة عمى أساس انتماء جميع األفراد إلى طكطـ  كليست قائمة عمى صبلت الدـ، كا 

Totem ، عبارة عف نكع مف الحيكاف، أك النبات بأنو الطوطم قامكس عمـ االجتماع كيعرؼ كاحد
أك الجماد أك مظير مف مظاىر الطبيعة، تتخذه العشيرة رمزا ليا، كلقبا لجميع أفرادىا، كتعتقد أنيا 

تؤلؼ معو كحدة اجتماعية، كلقد ظير العديد مف أمثاؿ ىذا النظاـ األسرم في أمـ كثيرة غير 
العشائر الطكطمية، كاليكناف كالركماف قديما، حيث كانت األسرة لدييـ تضـ جميع األقارب مف 

ناحية الذككر ككذلؾ األرقاء كالمكالي، ككؿ مف يتبناىـ رئيس األسرة أك يدعي قرابتيـ، فيصبحكف 
بذلؾ أعضاء في أسرتو ليـ كؿ حقكؽ اآلخريف، كعمى ذلؾ كانت العضكية في األسرة تقـك عمى 

. االدعاء، فرب األسرة لو االعتراؼ بأكالده كضميـ لؤلسرة أك إبعادىـ عنيا إذا رفضيـ
أما األسرة عند العرب، كفي الجاىمية كانت تضـ جميع األقارب مف ناحية الذككر كالمكالي 
كاألدعياء، ككانت القرابة عندىـ تقـك عمى االدعاء كعمى صبلت الدـ، فكاف الكلد نفسو ال يمحؽ 
بأبيو إال إذا رضي بو، ثـ أخذ نطاؽ األسرة يضيؽ شيئا فشيئا حتى كصؿ إلى الحد األدنى الذم 

استقر عميو اآلف في معظـ المجتمعات المعاصرة، فكصمت األسػرة بمعناىا الدقيػؽ كضاؽ 
مفيكميا، فأصبحت ال تشمؿ إال الزكج كالزكجة كأكالدىما، كاصطمح عمماء االجتماع عمى تسميتيا 

. Famille Nucléaire أك األسرة النككية Famille Conjugaleباألسرة الزكاجية 
 إال أف األشكاؿ القديمة لؤلسرة لـ تنقرض انقراضا تاما في عصرنا الحالي، فبل تزاؿ كثير 

مف األمـ البدائية كغيرىا تسير في نطاؽ نظـ شبيية بالنظاـ الطكطمي أك النظـ الركمانية، ففي 
الدكؿ اإلسبلمية مثبل ينتمي كؿ فرد إلى أسرتيف مف جية األـ كيمثمكف األخكاؿ كمف جية األب 
كيمثمكف األعماـ، كيرتبط الفرد بكمييما بالعديد مف الركابط االجتماعية كالقانكنية، عميو كاجبات 

اتجاىيـ كلو حقكؽ عمييـ، كنفس الشيء في الشعكب الغربية، فجميع أقارب األب كاألـ يعتبركف 
. أسرة عامة لمفرد، كينتمي إلييـ في نسبو، كيرتبط بعضيـ ببعض بركابط قانكنية كاجتماعية

                                                           
 .7-6.ص.، ص1978، مكتبة األنجمك مصرية، مصر، عـوامل التربية: عمي عبد الكاحد كافي(2)
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ككفؽ الدراسات التحميمية لؤلشكاؿ االجتماعية تشير إلى أف نظاـ العشائر كاف أقدر 
التجمعات البشرية، كاختمؼ في عدد أفرادىا مف بضع أفراد إلى مئات األفراد في عشائر أخرل، 
كأثبتت بعض الدراسات أف أقكاما كثيرة عاشت في ظؿ العشيرة كاستقرت زمنا طكيبل، كمف ىذه 

 كغيرىا مف المجتمعات البدائية ، كأقكاـ الفدافي في اليند كسببلف،األقكاـ قبائؿ البكشماف في افريقيا
التي كانت تعيش عمى الصيد كالتقاط الثمار كالزراعة البدائية، ككانت األـ ىي العنصر البارز 

كىي المحكر الذم تدكر حكلو القرابة، أم أف األطفاؿ كانكا ينسبكف إلى أمياتيـ كذلؾ نظرا لخركج 
مية كىي تعتبر مف أقدـ طكطالرجاؿ في رحبلت الصيد، إلى جانب العشائر نجد المجتمعات اؿ

مظاىر الحياة البشرية، كتمثؿ الجماعات التي عاشت بصكرة بدائية في كسط استراليا كشرقيا كفي 
أمريكا، فعدد أفرادىا كاف كبيرا جد، كلـ تكف القرابة فييا قائمة عمى صبلت الدـ كالعصب، بؿ عمى 

ـ كاحد، كانحدارىـ مف صمبو حسب اعتقادىـ، كلقد نسبكا طكطأساس انتماء جميع أفراد العشيرة ؿ
. (1)أنفسيـ إلى بعض فصائؿ الحيكاف كالطيكر كالنبات، ككانكا يقيمكف بطقكس خاصة لتقديسيا
كخبلصة القكؿ؛ أف نطاؽ األسرة قد تطكر مف األكسع إلى الكاسع ثـ إلى الضيؽ 

فاألضيؽ، ككاف في جميع األكضاع السابقة قائما عمى مجرد أسس كقكاعد مكضكعة مف طرؼ 
. المجتمعات، كأقرتيا نظميا عمى أساس صاغتيا الغرائز البشرية أك صبلت الدـ

: ور األسرةـــمراحل تط- 3-2
حظي مكضكع األسرة منذ القدـ باىتماـ المفكريف، إال أف الدراسة العممية لؤلسرة لـ تبدأ إال 
منذ القرف التاسع عشر عمى يد عمماء األنثربكلكجيا، كعمماء اآلثار الذيف اىتمكا بدراسة األسرة في 

الثقافات البدائية، كفي الحضارات القديمة ثـ شيدت بعد ذلؾ العديد مف التطكرات، كيمكننا 
: تمخيصيا في المراحؿ التالية

 :المرحمة األولى-3-2-1
كتمتد حتى منتصؼ القرف التاسع عشر، كتميزت بسيطرة الفكر العاطفي كالخرافي كالتأممي 

شكسبير، : رػػػاء ىذا العصػػػػػػػػػػة كمف أدبػػػػػعمى التراث الشعبي، ككتابات األدباء كالتأمبلت الفمسفي
أفبلطكف، أرسطك : ككنفكشيكس، ساف أكغسطيف، كفي عالـ الفمسفة: براك تنغ، كفي مجاؿ الديف

. كجاف ليؾ كغيرىـ
 :المرحمة الثانية- 3-2-2

                                                           
، 2008، (مصر)ـ، القاىرة .ـ.، الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية شالنظرية االجتماعية ودراسة األسرة: سامية مصطفى الخشاب(1)
. 16.ص
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كتمتد مف منتصؼ القرف التاسع عشر حتى أكائؿ القرف العشريف، كتميزت بتطبيؽ األفكار 
 إلى المفكريف االجتماعييف أنو شارل دارونالتطكرية عمى ميداف األسرة كالزكاج، كقد أكحت أفكار 

مف الممكف أف تتطكر أشكاؿ الحياة االجتماعية كنظميا بالطريقة نفسيا التي تتطكر بيا الكائنات 
سبنسر، كباخكفيف كىنرم، ماف كلكيس مكرغاف، كتايمكر : البيكلكجية كمف أعبلـ ىذه المرحمة نذكر

. كغيرىـ
: المرحمة الثالثة-3-2-3

كتمتد ىذا المرحمة خمسيف عاما أخرل حتى منتصؼ القرف العشريف، كفييا انتقمت دراسة 
األسرة مف الماضي إلى الحاضر كتميزت بتطبيؽ المناىج العممية في دراسة الظاىرات االجتماعية، 

كركزت ىذه المرحمة عمى دراسة العبلقات الداخمية بيف أفراد األسرة متأثرة في ذلؾ بعمـ النفس 
االجتماعي في الكقت الذم ظمت فيو دراسة المشكبلت االجتماعية تشغؿ خبلؿ ىذه الفترة مكانة 

. مؤلفات ككلي، كبيرغس: ميمة، كمف أىـ دراسات ىذه المرحمة
: المرحمة الرابعة- 3-2-4

كىي الممتدة حتى اآلف، كأىـ ما ميز ىذه المرحمة تزايد االىتماـ بالنظرية، كتعميؽ 
الدراسات الكمية، كلكف بطريقة أكثر منيجية، عبلكة عمى محاكالت جادة لتجميع البحكث التي 
أجريت في الماضي كتقكيميا كتحديد المدارس الفكرية المختمفة، أك اإلطارات المرجعية لمنظرية 

التي استخدمت في دراسة األسرة، كتظير أىمية دراسة األسرة في أف عمـ االجتماع ال يقـك 
بدراستيا بمثابة كحدة منعزلة أك مجمكعات أسرية متفرقة، بؿ إنما يدرسيا بقصد البحث عف قكانيف 

عامة لعناصرىا، كيرجع كثير مف المفكريف انحبلؿ الحياة االجتماعية في الدكؿ الحديثة إلى 
. (1)انحبلؿ الركابط األسرية كضعفيا كتياكف المسؤكليف في حؿ مشكبلتيا

؛ أف دراسة األسرة مرت بأربع مراحؿ، تميزت األكلى بسيادة الفكر العاطفي كمنو نستخمص
كالخرافي كالتأممي كما تمثمت في التراث الشعبي ككتابات األدباء كالتأمبلت الفمسفية، أما المرحمة 

الثانية فتميزت بعدد مف األفكار التي تميؿ إلى تطبيؽ األفكار التطكرية عمى ميداف األسرة كالزكاج 
كفي المرحمة الثالثة ركزت عمى الدراسات عمى دراسة العبلقات الداخمية ". داركيف"مف أىميا أفكار 

بيف أفراد األسرة، كالمرحمة الرابعة تميزت بتزايد االىتماـ بالنظرية كتعميؽ الدراسات الكمية، كلكف 
بطريقة أكثر منيجية كتحديد المدارس الفكرية أك اإلطارات المرجعية، كما تميز بتحديد المجاؿ 

. كاختفاء األحكاـ القديمة كاالعتماد بصفة عامة عمى مادة ميدانية أصيمة
                                                           

، 2004، (مصر)، دار المعارؼ، القاىرةميـادين عمم االجتماع:  محمد الجكىرم، عمياء شكرم، محمد عكدة كآخركف(1)
 .244-242.ص.ص
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فالدراسات األسرية تعكس تطكر التفكير االجتماعي مف العمكمية إلى التخصيص كمف 
الدراسة التجريدية إلى الدراسة االمبريقية كمف االىتمامات العامة إلى المحددة كمف الكؿ إلى الجزء 

 كالزكاج كالطبلؽ ،الدكر كالمركز ":في حيف كشفت الدراسات الحديثة عف مكضكعات جديدة مثؿ
". كالقكة كالتنشئة

 :ال األسـرةــ أشك-3-3
 األسرة بكصفيا كحدة اجتماعية تتميز بالسكف المشترؾ كالتعاكف االقتصادم كاإلنجاب، إف

كتحتكم عمى بالغيف مف كبل الجنسيف، عمى األقؿ اثناف مف جنسيف مختمفيف ليما حؽ ممارسة 
. العبلقة الجنسية كطفؿ كاحد أك أكثر تنجبو أك تتبناه األسرة

 اىتـ بيا عمماء Famillyألسرة ا، أف معجم العموم االجتماعية لفرديريك معتوقجاء في 
 الذيف تعمقكا مف جيتيـ بدراسة القرابة كأنساقيا ،االجتماع أكثر بكثير مف زمبلئيـ األنثربكلكجيف

 :ىناؾ عدة أصناؼ مف العائمة سنعرض أىمياك، (خارجي، لحمي)كأنماط الزكاج 
ش ىؤالء جميعا تحت سقؼ كاحد معكاف مأسكاء  كتتألؼ مف األب كاألـ كاألكالد؛:األسرة النواتية-أ

. النكاة األساسية لؤلسر كافةشكؿ أك ال، إال أف ىذا الشكؿ ىك 
 مجمكعة تتألؼ مف عدة أسر نكاتية تربط فيما بينيـ عبلقة أعماـ كأبناء م كه:األسرة الممتدة-ب

. عـ، كيككف القاسـ المشترؾ لؤلسرة الممتدة المسكف الكاحد
كىي أسرة ممتدة تربط بيف أعضائيا عبلقة مسكف، كلكف أيضا عبلقة نشاط : األسرة المجموعة-ج

 مف خبلؿ التصنيؼ الذم جاء في معجـ العمـك ؛(1)اقتصادم مشترؾ أك أيضا نشاط تربكم كاحد
االجتماعية نرل أنو صنؼ األسرة إلى ثبلثة أشكؿ أسرة نككية ال يشترؾ أف يربط المكاف بيف 
أفرادىا، كأسرة ممتدة يشترط تكحد المكاف، كأسرة المجمكعة كىي أسرة ممتدة يربط بيف أفرادىا 

. المسكف الكاحد كالنشاط االقتصادم كالنشاط التربكم أيضا
فسنحاكؿ عرض بعض األشكاؿ التي كردت في مؤلفات  تصنيفات أشكاؿ األسرة، أما

 .بعض الباحثيف
 

:  األسرة إلى ثبلثة أشكاؿ رئيسية ىيسناء الخوليتقسـ الباحثة 
.  كىي التي تتككف مف رجؿ متزكج كمعيما أطفاليـ:األسرة النواة- 1

                                                           
(1)Frederic Maatouk: Dictionary of sociology, English_Arabic, Edited and Revised by Mohamed Debs, Bierut 
(Lebanon), 2001, P.156. 
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الظاىرة األكلى ىي أف يككف ىناؾ زكج كاحد :  كيشير ىذا المفيـك إلى ظاىرتيف:أسرة الجمع- 2
ىي األسرة الجمع : كلو أكثر مف زكجة كاحدة كتدعكىا األسرة المتعددة الزكجات، الظاىرة الثانية

كىي األسرة الناجمة عف زكاج رجؿ مف أكثر مف امرأة كاحدة، ككؿ امرأة ليا أكالدىا الذيف أنجبتيـ 
. مف الزكج نفسو

أبناء، أك ىما - كتتككف مف أسرتيف أك أكثر تفرعتا عف العبلقة أباء:(العائمة)األسرة الممتدة - 3
-رجؿ)امتداد ليذه العبلقة أكثر مف تفرعيا عف العبلقة الزكجية أك ىي اجتماع أسرة شخصيف 

. (1)مع أسرة أىميـ (امرأة
مف خبلؿ ىذا التقسيـ لمباحثة؛ يمكننا استخبلص أف الباحثة حصرت أشكاؿ األسرة في 

. ثبلثة أشكاؿ أال كىي األسرة النكاة كأسرة الجمع كاألسرة الممتدة
: ، فقسـ األسرة إلى(2)صالح محمد عمي أبو جادوأما الباحث 

 كىي األسرة التي يكلد فييا الشخص كتتككف مف الكالديف كاإلخكة :أسرة التنشئة أو التوجيو- 1
. كاألخكات

.  كىي األسرة التي يككنيا الفرد بعد زكاجو كتتككف منو كمف زكجتو كأطفالو:أسرة اإلنجاب- 2
إف ىذيف النكعيف تربطيما عبلقات بنائية كظيفية، فيي تؤدم كظائفيا مف خبلؿ شبكة عبلقات مع 

 .أسر نككية أخرل، حيث تقدـ خدماتيا ألفرادىا كتحتفظ باتصاالت كثيقة معيـ
: كىناؾ تصنيؼ آخر جاء بو نفس الباحث مف ناحية االنتساب القرابي

.  كيتـ االنتساب فييا إلى األب:األسرة األبوية-أ
 .األبإلى  كيتـ االنتساب فييا إلى األـ كليس :رة األموميةـــاألس-ب

مف خبلؿ تصنيؼ األسرة إلى األشكاؿ السابقة نستخمص أف الباحث تبنى في تصنيفو االتجاه 
البنائي الكظيفي، حيث ركز عمى أف كبل النكعيف تربطيما عبلقات بنائية كظيفية، فمقد ركز عمى 

. كظيفة كؿ فرد كدكره في كؿ شكؿ
 في عمـ االجتماع، حيث نخبة من المتخصصين    كنجد كذلؾ تقسيما آخر ألشكاؿ األسرة حدده 

: قسمكا األسرة إلى شكميف ىما
 كىي التي تتككف مف الزكج كالزكجة كأبنائيما المتزكجيف يعيشكف جميعا تحت :األسرة الممتدة-أ

. سقؼ كاحد مما يعني أف المكانات التي تشكؿ ىذه األسرة كثيرة العدد

                                                           
 .56-53.ص.، ص2008، (االسكندرية)، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة األسـرة والحياة العائمية: سنػاء الخػكلي(1)

، 2006، (األردف)، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عمافسيكولوجية التنشئة االجتماعية: صالح محمد أبك جادك(2)
 .66-65.ص.ص
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كىي التي تتككف مف الزكج كالزكجة كأطفاليما غير المتزكجيف يعيشكف تحت : األسرة النووية-ب
عمى أساس كظائؼ  ىك تقسيـ ،مف خبلؿ ىذا التقسيـ نستخمص أف ىذا التقسيـ؛ك(1)سقؼ كاحد

. جمعيـ كحدة المكافت كالتي ، فيك يركز عمى المكانات كاألدكار بيف أفراد األسرة الكاحدةاألسرة،
 بأف نظاـ األسرة األحادم المككف مف األب كاألبناء  Westr Markكيرل كستر مارؾ 

 عكس رأم كسترمارؾ إذ أنو Briffaultكاألـ كاف أساسا لمحياة اإلنسانية، في حيف يرل بريفكلت 
 أمكمية بصكرة أساسية، ككاف دكر األب في األسرة ثانكيا، ريرل بأف التنظيـ األسرم نشأ مف أس

 بأف المجتمع فرض عمى الرجؿ مسؤكلية رعاية أطفالو مقابؿ ما تمنحو Klurbergكيرل كميبرغ 
مف حقكؽ عمى زكجتو، كلقد أخذت بعض أشكاؿ األسر نمطا متميزا باعتبارىا كحدة اقتصادية 

رة مجمكعة مركبة يطمؽ عمييا ػاألس"ارتبطت بكظيفتيا البيكلكجية، كفي بعض الحاالت أصبحت 
ة رئيس كاحد ػ، كتتألؼ مف كؿ األعضاء الذيف يعيشكف تحت سقؼ كاحد كيخضعكف لسمط"األىؿ"

؛ مف خبلؿ (2)"ةػػػػة الفاعؿػػػػكيسعكف إلى ىدؼ كاحد، ىك إيجاد مجمكعة مف القكاعد االجتماعي
التعاريؼ التي جاء بيا كؿ مف كستر مارؾ ككبريفكلت ككميبرغ نجد أنيـ حددكا تصنيؼ أشكاؿ 

األسرة فمنيـ مف يراه أبكيا كمنيـ ما ينسبو إلى األـ في حيف ذكر األخير نكعا آخر مف األسرة أال 
. كىك األسرة المركبة كىي تمثؿ األسرة الممتدة إلى حد ما

ذا أردنا إعطاءتصنيؼ األسرة مف منظكر معاصر؛ نذىب إلى تقسيـ  منوشن كا 
Minuchin حيث قسـ األسرة حسب الكظيفة كأنماط التفاعؿ في تحقيؽ األىداؼ بناء عمى ميزاتو

 حسب ؛Clear(3) ككاضحة Disengagedكمنعزلة Enmchelالعممية كقد قسميا إلى غكغائية 
. ىذا التقسيـ يحدد أشكاؿ األسرة حسب الكظيفة كأنماط التفاعؿ في تحقيؽ األىداؼ

 في تصنيفو لؤلسرة في ثبلثة أشكاؿ، أك كما زيمرمانفتتفؽ مع سناء الخولي أما الباحثة 
كقد كجد زيمرماف مف خبلؿ تتبعو لتاريخ : "..أطمقت عمييا الباحثة مصطمح نماذج، حيث قالت

 كنمكذج األسرة The Trustee Familyنمكذج أسرة الكصاية :الغرب ثبلثة نماذج أسرية ىي
أسػرة "، كتشتؽ The Atomisitic Familyكاألسرة النكاة The Domestic Familyالعائمية 
اسميا مف الحقيقة القائمػة بأف األعضػاء ال ينظر إلييـ كأعضاء في األسرة بؿ كأكصياء " الكصايػة

لى " خالدة"عمي اسميا كأمبلكيا كنسبيا، كاألسرة في حد ذاتيا بعض النظر عف كجكد األفراد، كا 
، فميس ىناؾ أم تصكر لحقكؽ األفراد أك أم تساؤؿ عف رفاىية "األسرية"جانب درجة عالية مف 

                                                           
 .36.، ص2009، الشركة العربية المتحدة لمتسكيؽ كالتكريدات، مصر، عمم االجتماع األسري: نخبة مف المتخصصيف(1)

، 2000، (األردف) مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، عماف ،(نظرياتو وأساليبو العالجية)االرشاد األسري :  سعيد حسني العزة(2)
 .12-11.ص.ص

 .27-26.ص.نفس المرجع، ص(3)
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الفرد ترتبط برفاىية األسرة كجماعة؛كأسرة الكصاية ليا سمطة كبيرة عمي أفرادىا، كتستمد سمطة 
 األسرة كمف تحممو مسئكليتيا، لالزكج أك األب المطمقة مف ككنيا قكة منبعثة مف دكره ككصي عؿ

كتنظيـ األسرة في عشائر لتككف الدكلة في نياية األمر، كعند تشكؿ الحككمة فأنيا ال تتدخؿ في 
 كيمكف لمجماعة أف ، أما عضكية األسرة فأنيا تعتمد عمي طقكس معينة،ف األسرة إال نادراؤكش

ترفض أك أف تقبؿ أعضاء جدد إلي جانب فرض قيكد عديدة عمي الطبلؽ، كالنكع الكحيد المسمكح 
 تكامؿ الجماعة، يأتي ل إذا شعر أنيا ال تتعاكف في العمؿ عؿ،بو ىك حؽ الزكج في طبلؽ زكجتو

كىي نكع متطكر أك مشتؽ مف أسرة الكصاية " األسرة العائمية"بعد ذلؾ في سمـ تطكر نظاـ األسرة 
حيث تضعؼ سيطرة األسرة عمي أفرادىا كتزداد سمطة الدكلة التي تحد مف حؽ األسرة في معاقبة 

 الظركؼ لممارسة الحقكؽ الفردية لكي يتمكف أعضاء األسرة مف مكاجية سمطتيا، يأأفرادىا، كتو
 الرغـ مف نمك فكرة لعؿ، كمع أف نظاـ العشيرة يميؿ إلي االختفاء إال أف األسرة ككحدة تبقي قكية

مكانيات تحطيـ القيكد المفركضة عمي الطبلؽ .  (1)الحقكؽ الفردية كا 
فيي عمي النقيض مف النكع األكؿ، حيث حمت الفردية محؿ األسرية " األسرة النكاة"أما 

ذا كانت  كتناقصت قكة األسرة كسمطتيا إلي الحد األدنى، كأصبحت الدكلة أساسا منظمة ألفرادىا، كا 
التضحية بالنفس في سبيؿ أىداؼ الجماعة مف السمات المميزة ألسرة الكصاية، فاف مذىب النفعية 
أك المذة ىك ما يميز األسرة النكاة، كقد أصبح الزكاج عقدا مدنيا ليست لو القدسية التي كانت لو في 

الماضي مما جعؿ الطبلؽ أمرا شائعا، كىذا إلى جانب أدلة أخرم عمي تفشي الفردية مثؿ 
الحركات النسائية كعدـ الرغبة في اإلنجاب، كمشاكؿ الشباب، ككثير مف االضطرابات التي ترتبط 

يرل أف األسرة النكاة فقدت المقدرة عمي انجاز كظائؼ األسرة فزيمرمان؛ كمنو (2)بحياة األسرة عامة
. الضركرية، كلـ يعد بإمكانيا إرضاء المتطمبات المتزايدة ألفرادىا

 

: رةــــات األســـ مقوم-3-4
 ال يمكنيا عناصرإف األسرة ىي المبنة األكلى في المجتمع، كتعتمد في حياتيا عمى عدة 

االستغناء عنيا لتتمكف مف قياميا بكظائفيا كنسؽ اجتماعي، كيتكقؼ نجاح كتكامميا االجتماعي 
مع بقية األنظمة كاألنساؽ االجتماعية األخرل عمى مدل تكامؿ ىذه المقكمات كتناسقيا فيما بينيا، 

: كنمخصيا في النقاط التالية
 : المقـوم االقتصادي-3-4-1

                                                           
 .335-334.ص. ص،1982، (مصر)، دار المعرفة الجامعية، االسكندريةالزواج والعالقات األسرية،  سناء الخكلى(1)
 . نفس المرجع كالصفحة(2)
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كيمثؿ التكفير المادم في األمكر الحيكية في حياة األسرة، فقياميا بكظائفيا مرىكف بالمكارد 
فالعالـ االقتصادم ىك "المالية كاالقتصادية، فكفرتيا تساىـ في إشباع حاجات أفرادىا المادية، 

، ففكرة االرتباط كتككيف أسرة مف بدايتيا مرتبط بمدل قدرة الزكجيف عمى "أساس قياـ الحياة األسرية
عداد حفؿ  االلتزاـ بالمسؤكليات االقتصادية المنكطة بيما، فالزكج مرتبط منذ فكرة االرتباط بالمير كا 

الزكاج كمسكف الزكجية، كبعد الزكاج يتكقؼ تحقيؽ االستقرار األسرم عمى العامؿ االقتصادم، 
حيث يعتبر األساس في إشباع الحاجات األساسية كالمتغيرة كالكسيمة الناجعة لممحافظة عمى بنائيا 
المادم كالنفسي كاالجتماعي، كتختمؼ الحاجات باختبلؼ األفراد كالمجتمع، فحاجات األفراد كثيرة 
كمتنكعة، ككمما أشبع الفرد حاجاتو الضركرية ظيرت لو حاجة أخرل تعد كمالية، ككمما ظيرت 
مكارد مالية جديدة، ظيرت حاجات جديدة كمف الحاجات الضركرية السكف، المأكؿ كالممبس، 

اإلنارة كالخدمات الطبية كالصحية كالتعميمية كغيرىا، إال أف تحقيؽ التكازف بيف الدخؿ كاإلنفاؽ 
شرط أساسي في حياة األسرة، يتـ كفؽ تحديد ميزانية األسرة، فيي تحاكؿ مكازنة دخميا مع 

كيعتبر العامؿ االقتصادم األساس في إشباع الحاجات "مصاريفيا، كيكزع دخميا حسب األكلكيات، 
األساسية كالمتغيرة، كالكسيمة لممحافظة عمى بنائيا المادم كالنفسي كيترتب قصكر العامؿ 

االقتصادم ما يسمى بالفقر، كالذم يحـر األسرة مف المشاركة االجتماعية، ككثير مف جكانب 
؛ ىنا تحدد الباحثة أىمية العامؿ االقتصادم في تحقيؽ االستقرار األسرم كاالبتعاد عف (1)"الحياة

فميس دخؿ األسرة مكضكعا كميا فحسب، فقد يحقؽ - فيـك الفقر مفيـك نسبي ـك.الكقكع في الفقر
دخؿ األسرة مطالبيا المادية كلكنو ال يحقؽ ليا الشعكر باألمف أك اإلشباع النفسي كاالجتماعي، 

رغـ أكىذا ما ، (2)"ككثير مف المشكبلت مرجعيا أساسا لمعكامؿ االقتصادية أك الحرماف المادم
.  معيشة أسرتياتحسيف مف أجؿ ،إلى الخركج لمعمؿ لمساعدة زكجياأغمب الزكجات 

:   المقـوم الصحي-3-4-2
إف األسرة ىي الكسيمة البيكلكجية التي تمد المجتمع باألفراد، كذلؾ عف طريؽ اإلنجاب 

كالذم عف طريقو نضمف استمرار النكع اإلنساني، كمف خبلليا تنتقؿ المكرثات التي تحمميا 
الجينات، كلذلؾ البد أف تككف األسرة سميمة مف الناحية الصحية، لضماف سبلمة األبناء، كيؤكد 
الكثير مف العمماء أف ضعؼ النسؿ كتدىكره يرجع إلى العكامؿ الكراثية، خاصة في حالة الزكاج 

فعندما يتعرض أحد أفراد األسرة ألم مرض تؤثر حالتو في جميع ، مف األقارب مف الدرجة األكلى

                                                           
، المكتب الجامعي الحديث، األزاريطة قضايا األسرة والسكان من منظور الخدمة االجتماعية: سمكل عثماف الصديقي كآخركف(1)
 .62-61.ص.، ص2004، (االسكندرية)
 . 62.، صنفس المرجع(2)
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أفراد أسرتو، فتضطرب الحياة األسرية، كتزيد األعباء كالمسؤكليات خاصة في حالة المرض 
المزمف، خاصة في حالة ما إذا مرض أحد الكالديف، فبمرض رب األسرة يتكقؼ الدخؿ أك ينخفض 
ذا مرضت األـ تضطرب األسرة، فيزيد قمؽ األب كيتكتر كيعجز عف  مما يؤثر عمى دخؿ األسرة، كا 

كما تتأثر األسرة أيضا إذا مرض أحد أبنائيا، فيتأثر الكالديف نفسيا كيسكنيـ . تدبير شؤكف المنزؿ
الخكؼ عمى حياة أبنائيـ كمستقبميـ إذا كاف المرض مزمنا، فالمرضيؤثر سمبا عمى استقرار الحياة 
األسرية نفسيا كاجتماعيا، كيجعؿ األسرة تفقد تكازنيا كاستقرارىا، كلتحقيؽ التكامؿ األسرم البد مف 

 كالتركيز عمى مدل ،، فالصحة تاج يجب المحافظة عمييا(1)تكفر الصحة لجميع أفراد األسرة
. أىميتيا مف أجؿ إنتاج جيؿ سميـ

:  المقـوم النفسي-3-4-3
 يعد المقـك النفسي مف أىـ مقكمات األسرة، فعندما تكفر األسرة االستقرار النفسي كالطمأنينة 

كاألمف كالعطؼ ألفرادىا، فيي تككف أكثر فاعمية في رعاية أبنائيا فيي بذلؾ تضمف سبلمة أفرادىا 
مف التفكؾ األسرم كالصراع بيف أفرادىا، فالتفاىـ كالتعاكف المتبادؿ بيف الكالديف شرط أساسي 

كما أف تحديد سمكؾ األسرة ينعكس عمى الطفؿ منذ السنكات األكلى في "الستقرار الحياة األسرية، 
، كما يمعب العامؿ (2) كظيفة األسرة ىي صياغة استعداده في نمط اجتماعي مقبكؿككفحياتو، 

الجنسي دكرا ىاما في تكيؼ العبلقات الزكجية كقد ثبت بالتجربة أف ىذا التكيؼ يرتبط بعنصر 
كمدل خبرة كؿ منيما بالنشاط الجنسي، كقد يككف عدـ التكافؽ  (الزكج كالزكجة)الزمف بيف الطرفيف 

الجنسي تعبيرا عف سكء التكيؼ في مجاالت أخرل مف الحياة الزكجية؛ إذف فتكفر المقـك النفسي 
 عف تنشئة األبناء ل األكؿة المسؤكؿككنيالؤلسرة مربكط بشكؿ مباشر بدكرىا التربكم المنكط بيا، 

عدادىـ لمكاجية الحياة، كتكفر ىذا ا األسرة  ينعكس باإليجاب عمى أداء ؛ بشكؿ سميـلمقـككا 
 .يظير الصراع كالمشاكؿ بيف أفراد األسرة الكاحدة،ؼ، كالعكس يحدث في حالة الفشؿألدكارىا

 
 
: وم االجتماعيـــ المقـ-3-4-4

 إف العبلقات االجتماعية ىي أساس االستقرار األسرم، فالزكجاف يرتبطاف بعبلقات خارج 
األسرة كداخميا، فالعبلقات الداخمية ال تمثؿ اشتراؾ في المكاف فقط بؿ تنشأ عمى أساس التقبؿ 

                                                           
 .187.، ص2005، دار الفكر، األردف، تنمية المفاىيم االجتماعية والدينية في مرحمة الطفولة المبكرة: حناف عبد الحميد العناني(1)

، جامعة 2005، ديسمبر13، مجمة العمـك االجتماعية كاإلنسانية، العدداألسرة والتنشئة االجتماعية لمطفل: زياني دريد فطيمة(2)
 .210.، ص(الجزائر)باتنة
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المتبادؿ بيف الزكجيف، حيث يتقبؿ كؿ طرؼ اآلخر بعيكبو قبؿ محاسنو، فالحياة األسرية تقـك عمى 
أساس التكيؼ المتبادؿ بيف الزكج كالزكجة مف ناحية اإلشباع الجنسي، كالعكاطؼ الكدية كالصداقة 

حاطتيـ ،(1)كالديمقراطية أك المشاركة في السمطة كتقسيـ العمؿ كتسعى األسرة إلى إنجاب األبناء كا 
بالرعاية كالعطؼ كالحناف، فاألبكة كاألمكمة كبلىما مف الكظائؼ الخاصة في الحياة االجتماعية 
كىي مف األدكار الخاصة في األسرة، كتشمؿ المقكمات االجتماعية لؤلسرة شبكة مف العبلقات 

النظاـ الزكاجي النظاـ : األسرية تتضمف العديد مف األنظمة لمعبلقات السائدة في األسرة نذكر منيا
. األبكم، النظاـ األخكم، النظاـ االجتماعي الداخمي كالخارجي، ىذا حسب الباحثة سمكل عثماف

 كىناؾ تفسير آخر لشبكة العبلقات عند بعض المتخصصيف في عمـ اجتماع األسرة 
أف العبلقات التي تقـك ": عمـ االجتماع األسرم"متبنييف االتجاه الكظيفي، حيث جاء في مؤلفيـ 

بيف المكانات المكجكدة داخؿ نسؽ األسرة في مجمكعات متمايزة، تشكؿ كؿ مجمكعة منيا نسقا 
: مستقبل نسبيا يسمى النسؽ الداخمي، كىذه األنساؽ الداخمية المكجكدة في األسرة ىي

كيتككف مف مكانة الزكج كمكانة الزكجة كما تتضمنو كؿ مكانة مف معايير :النسـق الزوجي- 1
كمف اتفاقات مشتركة، كما يتككف مف العبلقات أك التفاعؿ المتبادؿ بيف ىاتيف المكانتيف، أما 

كظائؼ ىذا النسؽ فتشمؿ مسؤكليات كؿ مف الزكجيف اتجاه بعضيما، كما يميو مف محافظة عمى 
اإلشباع العاطفي، اإلنفاؽ عمى األسرة كالقياـ : العبلقة الزكجية كاستمرارىا، كىذه الكظائؼ ىي

. باألعماؿ المنزلية
كيتككف مف مكانة األب كمكانة األـ، كمف مكانة االبف أك االبنة أك األبناء كما :النسـق األبوي- 2

تتضمنو كؿ مكانة مف ىذه المكانات مف معايير كمف اتفاقات مشتركة، كما يتككف ىذا النسؽ مف 
العبلقات أك التفاعؿ المتبادؿ بيف المكانات كشاغمييا، كتشمؿ كظائؼ ىذا النسؽ مسؤكليات 

ككاجبات األب اتجاه األبناء كمسؤكليات األـ ككاجباتيا اتجاه أبنائيا، كمسؤكليات األبناء ككاجباتيـ 
الرعاية كالحماية، التربية كالتكجيو، البر كالطاعة، كغيرىا مف : اتجاه الكالديف كتشمؿ ىذه الكظائؼ

. المكركثات الحميدة
يتككف النسؽ األخكم مف مكانة األخ األكبر كمكانة األخ األصغر، أك اإلخكة :النسـق األخوي- 4

الصغار كمف مكانة األخت الكبرل، كمكانة األخت الصغرل أك األخكات الصغار كما تتضمنو كؿ 
نفاقات مشتركة، كما يتككف ىذا النسؽ أيضا مف العبلقات أك  مف ىذه المكانات مف معايير، كا 

التفاعؿ بيف ىذه المكانات كشاغمييا، كتشير كظائؼ ىذا النسؽ إلى مسؤكليات ككاجبات اإلخكة 
. اتجاه بغضيـ البعض، كتشمؿ ىذه الكظائؼ التدريب عمى المشاركة كالتنافس كالتكاتؼ كالتآزر

                                                           
 .36.سمكل عثماف الصديقي كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، ص(1)
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كيتككف مف مكانات األقارب كأىـ ىذه المكانات عادة؛ مكانة كؿ مف العـ :النسـق القرابي- 5
نفاقات مشتركة، كما يتككف ىذا النسؽ مف  كالخاؿ كما تتضمنو ىذه المكانات مف معايير كا 

أما كظائؼ ىذا . العبلقات المتبادلة، أك التفاعؿ المتبادؿ بيف أعضاء األسرة، كبيف ىؤالء األقارب
: النسؽ فتشير إلى مسؤكليات ككاجبات األقارب ككاجباتيـ اتجاه األقارب، كتشمؿ ىذه الكظائؼ

،كيتحقؽ التكامؿ األسرم بتكامؿ شبكة العبلقات األسرية (1)الدعـ المتبادؿ كالمحافظة عمى اليكية
. لمعبلقات سابقة الذكر، كقيمة ىذه العبلقات تتحدد في التكافؽ في كظائفيا ككؿ كفي تكامميا معا

 

: وظائـف األسرة-3-5
 إف األسرة باعتبارىا الكحدة االجتماعية األكلى التي ينشأ فييا الطفؿ، فيي تمثؿ العامؿ 

األكؿ المؤثر في صنع سمكؾ الطفؿ بصبغة اجتماعية، كمف ثـ تبدك أكثر جماعات التنشئة أىمية 
ككفتيا أكثر ترجيحا عف المؤسسات األخرل، لما تتركو في شخصية الطفؿ مف آثار ايجابية أك 

، فبل يمكف أف تحؿ أم مؤسسة أخرل محؿ األسرة في المراحؿ المبكرة مف عمر األبناء (2)سمبية
لفة ليصبح فردا يخدـ نفسو أكال تفيي التي تبدأ بتعميـ الطفؿ المغة كتييئتو الكتساب الخبرات المخ

.   كمجتمعو ثانيا
 قد تطكرت مف ؛ يبلحظ أف تطكر كظائؼ األسرة مف العصر القديـ إلى العصر الحديث

االتساع كالكبر إلى الضيؽ كالصغر، حيث نجد أف األسرة تقـك بمجمكعة مف الكظائؼ الجكىرية 
تتداخؿ كتتفاعؿ مع بنية المجتمع، كبما أف األسرة خاضعة لمنطؽ التغير عبر الزماف كالمكاف كمف 

حيث الكـ كالكيؼ أدل إلى تغير كظائفيا فمـ تعد األسرة الحديثة تقـك بنفس الكظائؼ كبنفس 
الكيفية التي كانت األسرة في القديـ تقـك بيا، إال أف التطكرات االجتماعية الحاصمة عمى مستكل 

نتيجة لزيادة التخصص كتعقد المجتمع الحديث كالنمك المستمر في التنظيمات "المجتمع،
، ككذا (1)"البيركقراطية كاثبات أنيا أكفأ مف غيرىا مف التنظيمات في تحقيؽ األىداؼ المجتمعية

إشباع الحاجات الفردية، سمبت بذلؾ مف األسرة كظائؼ عديدة كالكظيفة اإلنتاجية التي انتقمت إلى 
المصنع كالكظيفة التعميمية التي انتقمت إلى المدرسة، كلكف رغـ ذلؾ تبقى لؤلسرة كظائؼ مقتصرة 

كاإلنجاب كاالشباعات الجنسية التي يقرىا المجتمع، كنجد بذلؾ تشارؾ ؛عمييا كحدىا فقط
. (التربية كالتنشئة االجتماعية)المؤسسات األخرل في أداء كظائؼ أخرل

                                                           
 .22-21.ص.نخبة مف المتخصصيف، مرجع سبؽ ذكره، ص(1)
، (مصر)، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، االسكندرية (قراءة اجتماعية ثقافية)التربية والمدرسة والمعمم : السيد سبلمة الخميسي(2)

 .  167.، ص2000

 .67. عبد القادر القصير، مرجع سبؽ ذكره،ص(1)
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كيمكف بذلؾ أف نمخص أىـ كظائؼ األسرة كذلؾ مف خبلؿ عرض تصنيفات بعض 
. الباحثيف، فعمى اختبلفيـ إال أنيـ اتفقكا في كظائؼ أساسية لؤلسرة

، تصنيفؤلىـ كظائؼ "األسرة كمشاكؿ الحياة العائمية "طـارق كمال"جاء في مؤلؼ الباحث ك
: (2)األسرة إلى أربعة كظائؼ رئيسية، كىي

:  الوظائـف البيولوجية-1
تقمصت كظائؼ األسرة مف كحدة اقتصادية تنتج لممجتمع كؿ ما يحتاجو ككانت ىيئة سياسية 

دارية كتشريعية كدفاعية، كتتمخص كظيفة األسرة البيكلكجية في اإلنجاب كما يسبقو مف  كا 
. عبلقات جنسية ضركرية الستمرار الكائف اإلنساني

:  الوظيفة النفسيـة- 2
كما يحتاج اإلنساف لمغذاء لينمك كيكبر فيك يحتاج إلى إشباع حاجاتو النفسية، كالحاجة 

األسرة، حيث أنيا المكاف األكؿ الذم  خارج كفريتإلى الحب كاألمف كالتقدير، كىذا ال يمكف أف 
. يجد فيو الفرد الحناف كالدؼء العاطفي

:  التربويــــة الوظيفـة -3
كتتجمى ىذه الكظيفة في تنشئة األبناء، التي يبدك تأثيرىا في السنكات الخمس األكلى مف 
حياة الطفؿ، عمى كجو الخصكص، ففي ىذه السنكات يتـ تطبيع الطفؿ اجتماعيا كتعكيده عمى 

، كما تتضمف (التغذية، اإلخراج، الحياء كالتربية الحسنة كاالستقبللية)مختمؼ النظـ االجتماعية 
إعطاء الدكر كالمكانة المناسبة لمطفؿ، كتعريفو بذاتو كتنمية مفيكمو لنفسو كبناء ضميره كتعميمو 
المعايير االجتماعية ليعرؼ حقكقو ككاجباتو التي تساعده عمى الصحة النفسية كالتكيؼ ككسطو 

. االجتماعي
فاألسرة تعد الطفؿ إعدادا اجتماعيا كتكجو سمككو في ما يجب كما ال يجب عممو، كتعممو 

المغة التي يتفاعؿ بيا اجتماعيا، كما تنقؿ لمطفؿ المكركثات الثقافية كالدينية كتعيف لو مكانتو 
فالعائمة تقـك كعمى حد تعبير أحد تعبير أحد عمماء االجتماع بكظيفة المدرب "االجتماعية، 

. (1)"االجتماعي الذم يضمف لؤلفراد مكانة معينة في المجتمع
:  الوظيفـة االقتصادية- 4

تعرضت ىذه الكظيفة عمى تطكر كبير بكصفيا كظيفة أسرية، كلعؿ مف أبرزىا خاصة في 
المجتمعات البدكية كالقركية لـ تعد مكتفية بذاتيا اقتصاديا، كىجر أفرادىا إلى المناطؽ الحضرية 

                                                           
 .56-55.ص.، ص2000، (األردف)، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف الطفل واألسرة والمجتمع: حناف عبد الحميد العناني(2)
 .100.، ص1967، (لبناف)، منشكرات مكتبة الكحدة العربية، بيركتعمم االجتماع لطالب الفمسفة:  زىير عبد المالؾ(1)
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بحثا عف حياة أفضؿ كفرصة العمؿ، كاقتصر نشاط القرل عمى أنكاع محدكدة مف النشاط  (المدف)
عمى تربية الدكاجف، صناعة األلباف كالخبز، أما األسرة الحضرية فإف كظيفتيا في اإلنتاج تتحدد 

بطبيعة الحياة الحضرية في صنع الطعاـ كغسؿ المبلبس كحياكتيا في بعض األكقات، فيي 
. تستيمؾ أكثر مف ككنيا منتجة

 أف كظائؼ األسرة ؛(2)عبد العاطي ومحمد أحمد بيومي وآخرونكما يرل كؿ مف الباحثيف السيد 
كظيفة تنظيـ السمكؾ الجنسي كاإلنجاب، العناية باألطفاؿ كتربيتيـ، التعاكف كتقسيـ :تتمثؿ في

 .، تييئة أسمكب الحياة في المجتمع(العاطفي كالمادم)العمؿ، اإلشباع 
تتنكع : "يمخص كظائؼ األسرة في الفقرة التالية؛ ؼ(3)حسين عبد الحميد أحمد رشوان أما 

أشكاؿ الحياة األسرية كتختمؼ مف مجتمع إلى آخر كفي المجتمع الكاحد مف زمف إلى آخر، كمع 
ىذا فكظائفيا كاحدة في كؿ المجتمعات، حيث تكاجد العديد مف المطالب كاالحتياجات، كتقـك 

الكظيفػة الجنسيػة، ككظيفة اإلنجاب كالتكاثر، كالكظيفة : األسرة بعدد مف الكظائؼ األساسية ىي
". االقتصادية كالكظيفة التربكية

عمى رغـ االختبلؼ بيف جميع التصنيفات السابقة لكظائؼ األسرة إال أف أغمب الباحثيف الذيف 
الكظيفة البيكلكجية، الكظيفة النفسيةالكظيفة : تعرضنا إلييـ كجدنا أنيـ اتفقكا عمى الكظائؼ التالية

. االجتماعية، الكظيفة االقتصادية ككظيفة التنشئة االجتماعية أك الكظيفة التربكية
 
 
 
 

 : خصائـص األسرة-3-6
األسرة في طبيعتيا اتحاد تمقائي تؤدم إليو االستعدادات كالقدرات الكامنة في الطبيعة "

البشرية النازعة إلى االجتماع، كىي بأكضاعيا كمراسيميا عبارة عف مؤسسة اجتماعية تنبعث عف 
ظركؼ الحياة الطبيعية التمقائية لمنظـ كاألكضاع االجتماعية، كىي ضركرة حتمية لبقاء الجنس 
البشرم كدكاـ الكجكد االجتماعي، فقد أكدعت الطبيعة في اإلنساف ىذه الضركرة بصفة فطرية 

كيتحقؽ ذلؾ بفضؿ اجتماع كائنيف ال غنى ألحدىما عف اآلخر كىما الرجؿ كالمرأة، كاالتحاد الدائـ 
                                                           

، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة  األسـرة والمجتمع:السيد عبد العاطي، محمد أحمد بيكمي، سامية محمد جابر كآخركف(2)
 .07.، ص2006، (االسكندرية)
، 2007، (مصر)، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية (األنساق والجماعات)البناء االجتماعي : حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف(3)

 .101.ص
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، كتعتبر األسرة نظاـ متميز لو (1)"المستقر بيف ىذيف الكائنيف بصكرة يقرىا المجتمع كىك األسرة
 عند مقارنة ىذا النظاـ بعدد في المجتمعات القديمة كالحديثة، كلكف رغـ ىذا ،خصائص يتميز بيا

 يشترؾ فييا مع بقية األنظمة ، إال أف النظاـ األسرم لو مجمكعة مف الخصائص،االختبلؼ
:  ما يمي كمنيا ،األسرية األخرل

تقـك عمى أكضاع كمصطمحات يقرىا المجتمع، كىي مف عمؿ المجتمع كليست عمبل فرديا  -
حيث أنو في نشأتيا كتطكرىا كأكضاعيا قائمة عمى مصطمحات المجتمع، فمثبل الزكاج ىك 

. محكر القرابة في األسرة كالعبلقات األسرية
تعتبر األسرة اإلطار العاـ الذم يحدد تصرفات أفرادىا فيي التي تشكؿ حياتيـ كتضفي  -

األسرة المتدينة تشكؿ حياة األفراد بالطابع الديني : عمييـ خصائصيا كطبيعتيا، مثاؿ ذلؾ
إلى جانب ذلؾ فيي عربة الكعي االجتماعي كالتراثي كالحضارم، كىي مصدر العادات 

 .كاألعراؼ كالتقاليد كقكاعد السمكؾ كعمييا تقـك عممية التنشئة االجتماعية
األسرة تؤثر فيما عداىا مف النظـ االجتماعية األخرل كتتأثر بيا، كالنظـ االجتماعية في  -

الدراسات االجتماعية لؤلسرة ىي التي تقـك عمى مجرد اصطبلحات يرتضييا العقؿ 
 .الجمعي كقكاعد تختارىا المجتمعات

تعتبر األسرة كحدة اقتصادية؛ فقد كانت قائمة في القديـ لكؿ مستمزمات الحياة كاحتياجاتيا،  -
ككاف نتاج األسرة رىف استيبلكيا، كعندما اتسع نطاؽ األسرة أصبح النتاج العائمي مف 

خصائص المرأة، ككاف الرجؿ يعمؿ تابعا لييئات أك مؤسسات أخرل، كاألسرة مازالت تؤدم 
كظائفيا االقتصادية مع التطكرات التي طرأت عمى نظاميا، ففي األسرة الحديثة لكؿ فرد 
عمؿ اقتصادم معيف، كينظر معظـ األفراد إلى األسرة الحديثة عمى أنيا شركة اقتصادية 

 .بيف عامميف ىما الزكج كالزكجة
األسرة كحدة إحصائية؛ أم يمكف أف تتخذ أساسا إلجراء اإلحصاءات المتعمقة بعدد السكاف  -

كمستكل المعيشة كيمكف أف تتخذ كذلؾ كعينة لمدراسة كالبحث كعمؿ المتكسطات 
اإلحصائية، كذلؾ لمكقكؼ عمى المشكبلت األسرية كرسـ المخططات المثمرة لمقضاء 

عمييا، كاإلحصاءات التي تعمؿ في ميداف األسرة ينبغي أف تككف دقيقة كمرتكزة عمى فيـ 
صحيح لطبيعة الحياة األسرية، ألف الدكلة ترسـ سياستيا العمرانية كتصنع مشركعاتيا 

اإلصبلحية عمى أساس البيانات اإلحصائية المستقاة مف ميداف المجتمع، فكمما كانت ىذه 
 .البيانات صحيحة كانت سياسة الحككمات بعيدة عف االرتجاؿ

                                                           
 .43.، ص1985، (لبناف)، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركتدراسات في االجتماع العائمي:  مصطفى الخشاب(1)
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األسرة ىي الكسط الذم اصطمح عميو المجتمع لتحقيؽ غرائز اإلنساف كدكافعو الطبيعية  -
كاالجتماعية، كذلؾ مثؿ حب الحياة كبقاء النكع كتحقيؽ الدكافع الغريزية كالعكاطؼ 

كاالنفعاالت االجتماعية، كىذه كميا عبارة عف قكالب كمصطمحات يحددىا المجتمع لؤلفراد 
كيستيدؼ مف كرائيا الحرص عمى الكجكد االجتماعي كتحقيؽ الغاية مف االجتماع 

 .اإلنساني
: ـرةــة األســـأىميـ- 3-7

 يتفاعؿ في إطاره الكالديف مع األبناء لتشكيؿ ، تعتبر األسرة نسقا اجتماعي رئيسي بالمجتمع
بصكرة ،كشخصية سميمة اجتماعيا كنفسيا، لكي يقكمكا ىـ بدكرىـ بأدكار منكطة بو في المستقبؿ

فعالة في المجتمع الذم ينتمكف إليو، مما ينعكس عمى باقي األنساؽ االجتماعية التي تتعامؿ معيا 
األسرة ككحدة كمية، ككمما زادت قدرة األسرة عمى رعاية أبنائيا كتكجيييـ كتنشئتيـ دكف أف يشعركا 
بالحرماف أك الضغط أك القسكة أك التساىؿ، كمما كاف الطفؿ سكيا قادرا عمى تحمؿ مسؤكليتو في 

، فإذا ضعفت الخمية األساسية في (1)إطار احترامو كتقديره لذاتو كذكات اآلخريف في نفس الكقت
المجتمع ضعؼ مصدره كنقطة ارتكازه، أم أف األسرة التي أصيبت بأمراض فكرية كأخبلقية متعددة 

المصادر كالمرجعيات، يطغى عمييا التمزؽ كالتشتت، كيغيب التكامؿ االجتماعي بيف مختمؼ 
أكساط المجتمع، كتصير األسر محطمة كتبدأ العائبلت بالتفكؾ كينتشر الطبلؽ كتقؿ نسبة الزكاج، 
كتنتشر الفاحشة كتتعدد أنكاع العبلقات غير الشرعية، كؿ ىذا يثمر تمزقا في أكصاؿ المجتمع كىك 

، إذا كجب عمينا  العكدة بالخمية األساسية إلى مكقعيا األساسي (2)ما أكصمنا إلى ما نحف عميو 
كجعمو مف أىـ أىدافنا كالمحافظة عمييا، تمؾ الخمية أك المؤسسة اإلنسانية التي يحتمي بيا اإلنساف 
كيحقؽ مف خبلليا جكىره، كيكتسب داخؿ إطارىا ىكيتو الحضرية كاألخبلقية، كتبرز أىمية األسرة؛ 
في أف الرعاية التي يتمقاىا الطفؿ في أسرتو في السنكات األكلى مف حياتو ىي العامؿ الرئيسي في 

: تككيف صحتو النفسية كالفعمية، كيمكف تمخيص أىمية األسرة في النقاط التالية
أنيا تمثؿ أكؿ نمكذج مثالي لمجماعة التي يتعامؿ الطفؿ مع أفرادىا كجيا لكجو كىي بدكرىا - 1

. التي تشكؿ سمككو كتكجيو كتمقنو القيـ التربكية كالمعايير االجتماعية
. تنفرد األسرة بتزكيد الطفؿ بمختمؼ الخبرات أثناء سنكات تككينو- 2
اف األسرة ىي أكثر الجماعات األكلية تماسكا، كتتـ فييا عمميات اتصاؿ كانتقاؿ القيـ كالعادات - 3

. مف جيؿ اآلباء إلى جيؿ األبناء
                                                           

 .28. مرجع سبؽ ذكره، ص:  محمد متكلي قنديؿ، صافي ناز شمبي(1)
، بيركتاألسـرة العربية في وجو التحديات والمتغيرات المعاصرة: مؤتمػر األسرة األكؿ(2)  .08.، ص2006، (لبناف)، دار ابف حـز
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تحدد مكانة الطفؿ بدرجة كبيرة بمكانة األسرة كثقافتيا، كبالتالي فيي تييئ المكاقؼ المختمفة - 4
. كتنمية قدرات الطفؿ

تعتبر األسرة النسؽ االجتماعي األكؿ الذم يزكد الطفؿ برصيده األكؿ مف القيـ كالعادات - 5
االجتماعية، كتككف بمثابة دليؿ يرشده في تصرفاتو كتحديد سمككاتو، حيث يتعمـ الحؽ كالكاجب، 

 .الخطأ كالصكاب
 . كتحدد لو منذ البداية اتجاىات سمككو، االجتماعيةمكانتواألسرة ىي التي تمنح الطفؿ كمنو؛ ؼ

 

: المداخل النظرية في دراسة األسرة- 3-8
بالرغـ مف أف ىناؾ اتفاقا عمى أف األسرة ىي المبنة األساسية التي ينيض عمييا بناء 
المجتمع، إال أف التغيرات السريعة التي شيدىا عالمنا المعاصر قد جعؿ مف األسرة مكضكعان 

بيذه – مثميا في ذلؾ مثؿ بقية مؤسسات المجتمع – لمجدؿ الفكرم كالفمسفيفقد تأثرت األسرة 
التغيرات مما دفع المفكريف إلى تأمؿ التيديدات التي تشكميا أعباء الحضارة عمي األسرة، كذىب 
المفكركف في ىذا الصدد مذاىب شتى تتراكح بيف التشاـؤ كالتفاؤؿ، فالمتشائمكف يذىبكف إلي أف 
األسرة المعاصرة عمى شفا االنييار ألنيا تعيش في مأزؽ كتتحكؿ بالتدريج إلي مؤسسة تخمك مف 

العاطفة كالدؼء، بينما يذىب المتفائمكف إلي أف األسرة قد نجحت في أف تتكيؼ مع التغيرات كأنيا 
، كلعؿ ىذه االعتبارات ترسخ في أذىاننا (1)تستمر في الكجكد صمبة رغـ ما حكليا مف أمكاج عاتية

منذ البداية صعكبة تحديد المداخؿ النظرية في دراسة األسرة لما يكتنؼ ذلؾ مف تداخؿ كتشابؾ 
كاتساع قد جعؿ تحديد ىذه المداخؿ عممية عسيرة؛ إال أننا سنحاكؿ ذكر أىـ المداخؿ النظرية التي 

تعرضت لدراسة األسرة، كقبؿ ىذا ارتأينا المركر أكال بما يقصد بالمدخؿ النظرم؟ 
 المنطمؽ العاـ الذم نطؿ مف خبللو Theoretical Approachيقصد بالمدخؿ النظرم 

عمي الظاىرة مكضكع الدراسة، فيك يضـ مجمكعة مف القضايا أك التصكرات المترابطةالتي تكجو 
رؤيتنا لمظاىرة مكضكع الدراسة، كيقترب مفيـك المدخؿ النظرم بيذا االستخداـ مف مفيـك اإلطار 

 Frame General Theory of أك مفيـك اإلطار المرجعي Conceptual Frameالتصكرم 
Reference كما يقترب مف مفيـك النظرية العامة التي قد تشتؽ منيا مجمكعات مف ،

 Middle Range Theoryاالفتراضات أك القضايا التي تشكؿ كؿ مجمكعة منيا نظرية كسطي 
ىيل  حدد ، فقدكلقد اختمؼ الباحثكف في تحديد المداخؿ النظرية األساسية في دراسة األسرة

                                                           
 رسالة ماجستير، جامعة أسيكط، مصر، ،التحضر وأثره عمى تغير األسرة اليمينة بنائيا ووظيفيا: فتحية محمد محفكظ باحشكاف(1)

  http://books.google.com: ، تـ تحميميا مف المكقع االلكتركني التالي(70-68)ص.، غير منشكرة، ص2008
 .سا17.36:بتاريخ
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المدخؿ البنائي الكظيفي، المدخؿ التفاعمي، المدخؿ : خمسة مداخؿ لدراسة األسرة ىيوىانسن
ىذه المداخؿ في ثبلثة فقط فقد دمج برودريك أماالمكقفي، كالمدخؿ النظامي، كالمدخؿ التطكرم

روس أما ،المدخؿ البنائي الكظيفي، كالمدخؿ التفاعمي، كالمدخؿ التطكرم: ىي
البنائية الكظيفة، :  فقد حدد خمسة مداخؿ بمسميات مختمفة إلي حد ما ىي Eshlemanأشممان

. (1)كمداخؿ الصراع، كالتفاعمية الرمزية، كنظرية التبادؿ، كالنظرية التطكرية
: مداخؿ دراسة األسرة إلي" النظريات المعاصرة حكؿ األسرة"بينما صنؼ محررك كتاب 

نظرية التبادؿ، كنظرية النسؽ، كنظرية الصراع، كالنظرية التفاعمية الرمزية، كالنظرية 
مستكم ما : كال يخمك تصنيؼ مف تحيز؛ فالرككف إلي تصنيؼ بذاتو يعكس أكالن .الفينكمينكلكجية

. (2)رؤية ذاتية لمحدكد بيف النظريات المختمفة: قطعو العمـ مف تطكر، كثانيا
رغـ تعدد المداخؿ السكسيكلكجية في دراسة األسرة؛ إال أننا حصرناىا في خمسة مداخؿ 

ومدخل دراسة ،المدخل التفاعمي كالمدخل البنائي الوظيفي، مدخل دراسة األسرة كنظام:رئيسية ىي
. الموقفوالمدخل التطوري

: مدخل دراسة األسرة كنظام اجتماعي- 3-8-1
 يعتبر ىذا المدخؿ؛ىك األكؿ أقدـ المداخؿ ظيكرا، كاتصؼ في البداية باتساع نطاقو 

كاتجاىو الكصفي كاألخبلقي، كقد استخدـ ىذا المنيج عمماء االجتماع كاالنثربكلكجيا، كعندما طبؽ 
جراء المقارنات عبر المكاف كالزماف،  عمى الدراسات األسرية اىتـ بأصؿ النظاـ العائمي كتطكره،كا 

إلى التخمص مف األحكاـ - في السنكات األخيرة-كقد اتجو الباحثكف الذيف يفضمكف ىذا المدخؿ
مبريقي، إال أف مركز الثقؿ االالقيمية كاالعتماد عمي البحث مع التركيز عمي االختبار كالتحميؿ 

ظؿ مع ذلؾ تاريخيا كمقارنا، إف األسرة ليست مجرد مؤسسة، كلكف يمكف أف نعتبرىا نظاما 
اجتماعيا أيضا كيضيؼ مدخؿ النظاـ االجتماعي أنو عمى الرغـ مف انحصارىا داخؿ النظرية 

البنائية الكظيفية، أبعاد الفرد كالدكر إلى مفاىيـ المجتمع كالكظيفة السائدة في المدخؿ المؤسسي، 
كيرتبط األفراد بغيرىـ بعبلقات اجتماعية كيشارككنيـ مجمكعة مف القيـ التي تنتج عف تكقعات 

السمكؾ المشترؾ، كىناؾ العديد مف األمثمة عمي سبيؿ المثاؿ عند معالجة الطفؿ المريض ال تقـك 
األـ بتقدير طريقة العبلج كالدكاء، بؿ يقـك الطبيب بتمؾ الميمة، فكؿ فرد يدرؾ حدكد كمطالب 
دكره، كتمكننا التفرقة بيف المؤسسة كالنظاـ االجتماعي، المجتمع كالفرد، الكظيفة كالدكر مف فيـ 

                                                           
:   منقكؿ مف مقاؿ منشكر في المكقع االلكتركني التالي(1)

http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=3807سا18.35 في الساعة 16/10/2010:  بتاريخ 
 .48.، ص2006، دار جامعة لمطباعة كالنشر، اليمف، األسرة والتغير االجتماعي:  فضؿ عبد اهلل الربيعي(2)

http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=3807
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 تالككت لالطبيعة الزكاجية لؤلسرة؛ تمؾ التي تحافظ عمي بناء المجتمع كتمبي مطالب األفراد، كير
 أف يدرج -الذم طكر ىذه األفكاركجزء مف نظرية نظاـ اجتماعي كبير-T. Parsonsبارسكنز 

 أنيا البناء الذم يربط ل األسرة عؿكتعالجكؿ شكؿ مف أشكاؿ المجتمع داخؿ خطة نظرية شاممة، 
خبرات الفرد في أدكاره باألجزاء األخرل لمنظاـ االجتماعي، فعمى سبيؿ المثاؿ يرتبط دكر األب 

. (1)كعائؿ لؤلسرة باالقتصاد
 

: المدخل البنائي الوظيفي- 3-8-2
تعتبر النظرية البنائية الكظيفية مف أىـ النظريات انتشارا في دراسة األسرة، حيث ينظر 
أنصار ىذه النظرية إلى األسرة كنسؽ اجتماعي مككف مف أجزاء يربط بينيا التفاعؿ كاالعتماد 
ذا حصؿ أم خمؿ في أم جزء ما، يحصؿ اختبلؿ كظيفي داخؿ النسؽ الكمي، إذف  المتبادؿ كا 

ينطمؽ االتجاه البنائي الكظيفي مف مسممة مؤداىا تكامؿ أجزاء النسؽ كاالعتماد المتبادؿ بيف "
عناصر المجتمع، ذلؾ أف المجتمع كالتنظيـ االجتماعي كالثقافة عبارة عف كائف اجتماعي يشبو 
الكائف العضكم، كىي تمثؿ نسقا مف المناشط كاالتجاىات، يمعب كؿ منيا دكرا محددا لتحقيؽ 
غاية محددة، كىذا النسؽ يتألؼ مف عدد مف األجزاء المترابطة تؤلؼ كبل متكامبل، تتساند فيو 

، كمف أىـ آراء العمماء الكظيفييف الذيف ليـ إسياما كاضحا في (2)"األنماط االجتماعية كالثقافية
 فقد عالج بارسكنز مف خبلؿ اتجاىو الكظيفي تالكوت بارسونز؛: ما يميدراسة األسرة نذكر 

الكاضح عدة مكضكعات في مجاؿ االجتماع األسرم كتحميمو لعممية التنشئة االجتماعية، كدراستو 
لؤلسرة كالمجتمع الصناعي كتناكلو لمعبلقة بيف الزكجيف، كيرل بارسكنز عند معالجتو لؤلسرة 
الحديثة بأنو في كؿ الجماعات الصغيرة ميؿ لظيكر تبايف في األدكار، فيناؾ أفراد تختص 
باألدكار الرئيسية كآخركف يختصكف باألدكار الثانكية التابعة، كما يؤكد بأف كظائؼ األسرة 

 Bell، ك بؿ(1)األمريكية الحديثة تقمصت كأصبحت تتبلءـ كتتكيؼ مع المجتمع الصناعي الحديث
؛ كيرل كؿ منيما األسرة كنسؽ فرعي في المجتمع الشامؿ الذم يتضمف أنساؽ Vogelكفكجؿ

فرعية مختمفة، كالنسؽ االقتصادم كنسؽ القيـ كنسؽ التعميـ كغيرىا، بحيث تؤثر ىذه األنساؽ 
عمى األسرة كما تتأثر ىي األخرل بنسؽ األسرة، كمف شأف ىذا التأثير أف يجعؿ البناء األسرم 
عرضة لمتعديؿ كالتغير المستمر تبعا لمتغيرات التي تحدث في تمؾ األنساؽ كنتاج سببي لمترابط 

                                                           
 .344-342.ص.، ص1998، دار المعرفة الجامعية، األسرة والمجتمع:  السيد رشاد غنيـ، السيد عبد العاطى كآخركف(1)
، 2007 مؤسسة شباب الجامعػػػة، االسكندريػػػة، ،(األنساق والجماعات)البناء االجتماعي :  حسيف عبد الحميػػػد رشػكاف(2)

 .29-28.ص.ص
 .91. مرجع سابؽ، ص، سامية مصطفى الخشاب(1)



  وألاســـــرةةـــــــــلتربيمقاربة سوسيولوجية ل.…………………........……………..…الفصل الثاني
 

 56 

المكجكد بيف التغيرات األسرية مف جية، كبيف التغيرات التي تحدث في تمؾ األنساؽ مف جية 
 .كيشيع ىذا المدخؿ باستخدامو مف طرؼ أغمب الباحثيف العرب في دراساتيـ لؤلسرة،أخرل

إف االتجاه البنائي الكظيفي ينظر إلى األسرة كنسؽ اجتماعي ذم أجزاء معينة يربط بينيا 
التفاعؿ كاالعتماد المتبادؿ، كمف المسائؿ اليامة التي تحظي باىتماـ ممحكظ في ىذا المدخؿ، 

دراسة عناصر النسؽ مف زاكية أدائو لكظائفو تحقيقا لبقاء النسؽ كتكازنو أك تعكيقو لمتكامؿ 
الكظيفي لمنسؽ الكمي، كما يتركز االىتماـ عمي العبلقات الداخمية لمنسؽ العائمي، كعمى العبلقات 

. بيف األسرة كاألنساؽ االجتماعية األخرل
:  المدخل التفاعمي الرمزي- 3-8-3

ترجع جذكر التفاعمية الرمزية إلى الفمسفة البراجماتية كالسمككية النفسية، ثـ اتجيت إلى التفسير 
السكسيكلكجي لمبيئة كذلؾ بدراسة عبلقة الكائف الحي ببيئتو، أما مركز تطكرىا فقد كاف جامعة 

تشارلز ككلي كركبرت بارؾ كجكرج ميد، كتركز التفاعمية الرمزية : شيكاغك كمف مؤسسييا األكائؿ
: عمى ثبلثة عناصر رئيسية ىي

 .التفاعؿ بيف الفاعؿ كالعالـ -
 .(ثابتة)النظر إلى الفاعؿ كالعالـ كعمميات ديناميكية، كليس كبنيات استاتيكية  -
 . (2)قدرة الفاعؿ عمى تغير ما يجرم في العالـ االجتماعي -

كيركز ىذا االتجاه عمى دراسة العبلقات بيف الزكج كالزكجة كبيف الكالديف كاألكالد، فيك ينظر إلى 
األسرة عمى أنيا كحدة مف الشخصيات المتفاعمة، ألف الشخصية حسب صحاب ىذا االتجاه ليست 

، كما يركز ىذا (3)م بؿ ىي مفيـك دينامي كاألسرة ىي شيء معاش، كمتغير كناـ،كيانا ثابتا
التنشئة االجتماعية كالشخصية، ذلؾ أف التنشئة االجتماعية : االتجاه عمى مدخميف أساسييف ىما

تركز عمى كيفية اكتساب االنساف ألنماط السمكؾ كطرؽ التفكير، كيدعك ىذا االتجاه إلى استقصاء 
كتعريفات المكاقؼ، كالرمكز " المعاني"األفعاؿ المحسكسة لؤلشخاص مع التركيز عمى أىمية 

كالتفسيرات، ذلؾ ألف التفاعؿ بيف بني االنساف كفقا ليذا االتجاه يتـ عف طريؽ استخداـ الرمكز 
كيفسر ىذا االتجاه ظكاىر األسرة في ضكء العمميات "كتفسيرىا كالتحقؽ مف معاني أفعاؿ اآلخريف، 

عبلقات، المركز، مشكبلت االتصاؿ، اتخاذ القرارات، عممية التنشئة اؿالداخمية كأداء الدكر، 
. (1)"االجتماعية

 

                                                           
 .67. أحمد سالـ األحمر، مرجع سبؽ ذكره، ص(2)
 .51. سامية مصطفى الخشاب، مرجع سبؽ ذكره، ص(3)
 .254. محمد الجكىرم كآخركف، مرجع سابؽ، ص(1)
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: مدخل دراسة الموقف- 3-8-4
يركز ىذا المدخؿ عمى دراسة األسرة كمكقؼ اجتماعي يؤثر في السمكؾ، أم كمجمكعة مف 

 ىذا كبكؿ بكسارد استخدـ كقدالمثيرات الخارجية بالنسبة ألفراد األسرة تمارس التأثير عمييـ، 
 :منيا افتراضات عمى كيقـك قصيرة، فترات في التفاعؿ ألنماط المبلحظة أساليب االتجاه

 .الكاقع عف مستقؿ كمكضكع دراستو يمكف المكقؼ أف -
 .كالتعديؿ التغير دائمة المكاقؼ أف -
 .المكاقؼ لتغير تبعان  كيتغير المكقؼ مع يتكافؽ السمكؾ أف -

 تفسير ل عؿ(دراسة المكقؼمدخؿ التفاعمي كالمدخؿ )يركز المدخبلف الثالث كالرابع
أداء الدكر، كعبلقات المركز، كمشكبلت : الظكاىر األسرية في ضكء العمميات الداخمية مثؿ

بينما ييتـ المدخؿ التفاعمي بصفة خاصة بالتفاعؿ في حد ذاتو، يأخذ كاالتصاؿ، كاتخاذ القرارات،
األسرة كمكقؼ اجتماعي يؤثر في السمكؾ، أم كمجمكعة مف المثيرات الخارجية " المكقؼ"مدخؿ

. بالنسبة ال فراد األسرة تمارس التأثير عمييـ
 

: وريــل التطـــ المدخ-3-8-5
       يعد ىذا المدخؿ كاسع النطاؽ؛ ألنو يشمؿ التحميؿ في المدل القصير كفي المدل البعيد 

كيحاكؿ دراسة التغير في نسؽ األسرة الذم يحدث بمركر الزمف، ككذلؾ التغير في أنماط التفاعؿ 
لقد استخدمت دكرة حياة "؛ "دكرة حياة األسرة"كيستخدـ في تحميبلتو أداة تصكرية يطمؽ عمييا 

األسرة كأداة لكصؼ كتحميؿ بنية ككظائؼ كعبلقات األسرة عبر مراحؿ تطكرىا، كقد اختمؼ عمماء 
االجتماع كاألنثربكلكجيا في تقسيـ مراحؿ ىذه الدكرة، كالظكاىر المصاحبة ليا، كيرجع بعض عمماء 

 كقسمكا دكرة 1906االجتماع بذاتو ىذا االتجاه النظرم، الذم تأثر بالمذىب العضكم إلى عاـ 
مرحمة بداية الحياة الزكجية، مرحمة زكجيف مع طفؿ ليما أك :(1)حياة األسرة إلى أربعة مراحؿ كىي

. أكثر، مرحمة زكجيف مع ابف ليما أك أكثر يعكؿ نفسو بنفسو، كمرحمة زكجيف في سف الشيخكخة
مع مدخمي التفاعؿ كدراسة - كىك أحدث ىذه المداخؿ جميعان -يشترؾ المدخؿ التطكرم

 إال أنو ال ينطمؽ مف التفاعؿ في حد ، األسرة ككحدة مف شخصيات متفاعمةلالمكقؼ في النظر إؿ
نما مف دكرة حياة األسرة أك مراحؿ التطكر التي تمر بيا  ذاتو كال مف السمكؾ المتأثر بالمكقؼ، كا 

. األسرة كأفرادىا
 

                                                           
 .353-351.ص.، مرجع سبؽ ذكره، صالزواج والعالقات األسرية سناء الخكلى، (1)
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 :ةـــرة الجزائريــــاألس-4
، كانت أسرة ممتدة مركبة متصمة برابطة الدـ، كىك النمط المككف (العائمة)األسرة الجزائرية التقميدية 

فالعائمة الجزائرية ىي عائمة مكسعة، " مف عدد كبير مف األفراد تجمعيما في الغالب صمة القرابة، 
، كتعتبر (2)" شخص يعيشكف جماعيا60-20تتضمف عدد كبير مف األفراد يتركاح عددىـ مف 

. العائمة الجزائرية عائمة بطريقية، يككف فييا األب أك الجد ىك قائد الجماعة
: التعريف والنشأة- 4-1

 لقد كجدنا مجمكعة مف الدراسات التي تناكلت مكضكع األسرة الجزائرية؛ نذكر منيا تمؾ 
، كىناؾ Bormans وCamilleri وDemersman وBerqueالدراسات التي قاـ بيا كؿ مف 

الثقافة "دراسات حديثة حكؿ األسرة الجزائرية كىي دراسة الباحث عبد الغني مغربي بعنكاف 
، إضافة إلى "األسرة الجزائرية"بعنكاف " مصطفى بكتنفكشت"كدراسة الباحث " كالشخصية الجزائرية

بعض الدراسات االنثربكلكجية، ذات الطابع االثنكغرافي؛ كالتي تتعمؽ ببعض العادات كاألزياء 
. كالحمي كالكشـ كالزكاج كأثاث المنزؿ كغيرىا

Wider Familyإف مفيـك العائمة 
 ىي امتداد لمفيـك ": عمياء شكرم" حسب الباحثة

 كتتألؼ مف األخكة كاآلباء Clan كاختصار لمفيـك العشيرة Immediate Familyاألسرة المباشرة 
يتقابمكف في .. كاألعماـ كالخاالت كأكالد العـ كأكالد الخاؿ كمف في حكميـ كاألصيار كاألبناء

، كينشطكف في المصالح المشتركة مثؿ كغيرىاالمناسبات كالزكاج كاألعياد كالكفاة كزيارة المقابر
  .إلخ.. القضايا كاإلرث كاألمبلؾ المشتركة

لعؿ مف أىـ الظكاىر المنتشرة كالمرتبطة باألسرة الجزائرية في اآلكنة األخيرة، تحكليا مف 
، نتيجة التغيير (األسرة)إلى نمط األسرة الحديثة المحدكدة األطراؼ (العائمة)نمطيا الممتد الكاسع 

الكبير الذم صاحب التغيرات في المجتمعات الصناعية، كانتشار اتجاه استقبللية األسرة النككية 
عف كحدات النسؽ األسرم الكبير، حيث خضع المجتمع الجزائرم كغيره مف المجتمعات األخرل 

 1830إلى صيركرة تاريخية في مراحمو المختمفة، بدءا مف الفترة االستعمارية التي امتدت مف سنة 
 إلى الكقت الحاضر، 1992، أما بالنسبة لفترة ما بعد االستقبلؿ كالتي امتدت مف عاـ 1962إلى 

فقد شيدت فييا الجزائر تحكالت كتغيرات سريعة في مسيرتيا نحك التقدـ، باعتبارىا بمد متطمع في 

                                                           
، ديكاف المطبكعات الجامعية الجزائرية، (التطكر كالخصائص الحديثة) العائمـة الجزائريـة: أحمد دمرم: مصطفى بكتفنكشت، ترجمة(2)

 .37.، ص1984الجزائر، 
 ال تكجد كممة انجميزية مقابؿ كممة العائمة بالكصؼ المكضح أعبله، عمى أنو كثيرا ما يستخدـ تعبير ImmediateFamily لئلشارة 

.  لئلشارة إلى مفيـك العائمة  Wider Familyإلى مفيـك األسرة، كما يستخدـ أحيانا تعبير 



  وألاســـــرةةـــــــــلتربيمقاربة سوسيولوجية ل.…………………........……………..…الفصل الثاني
 

 59 

مجاالت كثيرة السياسية فييا كاالجتماعية كالثقافية، ككؿ تحكؿ في المجتمع ينعكس أثره بالدرجة 
األكلى عمى كافة األبنية االجتماعية، كمنيا البناء األسرم، فعمى سبيؿ المثاؿ زيادة نسبة الكالدات 
مثبل تمس المجتمع مباشرة، كذلؾ بزيادة النمك الديمغرافي كالذم يترتب عنو بعض اآلثار السمبية 

 كبالتالي ضعؼ في المستكل المعيشي كغيرىا مف ،كارتفاع نسبة البطالة، كانخفاض الدخؿ الفردم
. المشكبلت االجتماعية المصاحبة

ذات أطراؼ متعددة، أصبحت  (عائمة مكسعة)فاألسرة الجزائرية بعد أف كانت أسرة ممتدة 
كتعرؼ ىذه المرحمة بمرحمة انقساـ العائمة، كما أف الحياة  (أسرة نككية)عائمة محدكدة العناصر 

االجتماعية في المجتمع الجزائرم أصبحت خاضعة إلى التغيير قصد التجديد في جميع المياديف 
كليذه العممية كغيرىا كسائؿ كأساليب معينة كالسياسة التنمكية كالمكاثيؽ الرسمية كغيرىا، كاليدؼ 
مف ذلؾ تككيف مجتمع متطكر قادر عمى أف يدمج األسرة النككية في كؿ المسالؾ، كأف تكفؿ ليا 

. كألفرادىا مف آباء كأبناء؛ االحتياجات التي تتطمبيا الحياة العصرية
ذا أردنا إعطاء تعريؼ األسرة الجزائرية، بعد أف عرفنا مفيـك مصطمح األسرة في نقاط   كا 

سابقة، نجد أننا كجدنا تعريؼ لما كاف يطمؽ عمى األسرة الجزائرية اليـك أال كىك مصطمح العائمة 
الجزائرية، كىذا ما يقابؿ األسرة الممتدة، نتعرض أكال لتعريؼ ما اصطمح عميو سابقا بالعائمة في 

ىي المؤسسة األساسية : "، حيث يعرؼ العائمة كالتاليEmilio Willemsقامكس عمـ االجتماع لػ
التي تشمؿ رجبل أك عددا مف الرجاؿ يعيشكف زكاجيا مع امرأة أك عدد مف النساء كمعيـ الخمؼ 

؛ ىذا التعريؼ لمعائمة ما يقابمو األسرة الممتدة اليـك ىك تعريؼ "األحياء كأقارب آخريف ككذلؾ الخدـ
اجتماعي، يحدد أعضاء األسرة حيث يشمؿ الرجؿ أك الرجاؿ، الزكج أك األزكاج، المرأة أك النساء 

ثـ الخدـ فيـ يعدكف ضمف أفراد ىذه األسرة الكبيرة  (زكجة االبف كزكجة األخ كآخريف)كاألقارب 
فالعائمة ىي إنتاج جماعي يعكس صكرة المجتمع الذم تكجد كتتطكر فيو، فالعائمة تتحكؿ حسب 

. ظركؼ المجتمع الذم تنتمي إليو
ىي عائمة مكسعة حيث تعيش ": العائمة الجزائرية عمى أنيا" مصطفى بكتفنكشت"عٌرؼ الباحث ك

عند الحضر كالخيمة الكبرل  (الدار الكبرل)في أحضانيا عدة عائبلت زكاجية كتحت سقؼ كاحد 
.  (1)" شخص أك أكثر يعيشكف جماعيا60 إلى 20عند البدك، إذ نجد مف 

 

 :ةـــرة الجزائريــور األســتطمراحل -4-2

                                                           
. 37. ص، مصطفى بكتفنكشت، مرجع سابؽ(1)
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 تعتبر األسرة صكرة مصغرة لممجتمع الكبير، إذ نجد أف العبلقات السائدة في المجتمع ىي 
نفسيا التي تسكد في األسرة، كأف الثقافة السائدة في المجتمع تسكد ىي األخرل األسرة كالتغيرات 

التي تحدث ضمف األسرة ال يمكف فصميا عف التغيرات التي تحدث في المجتمع كخاصة في 
.   (2)مرحمة انتقالية بيف القديـ كالجديد، كأم تغير في المجتمع يقتضي تغير األسرة، كالعكس صحيح

 دكف التعرض لمتحكالت كالتغيرات التي ، كال يمكف التعرؼ عمى األسرة الجزائرية كتطكرىا
حدثت كتحدث في المجتمع الجزائرم في حد ذاتو، فقد كاف المجتمع الجزائرم قبؿ االستعمار 

يتككف مف مجمكعة مف القبائؿ كالعشائر كعمى رأس كؿ قبيمة أك عشيرة شيخ، كلو مرتبة خاصة 
في ىذه القبيمة أك العشيرة، فيك القائد الركحي لمقبيمة ينظـ فييا كؿ األمكر المادية كالركحية، فيك 
المسؤكؿ عف تكزيع األدكار كالكظائؼ كحماية أعضاء القبيمة كرعايتيـ كفؾ النزاعات التي تحدث 
داخؿ القبيمة كلـ يكف المجتمع الجزائرم يتبع النمط الطكطمي، كما أف المجتمع المنزلي لـ يكف 
مبنيا عمى العائمة، بؿ كاف ىناؾ عبارة عف جماعة اجتماعية قائمة عمى القرابة األبكية كرابطة 

طبيعية، باإلضافة إلى تأثر المجتمع الجزائرم باإلسبلـ، ىذا الديف الذم ترؾ آثاره القكية في تقاليد 
.  األسرة الجزائرية مف خبلؿ السمككات كالعبلقات القرابية ألفرادىا

دخكؿ االستعمار الفرنسي إلى المجتمع الجزائرم إلى العديد مف التغيرات االجتماعية دل أ ك
المختمفة، فقد عمدت السياسة االستعمارية إلى تفكيؾ النظاـ القبمي، كذلؾ بتجريد العشائر كالقبائؿ 
مف أراضييا ككنيا المصدر االقتصادم ككحدة النظاـ االجتماعي، كذلؾ مف أجؿ تحطيـ الركح 
الجماعية كالعبلقات العائمية المدعمة بالممكية الجماعية، كتحرير الفبلح الجزائرم مف العبلقات 

القرابية التي تنسجيا القبيمة أم تقميص الكحدة القرابية لمفرد الجزائرم، كىكذا حمت الممكية الفردية 
محؿ الممكية الجماعية، كانتقمت السمطة مف حكـ شيخي إلى نظاـ أبكم، كمف ىنا بدأ تكسيع 

السمطة األبكية في المجتمع الجزائرم كانتقاؿ ىذا األخير مف النظاـ العشائرم إلى النظاـ العائمي 
في شكمو الممتد الذم يتككف مف عدة أسر يجمعيا مسكف مشترؾ، كتتميز كالعبلقات القائمة في 

. األسرة الممتدة باختبلفات كاضحة حسب السف، كالجنس كاالتجاه القرابي
كأىـ ما يميز األسرة الجزائرية التقميدية ذلؾ الحاجز بيف الجنسيف، كىك حاجز سميؾ يرتكز 

، كاعتػبار أف ميمتػيا مقتصرة عمى (1)عمى فكرة المحافظة عمى البقاء األخػبلقي كالجسػدم لممرأة
التنظػيـ المنزلي مف طبخ كغسيؿ كغيره مف الشؤكف المنزلية المختمفػة، كتبرز مكانة المرأة كتصػبح 
ذات أىمػية كمما كاف ليا عدد كبير مف األكالد الذككر، فيػـ مركػز االىتمػاـ فػي األسػرة الجزائريػة، 

                                                           
 .39-38.ص.، ص1975، (فمسطيف)، منشكرات صبلح الديف، القدسمقدمـات لدراسة المجتمع العربي:  ىشاـ شرابي(2)
 .273.مرجع سابؽ، ص:  مصطفى بكتفنكشت(1)



  وألاســـــرةةـــــــــلتربيمقاربة سوسيولوجية ل.…………………........……………..…الفصل الثاني
 

 61 

ككما تتميز العبلقة القائمػة بيػف األب كاألبنػاء باالحتػراـ لؤلب، كيظػير ذلؾ مف خػبلؿ الحيػاء كعػدـ 
 .  (2)الكػبلـ بصكت مرتفػع أمامو

 كلكف ما إف ظيرت الثكرة التي تميزت بااللتحاـ حكؿ أىداؼ الحركة الكطنية، أدل ذلؾ 
كبعد (3)إلى تغير العائمة التقميدية الجزائرية ككذا تغير اجتماعي داخؿ المجتمع الجزائرم بصفة عامة

، أصبحت بنية العائمة التقميدية الجزائرية 1962أف تحصؿ المجتمع الجزائرم عمى االستقبلؿ سنة 
 مف األطفاؿ مف 300.000مفككة، حيث أف أغمب الشيداء كاف ليـ أسر، كبالتالي حـر حكالي 

مراقبة كدعـ آبائيـ، كزيادة عمى ذلؾ فإف غياب األب كرئيس تقميدم لمعائمة سبب مشاكؿ حادة 
أثرت عمى استقرار ىذه المؤسسة، كبعد فترة االستقبلؿ أصبح المجتمع الجزائرم يمر بمرحمة تغيير 

عميؽ في البناء االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي كالسياسي، كما مس ىذا التغير البناء األسرم 
: باعتبار األسرة الجزائرية كحدة مف كحدات المجتمع الجزائرم، كعرفت ثبلثة أشكاؿ

 .شكؿ األسرة المحافظة كالتي تكجد خاصة في القرل، مع كجكدىا بقمة في المدف - أ
شكؿ األسرة االنتقالية التي تجمع في نفس الكقت بيف األفكار الداعية لمعصرنة كاألفكار -ب

الداعية إلى المحافظة عمى األفكار التقميدية، كيسكد ىذا الشكؿ خاصة في المدف الكبرل 
 .كالمراكز الحضرية مع كجكدىا بقمة في األرياؼ

شكؿ األسرة المتطكرة، التي تميؿ إلى الحياة األكركبية في المغة كالعادات كالمباس، غير أف - ج
 .ىذا الشكؿ كجكده قميؿ في المدف كيكاد ينعدـ في القرل

غير أف التغيرات التي أحاطت باألسرة الجزائرية الممتدة أصبحت تتسـ بدرجات متفاكتة أم 
 .(4)ؿػػػع الجزائرم كؾػػة العامة في المجتـػػأنيا تعددت بصكرة نسبية كطبقا لتقدـ األحكاؿ الحضرم

كأشارت بعض الدراسات إال أنو تبعا لحركة النزكح زمف الريؼ إلى الحضر بدأت األسرة الجزائرية 
لتتجو نحك شكؿ األسرة  ( فردا40يصؿ عدد أفرادىا إلى أكثر مف )تفقد شكميا كأسرة ممتدة 

الزكاجية أك النككية، كىكذا بدأت المدف الجزائرية تستمر بيذا الشكؿ الجديد، كتحكؿ بناء األسرة 
الجزائرية مف النظاـ الممتد إلى النككية، إال أنو لـ يكف بارزا بشكؿ كاضح إال بعد أف نزحت األسرة 
إلى الكسط الحضرم المختمؼ عف الكسط الريفي، كمف نمك اجتماعي كاقتصادم استيبلكي يقـك 
بالدرجة األكلى عمى عبلقات القرابة كيعتمد عمى النتاج الزراعي كالحيكاني، إلى نمط اجتماعي 

اف ػػػػػػ كيحكمو العمؿ المأجكر في الـز،ارةػػػػػػػناعػي كالتجػػػػاد الصػػػػردم يقـك عمى االقتصػػػػػؼ

                                                           
(2) Fabon, F:Sociologie d'une Révolution, P C M , Paris,  1982 , P.19. 
(3) Desclotres, R et Debri L: Système De Parente et Structure Familiales en Algérie, Paris, 1965, P.11. 
(4) Lacoste Camille-Dujardin: Op., Cit., P.P. 190-191. 
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تتميز بصغر حجميا كتغير كظائفيا  (النككية)كأصبحتاألسرة الجزائرية المعاصرة ،(1)افػػػػػػػػكالمؾ
كتغير مراكز أفراد األسرة كخركج المرأة لمتعميـ كمياديف العمؿ، كما أف تطكر كنمك االتصاؿ بكؿ 
أشكالو كالحراؾ االجتماعي كاإلعبلمي كتطكر التعميـ كالعبلقات كتكزيع كتبادؿ اإليديكلكجيات عف 

طريؽ الصحافة المكتكبة كاإلذاعة كالكتب كالسينما كالتمفزيكف، كاف لو تأثير عمى البنية األسرة 
 .(2)الجزائرية كتطكرىا

: كيمكننا تمخيص المراحؿ التي مرت بيا األسرة الجزائرية في المراحؿ التالية
 :مرحمـة ظيور العائمة-4-2-1

تعد العائمة إنتاج اجتماعي تعكس صكرة المجتمع المتكاجد فيو، كتتطكر بتطكر كظركؼ 
ىذا الكياف،  كلذلؾ تعتبر العائمة أحد المؤسسات األساسية التي تشمؿ عددا مف الرجاؿ يعيشكف 

الزكج :  كيشير إلى البناء العائمي الذم يشمؿ،زكاجيا مع عدد مف النساء كمعيـ أقارب آخريف
. كالزكجة كاألقارب

: مرحمـة انقسام العائمة-4-2-2
 عرفت العائمة الجزائرية الحديثة مرحمة انقساـ خاصة لمشكؿ العائمي البسيط، الذم انحدر 

. منو انفجار العائمة المكسعة، كحدث ىذا في مرحمة ما بعد االستقبلؿ
 : مرحمـة ظيور األسرة الحديثة-4-2-3

 مف أبرز المشكبلت المعرفية التي تكاجو عمـ االجتماع العائمي بصفة خاصة األسرة 
 كالمينية، كأماـ ة، االقتصادمةالحديثة كدكرىا في المجتمع اإلنساني نتيجة ظركؼ نشأتيا االجتماعي
كدىا ال ػػػػـ كجػػزىا كتدعػػػػدة يميػػىذا الكضع الجديد، فاألسرة الحديثة أخذت في تككيف إيديكلكجية جدم

سيما منيا األسرة الحديثة في المجتمع الغربي التي طرأت عمييا تطكرات شاممة النطاؽ في كؿ 
الطبقات، حيث رافؽ ىذا التحكؿ الكبير، تفكؾ النسؽ القرابي القديـ إلى كحدات قرابية صغيرة نسبيا 

األسرة الحديثة أك : كمستقمة عنيا، نعني األسرة الممتدة كالعشيرة، القبيمة، كمف أبرز ىذه الكحدات
النككية كالتي تتككف مف الزكج كالزكجة كاألبناء غير المتزكجيف، ككميـ يعيشكف تحت سقؼ كاحد 

 .بشكؿ مستقؿ عف أسرتي التكجيو أم أسرة كؿ مف الزكج كالزكجة
إذ تكسع , بعد االستقبلؿ فحدث فيو تغير ديناميكي عمىنطاؽ كاسعأما المجتمع الجزائرم

نظاـ التربية كالتعميـ بكتيرة معتبرة أظيرت قكاعد مدنية تنافسالقكانيف المعرفية إضافة إلى تكسع 
كماكضعت إستراتيجية جديدة لمتنمية الريفية في إطار ,المشاريع العمرانية في مناطؽ جغرافية عديدة

                                                           
 .89.، ص1990، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري:  محمد السكيدم(1)

(2) Lacoste Camille- Dujardin, Ibid., P.192. 
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كما تخصص ,كالثكرة الزراعية لضماف االستقرار كفرص التشغيؿ" القرىاالشتراكية"التخطيط العمراني 
أفرادالعائمة في تخصصات مينية عف طريؽ التككيف الميني ثـ الدخكؿ بعدىا في أعماؿ 
مختمفةكميف متنكعة خططت ليا الدكلة ككانت تيدؼ مف كرائيا لترقية األحكاؿ المادية 

لتجسيدمفيـك العائمة (قكانيف كغيرىا،اجرءات)كالبنية الفكقية(األسرة)لمشعبكالمكافقة بيف البنية التحتية 
 .(1)الزكاجية كاقعا

إف ظيكر األسرة الحديثة كانتشارىا لـ يكف نتيجة إنتاج معيف، أك مستكل معيشي أك نشاط 
اقتصادم بؿ ىك قالب نمكذجي لو ظركفو، كاستعداد ثقافي خاص لؤلفراد في المجتمع كفي حالة 

تفاعميما معا، كالذم يقاس ضمنيا درجة الكعي السائد بيف األفراد كالجماعات داخؿ المجتمع، لكف 
األمر الذم ينبغي تأكيده ىك اختبلؼ المجتمع الجزائرم عف بقية المجتمعات المذككرة يرجع إلى 

: أسباب معيشية منيا
 .ضعؼ الدخؿ القكمي كالفردم -
 .غمكض اإليديكلكجية المتبعة في المجتمع الجزائرم -
 .التبعية الضمنية لممستعمر بأسمكب مباشر أك غير مباشر -
 . قرنا25تاريخ كحضارة المجتمع الجزائرم الذم يعكد إلى أكثر مف  -

ف كانت تتجو في تطكرىا نحك األسرة  كبناء عمى ما سبؽ يمكف القكؿ أف األسرة الجزائرية، كا 
الزكاجية إال أنيا مازالت تحتفظ بالكثير مف مظاىر األسرة الممتدة فأصبحت تجمع خصائص 
األسرة الحضرية ككظائؼ األسرة الريفية كيظير ذلؾ في حرصيا عمى العادات كالتقاليد كالقيـ 

كاألعراؼ كالنظرة الجماعية لمسمكؾ الفردم الذم يتمثؿ في رقابة كضبط سمكؾ كؿ فرد في األسرة 
كتكجييو الكجية التي ترفع مركز األسرة في المجتمع كتحافظ عمى شرفيا كيرجع ذلؾ إلى قكة 

التقاليد كالتراث المشترؾ كما تركو اإلسبلـ مف آثار قكية في التقاليد األسرية مف جية، كما أثرت 
الحياة في المدينة عمى األسرة الجزائرية الممتدة مف حيث البناء كالسمطة كالزكاج كاإلنجابكالكظائؼ 

التقميدية لؤلسرة كالتربية كالضبط االجتماعي كالدؼ العاطفي ألفرادىا كبدرجات متفاكتة نتيجة 
. اختبلؼ المستكيات االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كمناطؽ اإلقامة لكؿ أسرة
ـ 2000- ـ1991     كال يمكننا تجاىؿ ما مرت بو األسرة الجزائرية في سنكات المأساة الكطنية 

حيث عاشت الجزائر سنيف الجمر لـ تشيد ليامثيبل أم دكلة عربية مسممة، القتؿ كالتشريد 
كالتيجير مف القرل، كعدـ األمف خبلاللسفر، يضاؼ إلى ذلؾ عدـ اإلحساس باألماف في البيكت 

مما شٌكؿ حالة مف القمقكالرىبة في نفكس المكاطنيف، الذيف انطككا عمى أنفسيـ، كتكدر ، نفسيا
                                                           

 .122.، ص1982، ديػكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، أبحاث ودراسات في تاريخ الجزائر المعاصر: عمار ىبلؿ(1)
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صفك حياتيـ اليكميةالتي أصبحت خميطا بيف ىاجس الخكؼ اليكمي كالخكؼ مف الغد، كلنا أف 
نتصكر حاؿ األسرالجزائرية كمعاناتيا اليكمية في البحث عف األمف كاألماف ألبنائيا، ناىيؾ عف 

البحثعف لقمة العيش التي يشارؾ فييا األطفاؿ أنفسيـ في ظؿ تدىكر الحياة االقتصاديةلمببلد، فقد 
أثرت ىذه التغيرات كغيرىا كشكمت ضغكطا عمى األسرة، فمست بناءىاككظيفتيا، كضعفت معيا 

،  التربية الجسميةكالنفسية كالعقمية، كالتربية الخمقية؛الكثير مف كظائؼ األسرة المطمكبة مثؿ
الدينية، ناىيؾ عف التنشئة االجتماعية التيتكجو سمكؾ الطفؿ نحك اكتساب العبلقات االجتماعية ك

 ىامع اآلخريف؛ إذ تقكقعت كؿ أسرة عمىنفسيا، كضٌيقت مف حدكد كمجاالت التعامؿ حتى بيف
الجيراف أنفسيـ، كبفعؿ الظركؼ االقتصاديةكالسياسية كاالجتماعية المتردية، جعؿ اآلباء أكثر 
عرضة لمقمؽ كالتكتر كمشاعراإلحباط، كىذا ما انعكس سمبا عمى أساليبيـ التربكية داخؿ األسرة 
كعبلقاتيمبأبنائيـ، كىنا البد مناإلشارة إلى أنو في ىذه المرحمة ظيرت أسر جيؿ الجامعات أم 

  .األسر المثقفة التي يعدأحد الكالديف فييا عمى األقؿ خريجا جامعيا
يمكننا القكؿ أنو  : ـ2006-ـ2000    كفي السنكات األخيرة كمع بكادر انفراج األزمة الجزائرية 

 سنكات، شيدت الحياة السياسية كاالجتماعية 10بانفراج األزمة التي عاشتيا الجزائرأكثر مف 
كاالقتصادية ازدىارا كبيرا،كاف لو األثر العميؽ عمى الحياة اليكمية لممكاطف الجزائرم عمكما كعمى 

األسرةالجزائرية خصكصا، فكؿ تغيير إيجابي أك سمبي في الحياة العامة لمببلد يككف لو 
تأثيرىاإليجابي كالسمبي كذلؾ عمى يكميات األسرة الجزائرية، كمنو عمى طرؽ التعامؿ أفراداألسرة 
مع بعضيـ البعض، فحالة االكتئاب التي يشعر بيا األب خارج البيت تنعكس سمباعمى طريقة 

تعاممو مع زكجتو كأكالده، كذا األمر بالنسبة لؤلـ فإذا كانت حالتيا سيئةمع الزكج فإف ىذا سينعكس 
مباشرة عمى األكالد، ميما حاكلت األـ أال تظير حقيقة ماتمر بو، كاألسرة الجزائرية اليـك ىي كليدة 
تمؾ التغيرات االجتماعية كالثقافية التي حدثت في أكركبا، كالتي تجسدت في الثكرة الفرنسية أك مف 
خبلؿ ما شيده المجتمع الحديث مف تغيرات نتيجة التصنيع كالتحديث عمى األسرة في إطارالثكرة 

الصناعية، فأحدثت فييا تغيرات جذرية ميمة عمى مستكل الرؤية التصكرية لمحياة في النمط 
: المعيشي، كلعؿ أبرز ىذه التغيرات التي طرأت عمى األسرة نذكرىا فيما يمي

ف األسرة الحديثة تمتاز بضيؽ نطاقيا كصغر حجميا، فيي تتككف مف الزكج  ا:صغـر الحجم- أ
. كالزكجة كاألكالد المباشريف

كاف كضع المرأة في الحياة االجتماعية أكثر ": تغير المركز االجتماعي لعناصر األسرة- ب
المراكز تغييرا خاصة في نصؼ القرف األخير، فقد نزلت المرأة إلى ميداف العمؿ كذاقت حبلكة 

الكسب كشعرت بقيمتيا االقتصادية كبأنيا أصبحت سيدة مكقؼ كتستطيع أف تكفي نفسيا بنفسيا، 
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، كبالتالي أضحت المرأة عنصرا (1)"كمف ثـ فبل داعي لتحمؿ القيكد التي كاف يفرضيا عمييا الرجؿ
ايجابيا تتدخؿ في اختيار شريؾ حياتيا كرسـ خطكط حياتيا الزكجية، كتقاسمت مع الرجؿ السيادة 

. عمى األسرة، كأصبحت تتصرؼ بحرية كمسؤكلية في شؤكف منزليا
كانت نتيجة انتشار النظرية الديمقراطية لتحقيؽ المساكاة كتكافؤ :سيادة االتجاىات الديمقراطية- ج

الفرص كانتشار التعميـ اإللزامي، فتعممت بذلؾ البنت كنالت قسطا كبيرا مف الثقافة كشعرت بحريتيا 
الفكرية، كقد انعكس كؿ ىذا عمى حياة األسرة الحديثة، كأصبحت بذلؾ النزعة الديمقراطية ىي التي 
تسيطر عمى مناقشات األسرة، كأصبحت الصراحة كالتفاىـ ىما العامبلف المسيطراف عمى مختمؼ 

. االتجاىات داخؿ األسرة
تمتاز األسرة الحديثة بالحريات الفردية، فمكؿ فرد كيانو الذاتي :تراجع سمطة الوالدين- ىـ

كبالتالي تصبح لو "كشخصيتو القانكنية ال سيما إذا بمغ السف الذم يضفي عميو ىذه األىمية، 
اىتمامات أخرل خارج األسرة، كاألـ العاممة ليا دائما ارتباطات كالتزامات بميداف العمؿ، كاألب 

كذلؾ دائـ االنشغاؿ خارج البيت، كمف ىنا لـ تعد السمطة األبكية مف المفاىيـ الرائجة في األسرة 
الحديثة خاصة المجتمعات الغربية، فاألطفاؿ في ىذه المجتمعات يحتككف منذ فترة مبكرة مف 

كانخراط ..حياتيـ مع بيئات خارج نطاؽ األسرة كجماعات المعب في الحي، جماعات اليكايات،
األطفاؿ في ىذه البيئات يشغؿ قدرا كبيرا مف اىتماماتيـ كتفكيرىـ، ىذا إضافة إلى كسائؿ االتصاؿ 

. (2)"الجماىيرم كالتمفزيكف، كغيره
كذلؾ بتنظيـ أكقات الفراغ :العناية بتنظيم الناحية الترويحية والمعنوية في محيط األسرة- و

كالعناية بمختمؼ الفنكف، ككذا تتمثؿ العناية بالناحية التركيحية في الذىاب إلى السينما كالحدائؽ 
العامة كاألندية كالميرجانات، كبالتالي أصبحت ىذه األمكر مف أىـ مقكمات حياة األسرة الحديثة، 

. كذلؾ بتخصيص جزء مف ميزانيتيا ليا
 

 :خصائص ومميزات األسرة الجزائرية- 4-3
تتميزاألسرةالجزائريةبخصائصكسيماتعامة،تشتركفييامعنظيراتيا في الكطنالعربي، 

،أكجدتياظركفتاريخية لكماأنياتتميزبخصائصكسيماتأخر
كثقافية،كاجتماعية،كاقتصادية،أضفتعميياطابعالخصكصية؛كقد عرفت األسرة العربية ثباتا كاستقرارا 
منذعدة قركف، إال أف ىذه العبلقات تشيد تغيرا سريعا في كقتنا الحاضر، كذا ىك الحالباألسرة 

                                                           
 .85-84.ص. سامية مصطفى الخشاب، مرجع سبؽ ذكره، ص(1)
 .169.، ص1992، (مصر)، دار المعرفة الجامعية المصرية، القاىرةاالتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة:  عمياء شكرم(2)
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الجزائرية التي مرت بمراحؿ متعددة في نشأتيا كتطكرىا، كمنو تأثرت كظيفتيافي ظؿ ىذه التغيرات 
 :(1)كالتطكرات، إال أف لؤلسرة العربية عمكما عدة مميزات ال تتغيركثيرا، كمف ىذه المميزات

  .أسر ممتدة، ىرمية السمطة األبكية،التضامف كالتماسؾ -
  .كحدة دفاعية، أسرة تقميدية محافظة فيأمكر السمعة كالشرؼ، كتأكيد الكالء األسرم -
  .التسامح المفرط في الطفكلة المبكرة،ثـ التغير الحاد إلى تسمط كتحكـ كتكجيو -
المرأة تكسب احتراما في عالـ الرجالمككنيا أمان لذكر أك ذككر، الميراث ينتقؿ في خط أبكم،  -

 .مف األب إلى االبف األكبر عادة حتى يحافظ عمى صفة البل انقساـ لمتراث
لمبنت درجة أقؿ مف الرجؿ،كتعزز لدييا اليدكء كالرقة، كسمكؾ الطاعة كاالنصياع،  -

 .كتحضيرىا لمعمؿ المنزؿ
ينتظر مف الصبي أف يككف أكثر نشاطاكأكثر قدرة عمى التنافس، كأكثر استقبللية كاعتمادا  -

 ..عمىالذات
البنات يتركف )األسرة الجزائرية أسرة غير منقسمة، أم أف األب لو مسؤكلية عمى األشياء  -

كاألبناء المنحدركف مف أبنائو كاألبناء المنحدركف مف أبناء  (المنزؿ العائمي عند الزكاج
 . أبنائو، فالخمؼ كالذككر يترؾ الدار الكبيرة كيككف عددا مف الخبليا مقاببل لعدد األزكاج

 :كما تمتاز األسرة الجزائرية بعدة خصائص منيا
حيث تعيش في أحضانيا عدةعائبلت زكاجيو تحت سقؼ ,األسرة الجزائرية ىي عائمة مكسعة- 

 شخص 60 إلى 20عند البدك نجد مف  (الخيمة الكبرل)عند الخطر ك" الدار الكبرل"كاحد تسمى 
. (2)كأكثر يعيشكف جماعيا

العائمة الجزائرية ىيعائمة بطريقية؛ األب فييا كالجد ىك القائد الركحي لمجماعةاألسرية كينظـ -2
فييا أمكر تسيير الجماعة كلو مرتبة خاصة، تسمح لو بالحفاظ غالبا عمىمركزه في األسرة بكاسطة 

كالمرأة يبقى انتماؤىا ,نظاـ محكـ عمى تماسؾ الجماعة المنزلية، كفييا النسب ذككريكاالنتماء أبكم 
 . ألبييا

 .تنتقؿ المسؤكلية مف األب إلى االبف األكبر حيف غيابو كىدالمحفاظ عمى التكازف داخؿ األسر-3
إف العائمة الجزائرية ىي عائمة متماسكة؛ أم أف األب لو المسؤكلية عمى كامؿ األفرادفالبنات ال 

 . يتركف البيت إال عند زكاجيف كاألبناء ال يترككف البيت الكبيرة

                                                           
 .154-153.ص.، ص2005، سمسمة عالـ المعرفة، العدد األكؿ، المغرب، األمومـــة:  فائػز القنطار(1)
 .37. مرجع سابؽ، ص،مصطفى بكتفنكشت(2)
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 التي يصفيا ابف خمدكف بالعصبية ،العائمة مصطمح يفيـ منو تماسؾ الجماعةاألسرية الجزائرية-4
الذم يكضح المكقع ,البركة الكبرل,فبكاسطتيا تطكرت القبائؿ نحكالسمطة كنعني بيا الشرؼ األكبر 

.  (1)الركحي كاالقتصاديممجماعة في األسرة
،  بقيت مستقرة، أف البنية االجتماعية عبر اختبلؼ أشكاؿ الحياة لسكاف الجزائر؛المبلحظالجدير بك

فالمجتمع الجزائرم كاف فيما مضى ذك عائبلت ممتدة، لكف نتيجة لمتغيرات االجتماعية الكبيرة 
. (2)تحكؿ إلى مجتمع ذك عائبلت نككية مع كجكد عدد قميؿ نسبيا مف العائبلت الممتدة

أما فيما يخص األسرة الجزائرية، فعمماء االجتماع لـ يتكصمكا إلى إيجادخصائص كتسمية 
 لؤلسرة الجزائرية، فمنيـ مف يتحدث عف األسرة الممتدة، أك المركبة أك المكسعة، كيرجعكف ةكاضح

 كآخركف يتحدثكف عف نمكذج أسرم ،ىذه التسمية إلى النمكذج األسرم الفريد لؤلسرة الجزائرية
غير أف االتجاه السائد يتعمؽ بكصؼ نمكذج  "، مقدميف بذلؾ عدة أنماط لؤلسرة الجزائرية؛متنكع

أسرم ناتج عف استراتيجيات تكيؼ متعددة كمختمفة، ففي البحكث الميدانية يؤكد عمماء االجتماع 
، أسرة مركبة تتككف (زكجيف كأطفاؿ)عمى اختبلؼ كتعدد أشكاؿ األسر في الجزائر، أسرة نككية 

،كيشير (3)"تشترؾ في محؿ إقامة كاحد،كمف عدة أزكاج مع أطفاؿ تمثؿ كحدة استيبلؾ
إلى أف كبل النمطيف ىما عبارة عف مرحمة أك حالة انتقالية ليس إال، لكف ىنا؛ "ىواري عدي"الباحث

ف كانت األسرة الجزائرية ال تضـ أجياال عديدة كما كاف سابقا، إال أنيا لـ تشيد  حاليا، حتى كا 
 .تناقصا في حجميا بصفة كاضحة

 

 :ـداف األسرة الجزائريةــأه- 4-4
 كفي إطار عممية التنشئة ، اف األسرة الجزائرية كغيرىا مف األسر المكجكدة ببقية المجتمعات

كذلؾ ،  فيي تيدؼ إلى بقاء النكع اإلنساني أكال ، كالتربية بصفة عامة بصفة خاصة،االجتماعية
باإلضافة إلى العديد مف األىداؼ التي تصبك األسرة الجزائرية، كغيرىا عف طريؽ كظيفة اإلنجاب، 
: األىداؼ في النقاط التاليةىذه يمكنتمخيص بعض مف األسر إلى تحقيقيا، ك

تعميـ الطفؿ الميارات الضركرية التي تتفؽ كظركؼ المجتمع الجزائرم الذم يمكنو مف أف  -
 .يصبح عضكا مناسبا في المجتمع قادرا عمى االعتماد عمى نفسو في كسب عيشو

                                                           
 .38. مرجع سابؽ، ص،مصطفى بكتفنكشت(1)

(2) Bourdieu Pierre: Sociologie de l'Algérie, Septième Edition, Presses Universitaire de France, Paris, 1985, 
P.59. 
(3) Laouari Addi: Les mutations de la société Algérienne (Famille et lien social en Algérie contemporaine), 

Edition la découverte, Paris, 1999, P.P. 49-50. 
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تمقيف الطفؿ تراث المجتمع كثقافتو كقيمو كعاداتو كتقاليده كأنماط المعيشة الخاصة بو،  -
 .كمستكيات الحكـ كالصكاب كالخطأ

تعميـ الطفؿ ضبط السمكؾ حتى يمكنو أف يتكافؽ مع األىداؼ المستقبمية، كما أنيا تعممو  -
إعداده ألداء دكر )أداء األدكار االجتماعية التي تمكنو مف أف يتعامؿ مع اآلخريف بنجاح 

 .(االبف كاألخ كالزميؿ كاألب
 

: والتغير االجتماعيالجزائرية األسـرة - 4-5
عرفتاألسرةالجزائريةعدةتغيرات،سكاءفيشكمياالتركيبيأكفي 

 -كتندرجيذىالتغيراتفيإطارحركة التغيرالثقافي،عبلقاتياالداخميةأكفيقيميااالجتماعية
االجتماعي،كاالنتقالمنالمجتمعالزراعيالتقميديإلىالمجتمع الصناعيالحديث،أيضمنمسيرةالتحديث 

كتشير كممة التٌغير إلى االختبلفات التي تحدث في أم شيء، كالتي ، التيشيدىاالمجتمعالجزائرم
يمكف مبلحظتيا خبلؿ فترة مف الزمف، أما التغير االجتماعي فيك تحكؿ يقع في مجتمع مف 

المجتمعات خبلؿ فترة زمنية محددة كيصيب اإلنساف كالنظـ كالظكاىر كالتنظيمات االجتماعية 
سكاء كاف ذلؾ في البناء أك الكظيفة، كما يشتمؿ أيضا عمى التغير في السمكؾ كاألفكار 

كالمعتقدات، كيحدث التغير االجتماعي نتيجة مجمكعة مف المتغيرات كليس نتيجة متغير كاحد، 
التطكر االجتماعي، كالتقدـ االجتماعي : كتتخذ التغيرات االجتماعية صكرا كأشكاال متعددة منيا

 كيرل عمماء االجتماع أف التغير االجتماعي يشير إلى ،(1)كالحراؾ االجتماعي كالحركة االجتماعية
أكضاع جديدة تطرأ عمى البناء االجتماعي نتيجة لتشريع أك قاعدة جديدة لضبط السمكؾ أك كنتاج 

لتغيير، أما في بناء فرعي معيف أك جانب مف جكانب الكجكد االجتماعي أك البنية الطبيعية أك 
ر في طريقة عمؿ األفراد كفي تربية األسرة ألطفاليا، كفي ضبط ماالجتماعية، فالتغيير معناه التغي

 .الفرد لذاتو
 : الجزائريةعوامـل تغيـر األسرة- 4-6

إف تغير األسرة حقيقة كاقعية في كؿ المجتمعات عمى اختبلؼ أنكاعيا، كال تختمؼ 
المجتمعات في ىذه القضية إال مف حيث الدرجة فقط، كيحسب تأثير التغير االجتماعي العاـ 

: بالمجتمع، كىذا التغير يفسر لعكامؿ مترابطة كمتساندة كثيرة نذكر منيا
 :العامـل السكاني-4-6-1

                                                           
 .26. مرجع سبؽ ذكره، ص، سيير أحمد سعيد معكض(1)
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كثافة : يمكف أف ترجع عامؿ السكاف المؤثر في تغير األسرة إلى عناصر مختمفة منيا
السكاف، كحجـ الجماعات أك المجتمعات، كمعدالت المكاليد كالكفيات، كاليجرة الداخمية كالخارجية، 
كاستحداث مناطؽ جديدة لمعمراف كالسكف كالعبلقات االجتماعية، كنسبة األطفاؿ كالشباب كالشيكخ 

. إلى سكاف المجتمع، كأثر ذلؾ في العمؿ كاإلنتاج كفي االقتصاد القكمي
 :العامـل االقتصادي- 4-6-2

أثر التغير االقتصادم في جميع النظـ كالييئات االجتماعية في كؿ المجتمعات التي حدث 
فييا، تاركا سماتو البارزة كخاصة التصنيع عمى كؿ ناحية مف نكاحي الحياة، كلقد كاف أشد النظـ 
االجتماعية تأثرا بو النظاـ االقتصادم كالنظاـ األسرم، كذلؾ لشدة ارتباط الكاحد باآلخر نتيجة 

كجكد عبلقات قكية متبادلة بينيما، فاألسرة تمد الميداف االقتصادم باأليادم العاممة، كاألسرة ىي 
المستيمؾ األكؿ لما يظير في الميداف االقتصادم مف سمع كخدمات، كالنظاـ االقتصادم الذم فتح 

أبكاب العمؿ أماـ المرأة منذ بدء االنقبلب الصناعي في النصؼ الثاني مف القرف الثامف عشر 
يكفر في منزليا ما يسيؿ عمييا تحمؿ أعبائيا مف جية  (20)، قد بدأ في القرف العشريف (18)

كشجعيا عمى الخركج لمعمؿ مف جية أخرل، كتعد ظاىرة خركج المرأة لمعمؿ أبرز ظاىرة اجتماعية 
فاألسرة العربية تغيرت نتيجة تفشي ظاىرة خركج المرأة لمعمؿ كحصكليا عمى "في العصر الحديث، 

 في األسرة بكصفيا زكجة كربة بيت كأـ، بؿ مفيا مف دكرىا الرئيسيعذا لـ ق، (1)"الفرص المادية
الذم كاف مف قبؿ كقفا عمى -أنيا أضافت إلى ىذا الدكر دكرا ميما ىك دكر الكسب مف العمؿ 

، كيبلحظ أيضا تأثير االقتصاد في األسرة مف خبلؿ التعرؼ عمى معدالت الطبلؽ -الذككر كحدىـ
. في فترات الكساد، كارتفاع مستكل حياة األسرة خبلؿ فترات الرخاء االقتصادم

 
 

:  العامـل االيديولوجي-4-6-3
تعني االيديكلكجيا النظاـ الفكرم كالعاطفي الشامؿ الذم يعبر عف مكاقؼ األفراد مف العالـ  "

كالمجتمع كاإلنساف، كقد طبؽ ىذا االصطبلح بصكرة خاصة عمى األفكار كالعكاطؼ كالمكاقؼ 
 إف دكر االيدكلكجيا في تغير ،(1)"السياسية التي ىي أساس العمؿ السياسي، كأساس تنفيذه كشرعيتو

األسرة يظير بكضكح في ارتفاع مستكل رعاية األطفاؿ في المجتمعات الحديثة، حيث أصبحكا 
يحصمكف عمى رعاية فائقة كخدمات كثيرة لـ يتيسر ليـ الحصكؿ عمييا مف قبؿ، كيمكف تفسير 

                                                           
 .06.ص السيد عبد العاطي، محمد أحمد بيكمي، سامية محمد جابر كآخركف، مرجع سبؽ ذكره، (1)
 .27. مرجع سابؽ، ص، سيير أحمد سعيد معكض(1)
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ارتفاع رعاية األطفاؿ حاليا في ميؿ األسرة إلى أف تككف جماعة تربطيا المحبة كالعبلقات 
 أف التغير االجتماعي ؛السيد عبد العاطي وزمالؤه حسب كيعتقد البعض.الشخصية الكثيقة

كالتكنكلكجي قد فرض عمى األسرة مصير البلمفر كىك االنحبلؿ التدريجي، حيث ينيار نمطيا 
 كيدب التفكؾ كتضعؼ العبلقات االجتماعية،كفي خضـ ،"التقميدم الممتد كتتحكؿ إلى أسر نكاة

المجتمع الحضرم الصناعي المعقد تنعزؿ األسرة كيظير التصدع في بنائيا، لتبقى فقط أفضؿ 
مكاف لممارسة العبلقات الجنسية، كتفقد بذلؾ العديد مف كظائفيا بانتقاليا إلى مؤسسات كمنظمات 

. أخرل في المجتمع ، كالمدرسة كدكر الحضانة كغيرىا
 

 : الجزائريةأىـم مظاىر تغير األسرة-4-7
 انعكست التغيرات االجتماعية، الثقافية كاالقتصادية الشاممة التي شيدىا المجتمع الحديث 

نتيجة التحضر كالتصنيع كالتحديث عمى األسرة فأحدثت فييا تغيرات جذرية ميمة، كلعؿ أبرز ىذه 
 :التغيرات التي طرأت عمى األسرة تتمثؿ في الجكانب اآلتية

 :تركيـب األسرة- 4-7-1
رت عمميات التنمية في جميع مناحي الحياة االقتصادية كالثقافية كاالجتماعية في ترتيب ػػػغيٌ 

 :األسرة تغيرا كاضحا في النكاحي التالية
مف ، كاألسرة الحديثة اآلف في حالة تحكؿ مستمر مف أسر ممتدة إلى أسر نككية أك زكاجيةإف -أ

العكامؿ التي تقؼ كراء ىذا التحكؿ، تعقد الحياة االجتماعية كاالقتصادية، كطبيعة العمؿ 
عادة نظاـ التقكيـ االجتماعي  الصناعي، كظيكر الفردية كنمك حركة التعمـ، كخركج المرأة لمعمؿ، كا 
ليقـك عمى أساس التعميـ كالقدرات الشخصية كاالنجاز كالجيد الفردم، كليس عمى أساس النسب أك 

. اسـ العائمة
أدل تحكؿ األسرة إلى أسرة نككية إلى حدكث انفصاؿ كامؿ بيف أسرتي التكجيو كاإلنجاب ألف - ب

يككف أسرة زكاجية خاصة بو، أما في األسرة الممتدة فإف ،كالفرد حيف يتزكج كينفصؿ عف أسرتو
. األسرتيف تتداخبلف معا كتككناف كاحدة ال يتكزع فييا كالء الفرد كال تتعدد انتماءاتو

تزايد حرية الفرد في انتقاء شريؾ حياتو، كىي ظاىرة لـ تكف مكجكدة مف قبؿ، كشيكع أسمكب - ج
. الزكاج الخارجي كذلؾ باختيار الزكجة مف فئات اجتماعية ال ترتبط بالضركرة برباط الدـ

كمف أبرز التغيرات التي ظيرت آثارىا في تركيب األسرة تمؾ المتعمقة بظاىرة تعميـ المرأة - د
كتشغيميا في مختمؼ األعماؿ كالكظائؼ، كمما ال شؾ فيو أف تعميـ المرأة في جميع مراحؿ التعميـ 
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ىك الذم دفع عجمة التغيير لدكر المرأة دفعة قكية، ذلؾ ألنو أكجد لدييا كعيا كاضحا بذاتيا 
. كمركزىا كدكرىا في المجتمع بصفة عامة كاألسرة بصفة خاصة

 ، فمف المعركؼ أف كبار السف يحتمكف (1)تغير المراكز التي شغميا كبار السف في األسرة- ىػ
مركزا أساسيا في المجتمعات التقميدية، كغالبا ما تككف منيـ الرئاسة األسرية كالسياسية كالقيادة 

االجتماعية كقيادة الرأم، فتقدـ العمر يعد المصدر األساسي لمخبرة كالدراية في تمؾ المجتمعات، 
غير أف ىذه األمكر تتغير مع تحكؿ المجتمع نحك التقدـ االقتصادم كالثقافي، حيث يفقد كبار 
السف ما يتمتعكف بو مف مراكز بعد انتشار التعميـ كتغير نظاـ التقكيـ االجتماعي، ليقـك عمى 

أساس االنجاز كما يحتمو الشخص مف مكانة مينية كتعميمية كما يقدمو لمجتمعو مف نفع، ال عمى 
. أسس منسكبة كمنيا السف أك الجنس أك االنتماءات األسرية

 

: Modern Family Structure:بناء األسرة الحديثة-4-7-2
سبؽ كأف أكدنا في نقاط سابقة عمى أىمية الكالديف بالنسبة لمنمك االجتماعي االنفعالي 

الصحي، كمع أف ىناؾ النصؼ فقط مف كؿ األطفاؿ الذيف يعيشكف في الكاليات المتحدة األمريكية 
كلـ يكف ىناؾ إال القميؿ مف البيكت التي بيا كالد كاحد، ،ينشئكف في بيكت يكجد بيا األب كاألـ معا

فاألطفاؿ القادميف مف األسرة ذات العائؿ الكاحد يقابمكف صعكبات "كاآلف لـ يعد األمر نادرا، 
أكاديمية كاجتماعية في المدارس التي يمتحقكف بيا عندما يقارنكف باألطفاؿ مف األسر التي تحكم 

عادة الفصؿ الدراسي، كالفقر يشكؿ ثابت يتنبأ  عمى كؿ مف األب كاألـ، كىـ أقرب أيضا لمرسكب كا 
كيتفؽ رجاؿ التربية كعمـ االجتماع كعمـ ،(2)"بالصعكبات بصرؼ النظر عف أم تحميؿ منزلي

النفس عمى األىمية الكبرل لؤلسرة في إكساب األطفاؿ الخصائص النفسية كالصفات االجتماعية 
 كبالرغـ مف ظيكر مؤسسات كأطراؼ ككسائط عديدة تشارؾ ، األساسية كالدعائـ األكلى لمشخصية

األسرة في تربية الطفؿ كتنشئتو، إال أف األسرة تبقى أكؿ كأىـ مؤسسة في حياة الطفؿ االجتماعية، 
كتأثيرىا في السنكات األكلى لو، فيي التي تشكؿ شخصية الطفؿ كتضع األساس لما يأتي بعدىا 

.  (1)"مف خبرات
األسرة إذف؛ تمثؿ مجتمع الطفؿ األكؿ إلى حيف أف تتسع دائرتو االجتماعية مع تقدـ ؼ

. مراحمو العمرية، لتشمؿ مجمكعة مف العبلقات االجتماعية التي تزيد مف معارفو كخبراتو
                                                           

 .29.مرجع سبؽ ذكره، ص:  سيير أحمد محمد عكض(1)
، 2009، (األردف)سامح كديع الخفس، محمد صبرم سميط، دار الفكر، عماف: ، ترجمةسيكولوجية الجنس والنوع:  باربرا سميث(2)

 .326.ص
 .18.، ص2007، (األردف)، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عمافاألسرة وتربية الطفل:  ىدل محمكد الناشؼ(1)
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: ةـــخالصـ
مما سبؽ يتضح لنا أف التربية عممية مستمرة تبدأ مع حياة اإلنساف كتستمر معو؛ فبدأت 

تمقائية بسيطة عفكية في المجتمعات البدائية، كلكف مع تعقد حياة المجتمع، استكجب إيجاد بنيات 
يمكنيا تبني ىذه العممية، فأكجد المجتمع األسرة؛ كالتي ىي أكؿ نظاـ اجتماعي عرفو اإلنساف، قائـ 
عمى أداء الكظائؼ التي تقـك بيا النظـ االجتماعية المعاصرة، مع التغير االجتماعي الذم صاحب 

البشرية في مراحميا المختمفة كانت األسرة باختبلؼ أشكاليا ككظائفيا عبر مختمؼ الحقبات 
التاريخية مف أكثر النظـ االجتماعية تأثيرا كتأثرا بما حدث مف تغيرات اجتماعية، كتبقى كحدىا مف 
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عدادىـ  تىٍكفيؿ بقاء النكع اإلنساني، كبالتالي أىمية الدكر الذم تقـك بو األسرة في تنشئة األبناء، كا 
لمحياة االجتماعية، لقياميـ في المستقبؿ بأدكارىـ المتكقعة منيـ، كذلؾ أف تماسؾ النسؽ 

االجتماعي كدكامو رىف قياـ األسرة بكظيفتيا السامية، تقـك بإدماج الطفؿ في اإلطار الثقافي العاـ 
عف طريؽ إدخاؿ التراث الثقافي في تككينو كتكريثو إياه متعمدا، كذلؾ بتعميمو نماذج السمكؾ 

المختمفة في المجتمع الذم ينتسب إليو، كتدريبو عمى طرؽ التفكير السائدة فيو، كغرس المعتقدات 
. تصبح مف مككنات شخصيتو األساسيةا،كالشائعة فيو، فينشأ منذ طفكلتو عميو

فاألسرة في الكاقع؛ ىي كعػاء الحضارة كالثقافة في المجتمع، ألنيا ىي التي تحافظ عمى 
القيـ كالعادات كاالتجاىات التي يمتصيا األبناء أثناء نمكىـ كتنشئتيـ االجتماعية، كعف طريؽ 

األسرة يتعرؼ الطفؿ عمى أنماط السمكؾ التي يتبعيا في حياتو، حيث يتعمـ ما لو مف حقكؽ كما 
.   عميو مف كاجبات
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: تميػيد

كانت األسرة في المجتمعات اإلنسانية األكلى ال تتعدل كظائفيا جمع القكت الضركرم 
   كصنع األدكات البدائية التي يعتمدكف عمييا في الصيد كجمع الثمار،كالقياـ بمستمزمات الحياة

ككانت كذلؾ ىيئة سياسية تنفيذية تشرؼ عمى شؤكف سياستيا العامة، كما شكمت ىيئة قضائية 
 ثـ مف الضيؽ ،تفصؿ بيف خصكمات أفرادىا ثـ تطكرت كظائؼ األسرة مف األكسع إلى الكاسع

 لتشمؿ كؿ جكانب الحياة ،فاألضيؽ، فكظائؼ األسرة في العيد القديـ كانت كاسعة كؿ السعة
ىيئات أخرل كأعطاىا ؿ لكف المجتمع أخذ ينقص تمؾ الكظائؼ شيئا فشيئا، ،االجتماعية

متخصصة؛ فمثبل الكظيفة التربكية أخذتيا المدرسة، في حيف الكظيفة االقتصادية أخذتيا المصانع 
الكظيفة الترفييية كأصبحت األسرة كحدة استيبلكية؛ بعد أف كانت كحدة انتاجية، أما كالشركات، 

بعد ظيكر السينما كالمسارح كغيرىما، لتقتصر عمى بعض الرحبلت السياحية خاصة تراجعت ؼ
. التي تقـك بيا األسر الميسكرة

كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ رصد أىـ التغيرات التي مست األسرة في كظائفيا، كتحكليا مف 
ت كظائفيا ُأخذكحدة بنائية معتمدة عمى نفسيا كمكتفية ذاتيا تقـك بالعديد مف الكظائؼ، إلى أسرة 

تعرض إلى التغير سف ثـمنيا الكاحدة تمكل األخرل، كمعتمدة عمى غيرىا لتأميف مختمؼ حاجياتيا، 
 الكظيفة التعميمية  التربكية،الكظيفة اإلنجابية، الكظيفة :  كىي أربع كظائؼ أساسيةالذم أصاب

.  األسرة الجزائريةبعرض تغير كظائؼ خاتميف ىذا الفصؿكالكظيفة االقتصادية، 
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 :مفاىيـ أساسية -1
     : التّغيػػرمفيـو- 1-1
 :تعريؼ التغّير في المغة -1-1-1

:  قػػػف حاؿػػػػير الشيء عػػر الحاؿ كتغّ ػػػير مف تغيّ ػػالتغ: "ابف منظور جماؿ الديفيقكؿ 
: حّكلو كتغايرت األشياء: حّكلو كبّدلو، كأنو جعمو غير ما كاف، كغير عميو األمر: تحكؿ كغيره

 عبارة عف تبديؿ صفة إلى أخرل، كالتغيير إما في ذات الشيء أك جزئو أك :رػػػوالتغيّ ، (1)اختمفت
تغير الميؿ كالنيار، كمف الثاني تغير العناصر بتبديؿ صكرىا، كمف : الخارج منو، كمف األكؿ

أحدىما لتغير صكرة الشيء :  كجييفلمتغّيركيقاؿ أف . (2)1الثالث تغير األفبلؾ بتبديؿ أكضاعيا
غّيرت غبلمي : لتبديميما غيره: ، كالثاني"دكف ذاتو، يقاؿ غيرت دارم إذا بنيتيا بناء غير الذم كاف

      "إف اهلل ال يغير ما بقـو حتى يغيروا ما بأنفسيـ" :لقكلو تعالىدلتيما بغيرىما بكدابتي إذا 
 (.11ةػػػػسكرة الرعد، اآلم)

 مع ما جاء في معنى التغير في معاجـ سيد محمد مرتضى الحسني الزيدي      كيتفؽ الباحث 
جعؿ : أم تحكؿ كغّيره (عف حالو)الشيء  (تّغير)يقاؿ : التغّير في المغة"أف  المغة العربية  فيرل

. (3)"يعني التحكيؿ كالتبديؿ: أم حركو كبدلو، التغير: غير ما كاف
، التحوؿ والتبدؿ    كمنو؛ فكممة تغّير في المغة العربية كفي القرآف الكريـ جاءت لتدؿ عمى معنى 

. كما أنيا تعني اختبلؼ األشياء كما عما كانت مف قبؿ
 

    : تعريؼ التغير في االصطالح-1-1-2
اىتـ المفكركف كالفبلسفة في مختمؼ العيكد برصد التحكالت التي تطرأ في مجاؿ الحياة 
االجتماعية، فكتب عف ىذا فبلسفة اليكناف، كمف بعدىـ فبلسفة العرب المسمميف، ثـ جاء دكر 

مفكرم عصر التنكير كمف أتى مف بعدىـ،  كمثمت أعماؿ ىؤالء العمماء رصيدا لممتخصصيف في 
مجاؿ العمـك االجتماعية المعاصريف، كتطكر النظر ألسباب كحجـ الظاىرة كنتائجيا عبر الزماف، 
كيظير ىذا بكضكح في استخداـ المفاىيـ التي تعبر عف الظاىرة في محاكلة لدراستيا مثؿ التقّدـ 

 قد استخدـ أكؿ مرة كبصكرة التغير االجتماعيكالتطّكر كاالرتقاء، كتجدر اإلشارة إلى أف مصطمح 
الذم نشر في  ( ثروة األمـ ) كعمى األخص في كتابو المشيكر آدـ سميثعرضية في كتابات 

                                                           
 . 361.، ص1996، (لبناف)، بيركت 2، دار صادر، ط3، جلساف العرب: ابف منظكر جماؿ الديف ابك الفضؿ (1)
، 1993، مؤسسة الرسالة، بيركت، 2عدناف دركيش، محمد المضرم، ط: ، إعػداداتػالكمي: أبك البقاء الككفي، أيكب بف مكسى (2)

 .433.ص
 .286.، ص1965، مطبعة الككيت،الككيت، 13، جتاج العروس مف جواىر القاموس: سيد محمد مرتضى الحسني الزيػػدم (3)
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القرف الثامف عشر، لكف لـ ينتشر كيصبح كاسع التداكؿ، إال بعد نشر عالـ االجتماع األمريكي 
 ، كرأل عالـ االجتماع ىذا أف التغير ظاىرة عامة 1922 كتابا يحمؿ ىذا العنكاف في عاـ أوجبرف

كمستمرة كمتنكعة كال لزـك لربطيا بصفة معينة، لذلؾ كجد في اصطبلح التغير االجتماعي مفيكما 
.  متحررا مف التقييـ ، كال يرتبط بصفات مكجبة أك صفات سالبة

 البعض كعارضو آخركف، كليذا كمنذ ظيكر ىذا المفيـك أكؿ مرة أوجبرفاتفؽ مع تعريؼ 
كالعمماء يقدمكف تعاريؼ كتحميبلت متعددة كمختمفة لو، كيرجع تعدد التعاريؼ إلى تعّدد كجيات 

نظر العمماء، كتعّقد الظاىرة نفسيا، بحيث سمحت ليؤالء العمماء أف يركزكا اىتماماتيـ عمى بعض 
. أبعاد الظاىرة دكف غيرىا

كسنحاكؿ فيما يمي إعطاء بعض التعاريؼ التي جاءت في أغمب الكتابات السكسيكلكجية 
. قراءتيا تالتي تـ

 فيما يخص معنى ، لريموف بودوف وؼ بوريموكجاء في المعجـ النقدم لعمـ االجتماع
الفبلسفة كانكا كمف بعدىـ عمماء االجتماع، متمسكيف خبلؿ فترة طكيمة "التغير االجتماعي أف 

بالنسبة لماركس، : بافتراض مؤداه أف التغير االجتماعي يخضع لنمكذج معيف متميز، ال بؿ متفرد
لفكرة التناقض معاف " تناقضات"الذم يتبع ىيجؿ في ذلؾ، كبالنسبة لمماركسييف، ينجـ التغير عف 

كيؤكد البعض عمى أثر ساف سيمكف كككنت أف ..متعددة، كغالبا غير أكيدة في التقميد الماركسي، 
جميع المجتمعات تتجو بالضركرة نحك حالة مثالية أفضؿ، أما اآلخركف الذيف يعتبركف امتدادا 
لركسك، أك عمى األقؿ تفسيرا ممكنا لركسك، فيميمكف عمى العكس إلى تفسير التغير عمى أنو 

كمنو، كمف خبلؿ قراءتنا لمفيـك التغير االجتماعي الذم كرد بالمعجـ النقدم لعمـ  .(1)"تراجع
االجتماع كجدنا أف المعجـ تناكؿ العديد مف أراء الباحثيف حكؿ مفيـك التغير االجتماعي، بدءا 

 كمف بيف المفاىيـ التي كردت في المعجـ المفيـك  بالفبلسفة األكائؿ كصكال إلى العمماء المعاصريف
 في تفسيره لمتغير عمى أنو يحدث نتيجة لمتناقضات، أما مفيكمو عند ىيجؿ كالذم يتبع ،الماركسي

، (جميع المجتمعات تتجو بالضركرة نحك حالة مثالية أفضؿ) فيعني التطكر كالتقدـ ساف سيموف
. نو تخمؼ كتراجعأ فيرل التغير االجتماعي عمى ؛روسوكيخالفو الرأم 

 المعنكف بػ المفاىيـ األساسية في خميؿ أحمد خميؿكنفس التعريؼ كرد في مؤلؼ الباحث 
األكلى زاكية : جرل تفسير التغير مف زاكيتيف افتراضيتيف مختمفتيف"عمـ االجتماع، كجاء فيو 

                                                           
، 1986سميـ حداد، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، : ، ترجمةالمعجـ النقدي لعمـ االجتماع: ريمكف بكدكف، ك ؼ بكريمك (1)

 .168-167.ص.ص
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القائميف بأف مجمؿ المجتمعات تتكجو، ضركرة، نحك حالة مثالية أفضؿ، كالثانية زاكية القائميف بأف 
. (1)"التغير ىك تراجع كنككص
أم تغير أك تبدؿ مخطط أك غير مخطط في الكضع " عمى أنو Lippittفي حيف يعرفو 

الراىف لمكقؼ أك لعممية أك لكائف حي، كيقصد بالتغيير المخطط أم تغير مقصكد كغرضي أك 
محاكلة عمدية بكاسطة فرد أك منظمة أك جماعة أك نظاـ اجتماعي، لكي يؤثر مباشرة في الكضع 

كمف خبلؿ تعريؼ ىذا الباحث، فرؽ بيف نكعيف مف التغير، تغير مقصكد كتغير  ؛ كمنو(2)"الراىف
    ؛ حيث عرؼ التغير غير المقصكد عمى أنو تغير تمقائي (مخطط كغير مخطط)غير مقصكد 

يحدث تمقائيا، أما التغير المقصكد فيك تغير يحدث عف طريؽ التخطيط لو مف أجؿ - بيعيط-
. تغير كضع مف حالة إلى أخرل

الؼ الشيء عمى ػػػ يعني االختبلؼ ما بيف الحالة الحديثة كالحالة القديمة، أك اخت؛فالتّغير
 يصبح اجتماعيحينما تضاؼ لكممة " التّغير"ما كاف عميو خبلؿ مدة محددة مف الزمف، بينما 

خؿ اكمعناه كؿ ما يتعمؽ بالمجتمع، فيصبح التغير الذم يحدث د؛ (التّغير االجتماعي)المصطمح 
.  (3)المجتمع أك التحكؿ الذم يطرأ عمى البناء االجتماعي خبلؿ مدة مف الزمف

 

 :تعريؼ التغير االجتماعي- 1-2
أف كؿ " التغير االجتماعي بالتنمية، فحسب رأيو محمد السويدي في حيف يربط الباحث 

تنمية تشيدىا المجتمعات النامية تعتبر عممية تحكؿ كتغير مف أسمكب إنتاج إلى آخر، كمف بناء 
 التغير  محمد السكيدم ربط الباحثكمنو نستخمص أنو؛ (4)"اجتماعي إلى بناء اجتماعي مغاير

 بأم شكؿ مف ،التي تعمؿ عمى تحكؿ كتغير البناء االجتماعيىي  عمى أساس أف التنمية ،بالتنمية
. ىي أيضا ما يطمؽ عميو بالتغير االجتماعيك ،األشكاؿ، كمف حالة إلى حالة أخرل

أم نظاـ اجتماعي يتعرض لمتغير بشكؿ أك " فيرل أف احساف محمد الحسفأما الباحث 
بآخر في جميع األزمنة كالمكاقع الجغرافية، فأعضاؤه ينمكف كيتقدمكف في السف، كخبلؿ عمميات 
النمك تتعرض أجسادىـ إلى التحكالت الفيزيكلكجية المرئية، كخبلؿ ىذه التحكالت تتبدؿ أدكارىـ 

                                                           
 .74.، ص1984، (لبناف)المفاىيـ األساسية في عمـ االجتماع، دار الحداثة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت: خميؿ أحمد خميؿ (1)
، دار الكفاء لمطباعة كالنشر 2، ط(دراسة تحميمية مف منظور التربية االسالمية)التغير االجتماعي: سيؼ االسبلـ عمى مطر (2)

 .10.، ص1990، (مصر)كالتكزيع، المنصكرة
 .15.، ص1987، (األردف)، دار المجدالكم لمنشر كالتكزيع، عمافالتغير االجتماعي بيف النظرية والتطبيؽ: محمد الدقس (3)
، ديكاف (تحميؿ سكسيكلكجي ألىـ مظاىر التغير في المجتمع الجزائرم المعاصر )مقدمة في المجتمع الجزائري: محمد السكيدم (4)

 .97.، ص1990المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
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كمسؤكلياتيـ االجتماعية بعد أف تتزايد حمقات انتماءاتيـ إلى المنظمات االجتماعية، كتتغير أنماط 
عبلقاتيـ كممارستيـ اليكمية، كتتضاعؼ الضغكط المتعارضة المسمطة عمييـ نتيجة احتكاكيـ 

كتفاعميـ مع المجتمع، كالنظاـ االجتماعي ىك نظاـ فرعي تابع لنظاـ حضارم كبير كشامؿ يتككف 
مف مجمكعة نظـ كمؤسسات تتعرض مركباتيا الجكىرية كأطرىا الخارجية لمتغيير المستمر بمركر 

. (1)"الزمف
مظاىر التغير االجتماعي، كالتي تظير عمى صعيد يكضح  الباحث في الفقرة أعبله إف

األفراد؛ كذلؾ مف خبلؿ تقدميـ في السف، كتغير مراكزىـ، أدكارىـ االجتماعية، كحتى بيئتيـ 
االجتماعية، كعمى صعيد النظاـ االجتماعي كالتغير في النظـ كالسياسات، كالتغير يككف بطيئا 

. كمع مركر الزمف
عمى "عندما تطرؽ إلى التغير االجتماعي، كعرفو دبمة عبد العالي كجاء في مؤلؼ الباحث 

أنو تمؾ التحكالت التي ليا معنى جزئي ككمي بالنسبة لمنظاـ االجتماعي في أجزائو المككنة لو 
؛ كمنو نستنتج أف التغير االجتماعي ىك كؿ التبدالت كالتحكالت  التي تحدث (2)"كطريقة الفعؿ

. (القيـ كالمعايير)تغيرا في البناء كفي أجزائو، كيرجع لعكامؿ داخمية تخص البناء نفسو
التغير االجتماعي ظاىرة أساسية تتميز " أف سيؼ االسالـ عمى مطرفي حيف يرل الباحث 

بيا الحياة االجتماعية في سبيؿ بقائيا كنمكىا كنيايتيا إلى التكازف مع الكاقع كاالستقرار 
 ىك ظاىرة تمس جميع المجتمعات عمى ؛ أف التّغير كالتحكؿ أعبله؛؛ يؤكد الباحث(3)"االجتماعي

. اختبلفيا، نامية كانت أك متقدمة، كىك تحكؿ مستمر مع حياة المجتمعات منذ نمكىا حتى نيايتيا
 العديد مف التعريفات لمعديد مف العمماء؛ فيذا أكجبرف ،كما جاء في مؤلؼ نفس الباحث

تمؾ التحكالت التي تحدث في التنظيـ االجتماعي أم التي تحدث "يعرؼ التغير االجتماعي بأنو 
كيشير التغير االجتماعي غالبا إلى التغير في السمكؾ اإلنساني بينما التغير ، في بناء المجتمع

إلى التحكؿ الذم يصيب السمكؾ البشرم، كجعؿ " أكجبرف"كىنا يشير " الثقافي يتعمؽ بإبداع اإلنساف
أم تغير أك تبدؿ مخطط أك "يعرؼ التغير عمى أنو  Lippittمف سمكؾ اإلنساف أداة التغير  كىذا 

أم ...، كيقصد بالتغيير المخطط"غير مخطط في الكضع الراىف لمكقؼ أك لعممية أك لكائف حي
تغير مقصكد كغرضي أك محاكلة عمدية بكاسطة فرد أك منظمة أك جماعة أك نظاـ اجتماعي لكي 

                                                           
 .699.، ص2009، (األردف)، عماف2، دار كائؿ لمنشر، طمبادئ عمـ االجتماع الحديث: احساف محمد الحسف (1)
 .88.، ص2011، (الجزائر)، الدار الخمدكنية لمنشر كالتكزيع، القبة القديمةمدخؿ إلى التحميؿ السوسيولوجي :عبد العالي دبمة (2)
 .09. صسيؼ االسبلـ عمى مطر، مرجع سابؽ، (3)
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نكعيف مف التغير أال كىما التغير المقصكد ليبػت ؛ ىنا أعطانا "يؤثر مباشرة في الكضع الراىف
. (التمقائي)كالمخطط، كالتغير غير المقصكد 

تمؾ التحكالت " كزمبلؤه؛ أف التغير االجتماعي ىك عصاـ توفيؽ قمركما يرل الباحث 
كالتبدالت التي تحدث في التنظيـ االجتماعي، أم التي تحدث في بناء المجتمع ككظائؼ ىذا البناء 

؛ ىنا لـ يخرج معنى التغير االجتماعي عند ىؤالء الباحثيف عف ما جاء بو غيرىـ، (1)"المتعددة
كجاء معنى التغير ليخص التحكؿ كالتبدؿ الذم يمس التنظيـ االجتماعي، في بناءه كمختمؼ 

. كظائفو
التغير االجتماعي كدكره في تغير  "في مقاؿ ليا حكؿ لطيفة طباؿالباحثة أعطت  في حيف
 تعريفا فمسفيا كسيكسيكلكجيا لمتغير االجتماعي؛ ففي التعريؼ الفمسفي لمتغير ؛"القيـ االجتماعية

االجتماعي؛ ترل الباحثة أف الفبلسفة اعتبركا التغير حقيقة الكجكد أم أف كؿ مكجكد البد أف يتغير 
كأف التغير ال الثبات ىك الداؿ عمى كجكد المكجكد، كفي تعريفيا السكسيكلكجي لمتغير االجتماعي؛ 

بأف التغير ظاىرة طبيعية تخضع ليا نكاميس "، جاء فيو صالح العبدأعطت الباحثة تعريفا لمباحث 
الككف كشؤكف الحياة مف خبلؿ التفاعبلت كالعبلقات كالتبدالت االجتماعية المستمرة، كالتي تفضي 

، كما أضافت العديد مف التعاريؼ التي لـ يأت فييا ما يخالؼ تعريؼ التغير (2)"إلى تغير دائـ
أما البعد السمككي لظاىرة التّغير، فكضحيا الباحث ، التحوؿ والتبدؿاالجتماعي كالذم يحمؿ معنى 

التغير االجتماعي ىك البعد الذم يحدد بصكرة فعالة حدكث "بقكلو أف  ؛(3)أحمد عبد المطيؼ وحيد
التغير االجتماعي المصحكب في القيـ كاالتجاىات كالعادات، كبما يتكافؽ مع النسؽ االجتماعي 

 فالتغير االجتماعي مف الناحية السيككلكجية ىك ذلؾ التحكؿ كالتبدؿ في قيـ منو؛ك، "الجديد
كاتجاىات كعادات، ىذه المتغيرات التي تشكؿ سمكؾ األفراد في المجتمع، ىذا التغير كالتبدؿ البد 

 .دمبادئ كقيـ المجتمع الذم يعيش فيو األفراؿأف ال يككف مخالفا كال مناقضا 
العديد مف المفاىيـ حكؿ التغير االجتماعي ألبرز  دالؿ ممحس استيتية كقدمت الباحثة

، كالذم جاء فيو أف التغير االجتماعي؛ ىك التحكؿ الذم جيرث وميمزعمماء االجتماع كتعريؼ 
يطرأ عمى األدكار االجتماعية، كقكاعد الضبط االجتماعي التي يتضمنيا البناء االجتماعي في مدة 

                                                           
، دار الفكر، مدخؿ إلى دراسة المجتمع العربي: عصاـ تكفيؽ قمر، سحر فتحي مبركؾ، محسف عبد الستار عزب (1)

 .73.ص، 2008،(األردف)عماف
، 2012مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدد الثامف، جكاف التغير االجتماعي ودوره في تغير القيـ االجتماعية،: لطيفة طباؿ (2)

 .409-408.ص.، ص(الجزائر)جامعة كرقمة
 .238.، ص2001، (األردف)، دار المسيرة، عمافعمـ النفس االجتماعي: أحمد عبد المطيؼ كحيد (3)
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ف الباحثة ؛ إ(1)..، جيرث وممز الذم ال يكاد يخالؼ تعريؼ جنزبرج، كتعريؼ "معينة مف الزمف
، عمى أف "التغير االجتماعي كالثقافي"تؤكد عبر عرضيا لمعديد مف التعاريؼ في مؤلفيا  أعبله،

كؿ تحكؿ يحدث في النظـ كاألنساؽ كاألجيزة االجتماعية، سكاء كاف ذلؾ التغير االجتماعي ىك 
 .في البناء أك الكظيفة خبلؿ فترة زمنية محددة

التغير االجتماعي كمفيـك متعارؼ عميو في عمـ "فترل أف فادية عمر الجوالني أما الباحثة 
أف "ك.. ،"االجتماع، يعد مف السمات التي الزمت اإلنسانية منذ فجر نشأتيا حتى عصرنا الحاضر

عممية التغير في الكاقع ليست مجرد إضافة ميكانيكية أك إقصاء لبعض األنماط كالسمات السابقة 
نما ىي إلى جانب ذلؾ عممية إضافة كتعديؿ كيفي لمسافات ثقافية مختمفة ؛ (2)"بطريقة كمية كا 

 عمى مفيـك مصطمح التغير أنو عممية مبلزمة لئلنسانية، كما أنو أعبلهلقد أضافت الباحثة وعميو؛ 
. عممية إضافة كتعديؿ لمختمؼ الثقافات كعبر فترات مختمفة 

: ، فيما يخص التغير ما يميوزمالؤه لريموف بودوفكجاء في قامكس عمـ االجتماع 
Changement : Deux points de vue sont possibles. Ou bien l’on tient la 

stabilité pour première et le changement pour second, non pas selon le temps 
mais selon la priorité de l’être. La sociologie du changement porte dès lors sur 
les facteurs qui affectent un état A pour le transformer en un état B ( 3) . 

 عف التغير، يرل أنو ىناؾ رأييف ريموف بودوفمف خبلؿ التعريؼ الذم قدمو الباحث 
لتفسير التغير، الرأم األكؿ يأخذ باالستقرار كالثاني بالتغير، كال يحدث التغير مع الكقت فقط، كلكف 
كفقا ألكلكية الفرد، كبعد ذلؾ أشار إلى أف ىناؾ عكامؿ تؤثر في الظاىرة االجتماعية كتحكليا مف 

.  حالة إلى حالة أخرل، كىنا ال يخرج معنى التغير أيضا مف معنى التحكؿ كالتبدؿ
مفيـك " التكنكلكجيا كالتغير االجتماعي" في مؤلفو رشاد غنيـكمف جية أخرل؛ ربط الباحث 

يمكف : "التغير االجتماعي بكؿ ما يحدث مف تحكؿ في مؤسسات المجتمع كتركيبو كظكاىره بقكلو
كضع تعريؼ عاـ لمتغير االجتماعي بأنو أم تحكؿ بنائي يطرأ عمى المجتمع في تركيبو السكاني 
كنظمو كمؤسساتو كظكاىره االجتماعية كالعبلقات بيف أفراده، كما يصاحب ذلؾ مف تغيرات في 

                                                           
 .23-19.ص.، ص2008، (األردف)، عماف2، دار كائؿ، طالتغير االجتماعي والثقافي: دالؿ ممحس استيتية (1)
 المكتبة المصرية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ،(مدخؿ النظرية الوظيفية لتحميؿ التغير) التغير االجتماعي: فادية عمر الجكالني (2)

 .8-7.ص.، ص2009، (مصر)اإلسكندرية
(3)  Raymond Boudon, Philippe Besnard, Mohamed Cherkaoui, Bernard-Pierre Lécuyer : Dictionnaire 

de Sociologie, Larousse, France, 2005, P.26. 
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تغير اؿ لقد عرؼ الباحث أعبله؛؛ (1)"القيـ االجتماعية كاالتجاىات كأنماط السمكؾ المختمفة
كسمكؾ األفراد  ،قيـ كاتجاىات يمس المجتمع كمككناتو، مف نظـ كتبدؿ كتحكؿ بأنو كؿ االجتماعي

 .، فالتغير ىنا مس جميع ما في المجتمع دكف تمييز أك استثناءاتالمنتميف اليو
مف خبلؿ ما جاء في تحديد المعنى المغكم لمتغير مف خبلؿ تصفحنا لبعض المعاجـ، 

 الذم يحدث في المجتمع، وؿػدؿ والتحػػالتبكجدنا أنيا تجمع عمى أف معنى التغير االجتماعي ىك 
   «La Société Algérienne en Transition » في مؤلفو وشتفمصطفى بوتؼكيعرؼ الباحث 

:  التحكؿ بقكلو
      La transition sociale relève de principes qui obéissent à l'historicité, à la 
structuration de la société et aux caractères de son fonctionnement. A Ibn 
Khaldoun, Auguste Compte, Karl Marx, Emile Durkheim, Ferdinand Tonnies, 
Max Weber ont expliqué, chacun à sa manière, le mouvement général de 
l'évolution de la société humaine,.. Ces explications aboutissent toutes, malgré 
leurs différences de conception, à un seul fait: la société change après un 
temps historique, selon une causalité que chaque auteur définit à sa manière: 
l’évolutionnisme, pour les uns, l’idéalisme, pour les autres, l’actionnalisme 
enfin pour Ibn Khaldoun.  Ces explications nous permettent d'arriver à une 
première formulation: la transition sociale, fait historique, permet à la société 
de s'adapter à son siècle, selon un processus complexe incluant autant les 
éléments matériels, symboliques qu'actionalistes "(2) . 

 مف خبلؿ عرضو لمفيـك التحكؿ االجتماعي، بعض مصطفى بوتفنوشتأعطى الباحث 
 ،كارؿ ماركس،  أكجيست ككنت،التفسيرات لمتحكؿ االجتماعي عند بعض العمماء كابف خمدكف

ميؿ دكركايـ كغيرىـ، ككضع أنو عمى اختبلؼ تفسيراتيـ كعمى اختبلؼ مذاىبيـ، إال أف إ
أف المجتمع يتغير عبر فترات زمنية، اثر عكامؿ : تحميبلتيـ تسمح لنا لمتكصؿ إلى حقيقة كاحدة

تختمؼ مف باحث إلى آخر، ليتكيؼ المجتمع مع التغيرات التي طرأت عمى أجيزتو كأنظمتو، كفؽ 
 .متطمبات العصر الذم يعايشو

 
 

                                                           
 .09.، ص2008، (مصر)، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندريةالتكنولوجيا والتغير االجتماعي: رشاد غنيـ (1)

(2)  Mostefa Boutefnouchet : La Société Algérienne en Transition, Office des publications 

universitaires, Alger,  ,2004 P.11. 
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: ر الوظيفيػػػػػالتّغيمفيـو - 1-3
 ".الوظيفػة"قبؿ إعطاء مفيـك التغير الكظيفي، نعرج أكال عمى إعطاء تعريؼ لما يعنيو مصطمح 

تشير غالبا إلى مساىمة الجزء في كؿ ما ": يرل أف الكظيفةسالـ احمد األحمر فالباحث 
كما ...في المجتمع أك الثقافة، ككظيفة أم نظاـ ىي الدكر الذم يؤديو في الحياة االجتماعية ككؿ، 

تستعمؿ الكظيفة في بعض األحياف لئلشارة إلى اإلسيامات التي تقدميا الجماعة ألعضائيا مثؿ 
. (1)"إسياـ األسرة في تربية األطفاؿ كالعمؿ عمى إبقائيـ عمى قيد الحياة

الكظيفة ىي الدكر الذم يمعبو البناء " نفس التعريؼ بقكلياسناء الخولي كتشاركو الباحثة 
، كأعطت مثاال عف األسرة؛ فيي تؤدم كظائؼ عديدة "الفرعي في البناء االجتماعي الشامؿ

 كتقـك بالتنشئة االجتماعية كالحماية كالعطؼ، كيقـك ،ألعضائيا؛ فيي التي تأكييـ كتمنحيـ المكانة
. (2)" مثؿ تنشئة أعضائو تبعا لمعاييره كقيمو؛المجتمع كذلؾ بكظائؼ معينة

إذف؛ فالكظيفة ىي الدكر الذم يمعبو بناء فرعي أك نسؽ فرعي أك كحدة صغرل في البناء 
، كىنا يدكر محكر دراستنا حكؿ كظائؼ (المجتمع)االجتماعي أك النسؽ الكمي أك الكحدة الكبرل

. األسرة
لمتغير االجتماعي؛ يمكننا استنتاج  محمد الدقس كمف خبلؿ المفيـك الذم قدمو الباحث 

مفيـك التغير الكظيفي، كمنو؛ فالتغير ىنا متعمؽ بالكظيفة، فيصبح التغير الكظيفي ىك التحكؿ أك 
. التبدؿ الذم يطرأ عمى الكظيفة أك مجمكعة مف الكظائؼ خبلؿ مدة مف الزمف

 لتحقيؽ أىدافيا في ،مجمكعة األدكار كالمياـ التي تقـك بيا األسرة ؛كنعني بكظائؼ األسرة
دارة ش ستخدـ مصطمح ا، كما  بما يحقؽ استقرارىا،ف حياة أفرادىاؤكالتنشئة االجتماعية ألبنائيا كا 

، فإذا تمكف البناء مف أف يتكافؽ كيتكيؼ مع "األسرة"لئلشارة إلى ما يقـك بو بناء معيف " كظيفة"
عمى )كيؤدم إلى نتائج مرغكبة، فإف مثؿ ىذا المكقؼ يكصؼ بأنو كظيفي  (المجتمع)النسؽ العاـ 

. (حد قكؿ ماكس فيبر عند تعرضو إلى مفيـك ىذا المصطمح
 

: تّغػػػػػير وظائؼ األسرة- 2
اتفقت أغمب الدراسات االنثربكلكجية كالسكسيكلكجية التي قاـ بيا العمماء حكؿ مختمؼ 

المجتمعات عمى تحديد الكظائؼ المتعددة لؤلسرة كأىميتيا في تككيف شخصية الطفؿ األكلى، مف 
خبلؿ التفاعؿ كالعبلقة التي تنشأ بينو كبيف أفراد أسرتو، كما أنيا البيئة األكلى إلشباع حاجات 

                                                           
 .47.ص، 2004، (ليبيا)، دار الكتاب الجديد المتحدة، بنغازمعمـ اجتماع األسرة: أحمد سالـ األحمر (1)
(2)

 .112-111.ص.، مرجع سبؽ ذكره، صاألسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي 
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  الطفؿ البيكلكجية كالنفسية، فيي تنقؿ إليو عف طريؽ أفرادىا جميع المعارؼ كالمفاىيـ كالميارات
. إضافة إلى اتجاىات كقيـ كمبادئ المجتمع الذم ينتمي إليو بكاسطة عممية التربية

نتج عف الثكرة الصناعية في القرف الثامف عشر خركج المرأة لمعمؿ بجانب الرجؿ في 
المصنع، كتغيرت بذلؾ األدكار كالمراكز الكظيفية لؤلسرة، كأصبحت المرأة تنادم بالمساكاة، كتغير 

تجميا كاضحا لمقضاء عمى " الجنػدر"كبرز مفيـك النكع االجتماعي  )مفيـك الرجؿ كمفيـك المرأة
، كما ساىـ التغير التكنكلكجي السريع كتطكر (سمات التفرد كالتمايز الطبيعي بيف الجنسيف

االتصاؿ في نمك العبلقات االجتماعية مجسدة في شبكات التكاصؿ االجتماعي، كظيرت معيا 
  ، كتناقص حجـ األسرة-خاصة تعميـ المرأة-مفاىيـ جديدة كالفردية كاالستقبللية، كانتشر التعميـ 

  كتغير دكر الزكجة كمركزىا، كؿ ىذه العكامؿ كغيرىا ساىمت في تغيير كظائؼ األسرة التقميدية
، كالكظيفة االجتماعية كالنفسية كالكظيفة (االقتصادية) كالكظيفة اإلنجابية، كالكظيفة اإلنتاجية

كانتقمت الكظيفة الترفييية مف األسرة إلى المجتمع فأصبح ، (الضبطية)التربكية، الكظيفة العقابية
الترفيو داخؿ األسرة مقتصران عمى بعض المناسبات االجتماعية كحفبلت الزكاج كنجاح األبناء 

   كالتعميمية، لتجد األسرة نفسيا مرغمة عمى التحكؿ كالتغير المستمركاألعياد كالمناسبات الدينية
لتتأقمـ كتتكيؼ كتندمج مع معطيات الحياة المعاصرة، كدفعت بيا الظركؼ المحيطة بيا، 

االقتصادية منيا كاالجتماعية إلى االستعانة بمؤسسات أخرل أككمت إلييا ميمة تربية األبناء، 
ليصبحكا مؤىميف لبلندماج في المجتمع، لتنكمش في األخير كظائؼ األسرة كتقتصر عمى بعض 

. الكظائؼ األساسية كالتي عمى رأسيا الكظيفة اإلنجابية
تغيرت نتيجة لخركج المرأة لمعمؿ كحصكليا عمى فرصة  "كاألسرة العربية كغيرىا مف األسر 

كىك مف أىـ آثار التغير االجتماعي المباشرة عمى األسرة، كما أف مشاركة الزكجة في .. التعميـ،
تخطيط ميزانية األسرة كفي اتخاذ القرارات المتعمقة بتنشئة األطفاؿ يتناسب طرديا مع عمؿ الزكجة 
أك دخميا الخاص، كليس معنى ىذا أف الزكجة غير العاممة الزالت تابعة لمرجؿ كتماثؿ الزكجة في 

؛ إذف فقد مس التغير الحاصؿ في جميع المجتمعات المجتمع العربي (1)"األسرة الممتدة التقميدية
كاألسرة عمى كجو الخصكص، فتناقص حجميا كظير اتجاه نحك التحكـ في اإلنجاب، كقد فسره 
حساس بالمسؤكلية مف طرؼ األسرة العربية، كاستيعابيا  بعض العمماء عمى انو يدؿ عمى كعي كا 
ضركرة تعميـ أبنائيا كتربيتيـ في ظركؼ اجتماعية كاقتصادية جيدة، كظير التخطيط في إنفاؽ 
دخؿ األسرة، كالعمؿ الدائـ عمى تحسيف معاشيا، كىنا ظيرت ضركرة خركج المرأة لمعمؿ جنبا 

                                                           
، دار المعرفة الجامعية، (دراسة التغيرات في األسرة العربية)عمـ االجتماع العائمي: محمد احمد بيكمي، عفاؼ عبد العميـ ناصر (1)

 .31.ص، 2003، (مصر)اريطةزاأل
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لجنب مع الرجؿ لمساعدتو عمى كسب قكت أسرتيما، ىذا االنتقاؿ الذم قامت بو المرأة مف المنزؿ 
إلى سكؽ العمؿ أفرز خمبل في النسؽ األسرم  لتظير بذلؾ مؤسسات أخرل تنكب عف كظيفة 

 . المرأة الثانية بعد اإلنجاب، أال كىي التربية
أف العديد مف "  عمـ اجتماع العائمة" في مؤلفو احساف محمد الحسفكما يؤكد الباحث 

كظائؼ األسرة العربية التقميدية تغيرت منذ حقبة الستينات مف القرف العشريف، فالعائمة العربية 
الحديثة قد فقدت العديد مف كظائفيا، ككظيفة منح األبناء األعماؿ كالحرؼ، ككظيفة منح األبناء 

الثقافة كالتربية كالتعميـ، ككظيفة أداء الخدمات التركيحية خبلؿ كقت الفراغ، ككظيفة أداء الخدمات 
الدينية كالركحية، فضبل عف فقدانيا كظيفة الخدمات الطبية كالصحية، التي كانت تقدميا األسرة 

كالصحية كالتربكية، راحت  ألفرادىا، ذلؾ أف الدكلة كأجيزة المجتمع االختصاصية االقتصادية منيا
تساعد األسرة في منحيا الكظائؼ االختصاصية التي كانت تؤدييا األسرة ألبنائيا، كعندما تقمصت 

، كيضيؼ (1)"كظائفيا راح بعض عمماء االجتماع يعتقدكف بأف األسرة قد أصبحت مؤسسة ثانكية
أف األسرة عندما فقدت كظائفيا االقتصادية كالصحية كالتربكية "نفس الباحث كفي نفس المرجع 

كالتعميمية كالتركيحية كالدينية، أخذت تركز عمى كظائفيا األساسية كتؤدييا بصكرة تتسـ بالدقة 
". كالمكضكعية

مف خبلؿ ما جاء في الفقرة أعبله، نجد أف الباحث أراد أف يكضح لنا أنو بالرغـ مف فقداف 
لحاقيا ببعض المؤسسات المتخصصة بالمجتمع، لحد أف بعض  األسرة لمعديد مف كظائفيا، كا 

عمماء االجتماع اعتقدكا بأنيا أصبحت مجرد مدرسة ثانكية، كىذا غير صحيح ألنو ال تزاؿ أكؿ 
 لؤلبناء، في حيف أف الكظائؼ التي سمبت منيا ىي في الحقيقة مجرد كظائؼ ثانكية، ساعد ممتمؽ

فقدانيا األسرة تركيزىا عمى أداء كظائفيا األساسية عمى درجة عالية مف الدقة كالمكضكعية، 
. كالكظيفة التربكية كالكظيفة التعميمية

كما تغيرت العبلقات األسرية بيف الجنسيف كبيف الكبار كالصغار، كتختمؼ مف مجتمع 
آلخر، كمف حقبة تاريخية ألخرل، كتخضع طبيعة ىذه العبلقات لصيركرة تطكر كؿ مجتمع، 

 .فتتبدؿ كتتغير صيغيا كفؽ التحكالت التي تطرأ عمى ىياكمو التحتية كالفكقية
 

 :آراء بعض العمماء الوظيفييف فيما يخص التغيرات الوظيفية في األسرة -2-1
بارسكنز، مردكؾ، : مف بيف أىـ  العمماء الكظيفييف الذيف تطرقكا لمتغير الكظيفي في األسرة

. ةكلياـ جكد كماكيفر، كسنحاكؿ عرض أىـ أفكارىـ كؿ عمى حد

                                                           
(1)

 .268.، ص2009، (األردف)، عماف2، دار كائؿ، طعمـ اجتماع العائمة: احساف محمد الحسف 
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 T.Parsons(1902-1979:) بارسونز- 2-1-1
 إلى األسرة بكصفيا مؤسسة تقـك بكظيفة التنشئة االجتماعية، كتمثؿ T.Parsonsنظر 

اآللية األساسية في نقؿ قيـ الجيؿ السابؽ لمجيؿ القادـ، كتضمف استمرارية النظاـ االجتماعي 
. لممجتمع

كعند تناكلو لكظائؼ األسرة؛ حاكؿ التأكيد عمى أف ما تشيده األسرة اليـك مف تقمص شديد 
نما ىك عبارة عف  في الكظائؼ، ال يشكؿ خطر ييددىا كال يعتبر تفككا أك فقداف لمكظائؼ، كا 

تطكرت  (أك كحدات)فالكظائؼ التي كانت تقـك بيا كحدة ...التي تمر بيا األسرة،" التغير"عممية 
حديثا، كأصبحت متخصصة في ىذه الكظائؼ، كبالتالي عندما تفقد كحدة ما كظائفيا، فإنيا قد 

 أف الكظائؼ األساسية التي بارسونز، كما يرل (1)تصبح أكثر حرية في التركيز عمى كظائؼ أخرل
تبقي األسرة مركزة عمييا ميما حدث التغير كالتبايف ىما كظيفتي التنشئة االجتماعية ككظيفة تقديـ 

 .الدعـ العاطفي كاالستقرار لؤلفراد الراشديف
 (:William Good)ولياـ جود  -2-1-2

 تتبع التغيرات الكظيفية لؤلسرة كتطكراتيا في مختمؼ أنحاء العالـ، William Goodحاكؿ 
الكظيفة اإلنجابية، كظيفة منح المكانة، كظيفة المحافظة عمى : كحدد الكظائؼ األساسية لؤلسرة في

البقاء الفيزيقي، كظيفة االستقرار العاطفي، كظيفة الضبط االجتماعي، كأخيرا كظيفة التنشئة 
االجتماعية، كما ربط ىذا الباحث التغير الكظيفي في األسرة بالتغير في النظاـ الصناعي 

كااليدكلكجيا، حيث يرل أنو كمما امتد النظاـ االقتصادم الصناعي تغيرت معو أنماط األسرة 
لقد اتخذ كلياـ جكد االيدكلكجيا مصدرا ىاما لمتغير، سكاء كانت إيديكلكجيا التقدـ "ككظائفيا، 

. (2)"االقتصادم أك إيديكلكجيا األسرة الزكاجية، كخاصة بالنسبة لممجتمعات النامية
 :(Murdock)ميردوؾ  -2-1-3

مف خبلؿ ما جاء في كتاب الباحثة سامية مصطفى الخشاب حكؿ آراء الباحث 
Murdock يما يخص التغيرات الكظيفية في األسرة، فقد حدد كظائؼ األسرة في أربعة كظائؼ  ، ؼ
كلقد "الكظيفة الجنسية، الكظيفة االقتصادية، الكظيفة اإلنجابية كالكظيفة التربكية، : أساسية كىي

، فاعتبر البعض أف الكظيفة ميردوؾاختمؼ عمماء االجتماع حكؿ أىمية الكظائؼ التي ذكرىا 
األساسية لؤلسرة ىي اإلنجاب، كذىب آخركف إلى أف رعاية الطفؿ كتربيتو ىي الكظيفة الرئيسية 

التي تميز األسرة في كؿ المجتمعات البشرية  بينما رأل فيؽ ثالث أنو لـ يتبؽ لؤلسرة سكل 

                                                           
 .17.أحمد سالـ األحمر، مرجع سابؽ، ص (1)
 .154.نفس المرجع، ص (2)
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كظيفة التنشئة االجتماعية لمصغار  ككظيفة تكفير االستقرار كالدعـ : كظيفتيف رئيسيتيف ىما
 .(1)"العاطفي لمكبار

 ميردوؾالتصنيؼ الذم جاء بو  انتقد العديد مف عمماء االجتماع كالباحثيف الغربييف منيـ،
فيما يخص كظائؼ األسرة، بقكليـ أف الكظائؼ الجنسية كاإلنجابية يمكف أف تأخذ مكانيا خارج 

. نطاؽ األسرة ككذلؾ الكظيفة االقتصادية يمكف أف تقـك بيا مؤسسات أخرل غير األسرة
 

  :(Robert Maciver)رػػػماكيؼ -2-1-4

 ماىي إال مظير مف مظاىر ، أف التغيرات التي مست كظائؼ األسرةMaciverيرل 
التغير كالتطكر لممجتمع، كمعو فقدت األسرة كظائفيا تدريجيا، ككصفيا بالنظاـ المتككف مف جممة 

نتيجة ليذه التغيرات تخمت األسرة عف عدد "مف العبلقات االجتماعية تقـك عمى أساس الجنس، ك
كبير مف الكظائؼ التي لـ تكف أساسية بالنسبة لطبيعة نشأتيا عبر التاريخ، كقد تكلت القياـ بيذه 

الكظائؼ ىيئات أخرل اجتماعية أصبحت بالتالي متخصصة في أدائيا، كيستطيع المصنع 
كالمكتب  تحقيؽ مياميـ االقتصادية في العالـ المعقد بكفاية أكبر مما تستطيع األسرة تحقيقو في 

.  (2)أم كقت
كالتي تشتمؿ عمى )التربويػةوظيفة اإلنجاب، والوظيفة أف كبصفة عامة يمكننا القكؿ؛ 

 ىي أىـ الوظيفة االقتصادية؛إلى جانب ، كالكظيفة التعميمية، (الكظيفة االجتماعية كالنفسية
كظائؼ األسرة الحديثة، كما ال يمكننا إغفاؿ ذكر أف األسرة العربية حتى الكقت الراىف ال تزاؿ 
. تقـك بعممية الحماية االجتماعية لكبار السف مف األقارب، سكاء مف جية األـ أك مف جية األب

 أف األسرة في بدأ نشأتيا ؛"األسرة كالمجتمع" في كتابو عمي عبد الواحد وافيكيرل الباحث 
كانت تقـك بجميع الكظائؼ االجتماعية تقريبا في حدكد نطاقيا كبقدر مراحميا المختمفة، فقد كانت 

ىيئة اقتصادية تقـك بإنتاج ما تحتاج إليو، كما تقـك باالستيبلؾ  (أك العشيرة)األسرة الممتدة 
كالتكزيع كالتبادؿ، كما كانت األسرة بمعناىا الكاسع ىيئة تشريعية تضع الشرائع كترسـ الحدكد 

كتمنح الحقكؽ كتفرض الكاجبات  ككانت ىيئة سياسية تنفيذية كىيئة قضائية تفصؿ بيف األفراد 
 كظير نظاـ الدكلة، انتزع المجتمع العاـ ، المجتمعاتتكىيئة دينية خمقية كىيئة تربكية، ثـ تقدـ

مف األسرة الكظيفة التشريعية كالسمطة التنفيذية كالكظيفة الدينية، ككذلؾ معظـ كظائؼ التربية 

                                                           
 .18.، مرجع سابؽ، صالنظرية االجتماعية ودراسة األسرة: امية مصطفى الخشابس (1)
، 1971، (مصر)السيد محمد العزاكم كآخركف، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة: ، ترجمة2، جالمجتمػع: ـ ماكيفر، شارز بيدج.ر (2)

 .502.ص
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كالتعميـ، كخضعت األسرة في نطاقيا أك حجميا كفي بنائيا ككظائفيا أيضا لقانكف التقمص أك 
االنكماش، كذلؾ نتيجة لظيكر الدكلة، كقد أصبحت كظائفيا قاصرة عمى اإلنجاب كالتربية بمعناىا 

. الكاسع، كأصبحت األسرة النككية ىي أكثر أشكاؿ األسرة انتشارا في اغمب المجتمعات الحديثة
 في ىذا الشأف عمى انو قد صاحب التغيرات التي تعرضت ليا ولياـ أوجبرفأكد ك

زيادة : زيادة التخصص كتعقد التغيرات التي تعرضت ليا المجتمعات، مثؿ: المجتمعات مثؿ
التخصص كتعقد المجتمع الحديث، تغيرات في الكظائؼ التي كانت تقـك بيا األسرة مف قبؿ، 

األمر الذم أدل إلى انتقاؿ عدد كبير مف ىذه الكظائؼ إلى مؤسسات أك منظمات خارج نطاؽ 
 يرل أنيا أصبحت مفككة، كالدليؿ عمى أوجبرفاألسرة، كنتيجة لفقداف األسرة ليذه الكظائؼ فإف 

، فالتغير الذم وجبرفأ ؛ كعميو كحسب ما جاء بو(1)ذلؾ ىك عدد األسر المنيارة بسبب الطبلؽ
 يرل أف التغيرات التي مست األسرة بارسونزمس األسرة خمؼ انييار كتفكؾ في نسقيا، إال أف 

 التي تقـك بكظائؼ محددة، كمعنى ىذا أف الكظائؼ ،زايد المؤسسات كالييئات كالكحداتتأدت إلى 
التي كانت تقـك بيا األسرة ككحدة كاحدة، أصبحت تقـك بيا كحدات متعددة كمتخصصة، كما يرل 
أف انسبلخ بعض الكظائؼ عف األسرة لـ ينقص مف أىميتيا بؿ جعميا أكثر كفاءة ألداء كظائفيا 

بقكلو أنو عبد الحميد لطفي كالكظيفة العاطفية ككظيفة التربية، كيؤكد ىذه الرؤية الباحث ؛ الميمة
بالرغـ مما فقدتو األسرة مف كظائفيا السابقة، إال أنيا ال تزاؿ تحتفظ ببعض الكظائؼ التي ال تقؿ 

.   أىمية عمى التي فقدتيا
 أف ؛ في كتابيا عمـ االجتماع العائمي المعاصرمديحة أحمد عبادةكعمى حد قكؿ الباحثة 

ما حدث مف تغيير في كظائؼ األسرة، إنما ىك تغيير في الشكؿ كليس في المضمكف، فاألسرة 
مازالت ىي المسؤكلة عف تكفير كؿ ما يحتاجو الطفؿ لكي ينمك، كمسؤكلة أيضا عف تربيتو 

.  االجتماعي كضبط سمككوفيو كحمايتو كزرع القيـ الدينية كاألخبلقية ،كتعميمو كتنشئتو اجتماعيا
أف كظائؼ " في مؤلفيا التغير االجتماعي كالتحديثسناء الخولي  في حيف ترل الباحثة 

األسرة المعاصرة قد تغيرت إلى حد كبير، كمع ذلؾ فكؿ فقداف لبعض الكظائؼ استجابة لمتغيرات 
الجارية يدعـ مف كحدة األسرة كتكامميا كيزيد مف قدرتيا عمى مكاجية متطمبات التنشئة 

 كعمكما تحدد المراجع العممية كظائؼ األسرة المعاصرة فيما ؛االجتماعية، كتنمية شخصية األطفاؿ
: يمي

 
                                                           

(1)
، دار الفجر لمنشر كالتكزيع، (قراءات في قضايا األسرة في عصر العكلمة)عمـ االجتماع العائمي المعاصر: مديحة أحمد عبادة 

 .31.، ص2011، (مصر)القاىرة
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 .إنجاب األطفاؿ -1
 .المحافظة الجسدية ألعضاء األسرة -2
 .التنشئة االجتماعية -3
 .الضبط االجتماعي -4

 لؤلسرة الحديثة، كذلؾ مف خبلؿ ما جاء في نفس ة العاطفيةػالوظيؼكلـ تغفؿ الباحثة 
باإلضافة إلى كظيفة جديدة لـ ييتـ بيا التحميؿ "المؤلؼ السابؽ؛ حيث أكردت فيو أنو 

 لـ تمؽ تؤكد الباحثة أعبله، كجكد كظيفة؛ (1).."السكسيكلكجي مف قبؿ، كىي الكظيفة العاطفية
الكتابات السكسيكلكجية، أال كىي الكظيفة العاطفية، كالتي تدخؿ في أغمب  في  البلـزاالىتماـ

السيد كعبد اهلل محمد عبد الرحمف كما يؤكد الباحثاف ،  لؤلسرةالتربكيةدراستنا ىذه ضمف الكظيفة 
أنو بالرغـ مف كجكد ىذا النكع في المجتمعات العربية البدكية، كلكف أصبحت "..رشاد غنيـ 

كظائؼ األسرة الممتدة تنحصر فقط في عمميات االنتماء لمصبلت القرابية، أما الكظائؼ 
االقتصادية كعمميات التنشئة االجتماعية، فمـ تعد تحت سيطرة ىذا النمط مف األسر، نتيجة 
النتشار مؤسسات التنشئة االجتماعية البديمة، كما جاءت عممية خركج المرأة لمعمؿ، كانتشار 

التعميـ بالرغـ مف ايجابياتو، إال أف خركج المرأة لمعمؿ في الكثير مف المصالح كالشركات 
 ؛تكمـ الباحثاف في الفقرة أعبله؛ (2)"كالمؤسسات المختمفة لمعمؿ، ىدد كثير مف العبلقات األسرية

عمى استمرار كجكد نكع األسر الممتدة في المجتمعات العربية، خاصة في الريؼ، ثـ انتقبل لمتحدث 
عف تقمص كظائؼ األسرة الممتدة كانحصارىا  فقط في محافظتيا عمى العبلقات القرابية، كذلؾ مف 

خبلؿ االشتراؾ في المسكف الكاحد أك المجاكرة، أما الكظيفة التربكية كالكظيفة االقتصادية فقد 
أككمت لمؤسسات بديمة غير األسرة، كلـ يغفبل ذكر أىـ مظاىر الحياة المعاصرة كانتشار التعميـ، 

.  كخركج المرأة لمعمؿ كمدل تأثير عمميا عمى األسرة كالمجتمع
يمكننا القكؿ ، مف خبلؿ عرضنا السابؽ آلراء بعض الباحثيف حكؿ كظائؼ األسرة المتغيرة

أف اغمبيـ أجمعكا عمى أف كظائؼ األسرة الحديثة أك ما أطمؽ عمييا البعض بكظائؼ األسرة 
 سناء الخولي استجابة لمتغيرات الراىنة، أك إلى ما أسمتو الباحثة كتغيرتالمتغيرة، قد تقمصت 

بالتحديث الذم صاحب الحياة المعاصرة، كمس جميع جكانبيا، كاألسرة كنسؽ مف البناء 
  .االجتماعي مسيا ىذا التغير في البناء كالكظيفة

 

                                                           
 .215.، ص2003، مصر، (اإلسكندرية)، دار المعرفة الجامعية، االزاريطةالتغير االجتماعي والتحديث: سناء الخكلي (1)
(2)

، مصر، (االسكندرية)، دار المعرفة الجامعية، األزاريطة مدخؿ إلى عمـ االجتماع: عبد اهلل محمد عبد الرحمف، السيد رشاد غنيـ 
 .190.، ص2008
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 :تّغػػير وظائؼ األسرةؿ ػػػػػعواـ- 3
إف كؿ تغير يحدث في األسرة يككف نتيجة لعدة عكامؿ، كتتفؽ أغمب الكتابات 

السكسيكلكجية أف عكامؿ التغير االجتماعي، ىي في أغمبيا نفس عكامؿ تغير كظائؼ األسرة، 
فاألسرة ال يمكف فيميا كال دراستيا بمعزؿ عف الكاقع االجتماعي، فبلبد مف النظر إلييا في ضكء 

إال أف أننا ، النظـ االقتصادية كالسياسية كالدينية لممجتمع الذم تككف جزءا منو، تتأثر بو كتؤثر فيو
يمكف استنتاج أىـ عكامؿ التغير الكظيفي، كالتي ىي نفسيا عكامؿ التغير األسرم ككؿ  مف خبلؿ 

، حيث قدمت ستة (1)األسرة والحياة العائمية كالمعنكف بػ سناء الخوليما جاء في مؤلؼ الباحثة 
: عكامؿ أساسية نمخصيا كما يمي

  :العامؿ الجغرافي- 3-1
ترل الباحثة أف طبيعة البيئة تؤثر في أنشطة األسرة، كأم تغير في الظركؼ الجغرافية 
سكؼ يؤدم إلى تغيرات في األسرة، فحدكث زلزاؿ أك فيضاف أك إعصار سيحدث تغيرات في 

اتجاىات كسمككيات أعضاء األسرة الذيف يسكنكف في ىذه المناطؽ؛ كمنو فالبيئة تعد عامبل ميما 
في تغير كظائؼ األسرة؛ فاألسرة التي تمارس الزراعة مثبل، يمكف أف تغير كظيفتيا لبلستيبلؾ 

فقط، بسبب الككارث الطبيعية؛ كالعكاصؼ القكية التي تقضي عمى المحاصيؿ، أك الفياضات أك 
 .الزالزؿ، فكميا أسباب تجعؿ الكظيفة االقتصادية لؤلسرة تتغير

: العامؿ السكاني- 3-2
إف أم تغير في السكاف يؤدم بالضركرة إلى التغير االجتماعي، كالتغير في كظائؼ األسرة 
كالكظيفة االقتصادية كالكظيفة التربكية، الكظيفة التعميمية، ألف النمك السكاني السريع تتبعو تغيرات 

 .النقص في الطعاـ، أك في فرص العمؿ آك التعميـ أك اإلسكاف: كمشاكؿ، مثؿ
:  العامؿ البيولوجي- 3-3

ناث ظاىرة دائمة كال يمكف اعتبارىا عامبل في تغير  إف تقسيـ الناس إلى جنسيف، ذككر كا 
كظائؼ األسرة، ألف العامؿ الذم يتغير فقط ىك الذم يسبب تغيرات أخرل، أما تكزيع الجنسيف فمو 

دخؿ كبير في تغير كظائؼ األسرة، كقد تبيف مف عدد مف البحكث أف معدؿ الزكاج يرتفع كمما 
كاف عدد الذككر أكثر مف اإلناث، كما أف زيادة الذككر كنقصيـ في مجتمع ما، يؤدم إلى تغيرات 
ممحكظة كارتفاع آك انخفاض معدالت الزكاج، كانتشار الدعارة كاألطفاؿ غير الشرعييف، كىذا لو 

اثر مباشر عمى التغير في الكظيفة اإلنجابية الشرعية التي تتـ في األسرة، كما تتأثر باقي الكظائؼ 
 .األساسية في األسرة كالكظيفة التربكية كالكظيفة التعميمية

                                                           
 .130-126.ص.، مرجع سابؽ، صاألسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي (1)
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  :العامؿ اإليديولوجي- 3-4
يظير دكر االيدكلكجيا في تغير كظائؼ األسرة، خاصة الكظيفة التربكية كاإلنجابية كحتى 
االقتصادية، كيظير ىذا بكضكح في ارتفاع مستكل رعاية األطفاؿ في المجتمعات الحديثة، حيث 

أصبحكا يحصمكف عمى رعاية فائقة، كخدمات كثيرة، ففي الماضي كاف اآلباء يعاممكف أبنائيـ 
معاممة حازمة كشديدة كعدـ تدليميـ، أما اليـك فيحصؿ األطفاؿ عمى قدر كبير مف الحناف 

كالتدليؿ، كتضيؼ الباحثة أف السبب يمكف إرجاعو إلى نقص عدد األبناء في األسر بسبب فعالية 
كسائؿ تنظيـ األسرة في بعض المجتمعات المزدحمة بالسكاف، كاتجاه المرأة الحديثة إلى التقميؿ مف 

ف كاف األطفاؿ  اإلنجاب، كىذا إلى جانب التقدـ العممي في مجاؿ رعاية األطفاؿ كتربيتيـ، كا 
يشكمكف عبئا اقتصاديا في كقتنا الحالي فاف االستخداـ االختيارم لكسائؿ منع الحمؿ يعيف الزكجيف 

 .عمى االختيار بيف اإلنجاب كعدمو
:  العامؿ االقتصادي- 3-5

إف التغير الحاصؿ في االقتصاد كفي الدخؿ الفردم يمكف أف يؤثر في تغير كظائؼ 
كقد أثار "األسرة، فيك يحدد مكاف اإلقامة كحجـ األسرة كأنماط االستيبلؾ، كحتى أساليب التربية، 

 كمف يسيركف عمى نيجو مف الماركسييف أف التغير بالنسبة لؤلسرة يتكقؼ عمى تعديؿ يجب انجمز
أف يطرأ عمى عبلقات الممكية، كقد أدل خمؽ الممكية بعد مرحمة الشيكعية البدائية إلى استعباد 

 كمنو؛ فالعامؿ االقتصادم مف بيف أىـ العكامؿ التي .(1)"النساء كمعاممة األطفاؿ كسمع اقتصادية
تؤثر في كظائؼ األسرة، فبتحديده لمكاف إقامة األسرة كعدد أفرادىا كأنماط االستيبلؾ بيا، كذلؾ 
االستيبلؾ كاإلنفاؽ، كبالتالي تتحدد العبلقات األسرية كمعيا أنماط التربية األسرية، كتتغير معيا 

، الكظيفة االجتماعية كالتربكية (حجـ األسرة)كظائؼ األسرة المختمفة بدءا بالكظيفة اإلنجابية 
اإلنفاؽ )، الكظيفة التعميمية كالكظيفة االقتصادية(أساليب التربية، العبلقات األسرية)كالنفسية 
 .(كالتكفير

  :العامؿ التكنولوجي- 3-6
ىذا كقد تناقصت كظائؼ األسرة ..كاف التقدـ لمتكنكلكجي تأثيرات متعددة عمى كظائؼ األسرة،

أيضا بظيكر التكنكلكجيا الحديثة المتمثمة في التصنيع كالحضرية، كلـ يبؽ لؤلسرة سكل كظائؼ 
. قميمة أىميا كظيفة اإلنجاب كالتنشئة االجتماعية
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 :وظائؼ األسرة المتغيرة- 4
 

كما أف ف التغير في كظائؼ األسرة كاف نتيجة لعكامؿ داخمية كخارجية متداخمة فيما بينيا، إ
األسرة تشكؿ نسقا ميما مف أغمب عكامؿ التغير األسرم ىي عكامؿ التغير االجتماعي، ككف 

، كسنحاكؿ فيما يمي عرض أىـ التغيرات نساؽ المجتمع، فأم تغير يطرأ عميو يمسيا بالضركرةأ
 .  التي طرأت عمى كظائؼ األسرة األربعة األساسية

 

 :تّغيػػػػر الوظيفة اإلنجابية في األسرة- 4-1
 كتتمثؿ تمؾ الحاجات في تكفير ،يعتبر إشباع الحاجات البيكلكجية مف أىـ كظائؼ األسرة

الغذاء كالطعاـ الصحي كالشراب كالراحة، كغير ذلؾ مف كسائؿ تسمح لؤلبناء بالنمك الجسمي 
السميـ كتعتبر األسرة ىي الكسط المشركع لبقاء النكع البشرم كتحقيؽ الغاية مف الكجكد االجتماعي 
كحب الحياة كما تحقؽ اإلنجاب كالمحافظة عمى الجنس البشرم كالكسيمة التي تنتقؿ مف خبلليا 

 .الخصائص الكراثية مف جيؿ ألخر
ف كظيفة اإلنجاب مف أكلى كظائؼ األسرة كمف أىميا؛ فمف خبلليا اإلنجاب يتـ إمداد ا

المجتمع بالقكة البشرية البلزمة لبقائو كاستمراره كىذه الكظيفة عامة في جميع الكائنات الحية 
. الستمرار النكع كبقائو كعدـ قياـ األسرة بيذه الكظيفة يعني فناء الجنس البشرم

كيقصد باإلنجاب تمؾ العممية البيكلكجية الناتجة عف العبلقة الجنسية بيف الذكر كاألنثى 
بغرض تزكيد المجتمع بأفراد جدد الستمرار الجنس البشرم، كتعتبر ىذه العممية مف أىـ كظائؼ 

؛ ففي الماضي كاف اإلنجاب عممية بيكلكجية تتـ (1)األسرة، سكاء كانت األسرة تقميدية أك حديثة
دكف تخطيط، لما كاف لمظركؼ االقتصادية كاالجتماعية مف دكر، فكانت األميات تفخرف بكثرة 
عدد أطفاليف، بؿ ككاف ىذا األخير العامؿ األكؿ في النجاح كاالستقرار األسرم، ككاف األطفاؿ 

رمزا لمفخر بالنسبة لمرجؿ، كنظرا لمتغيرات التي حدثت في المجتمع اإلنساني كالتحكؿ مف الزراعة 
إلى الصناعة كاليجرة مف الريؼ إلى المدف،  كتغير شكؿ األسرة مف األسرة الممتدة إلى األسرة 

النكاة، كأصبح األطفاؿ عبئا اقتصاديا ال يتحممو الكثير مف اآلباء، تحكؿ مكضكع اإلنجاب 
، لبلختيار اإلرادم كليس لمصدفة، كتدخمت كثير مف المجتمعات في تحديد العدد األفضؿ لؤلسر

كظيرت معيا العديد مف المفاىيـ كالمصطمحات المرتبطة بالعممية اإلنجابية؛ كحجـ األسرة، تحديد 
النسؿ، تنظيـ النسؿ، اإلجياض، تكنكلكجيا اإلنجاب، كغيرىا مف المفاىيـ، كأىـ ما يميز األسرة 

                                                           
 .117.، مرجع سابؽ، صاألسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي (1)
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الحديثة ىك إنجاب عدد قميؿ مف األطفاؿ، كتحاشي كثرة اإلنجاب خاصة بالنسبة لؤلسرة التي تككف 
 .فييا األـ عاممة كمتعممة

تعتبر األسرة المجاؿ المشركع اجتماعيا إلشباع الدكافع كمف بينيا الدكافع الجنسية، كتعد ك
ىذه األخيرة مف أىـ كظائؼ األسرة كحتى يمكف إنجاب أطفاؿ تتكفر فييـ كافة الشركط الصحية 
البلزمة، البد أف تككف الناحية الجسمية لؤلبكيف ككذلؾ العقمية كأف يككف عدد أفراد األسرة نمكذجا 

، كبتعبير أخر يمكف القكؿ أف األسرة تتيح (1)يحقؽ التكازف بيف مكارد األسرة كاحتياجات أفرادىا
مداد المجتمع بأعضاء جدد ليحمكا محؿ اآلباء، كليغطكا حاجة  الفرصة إلنجاب األطفاؿ كالتكاثر، كا 
المجتمع مف أجؿ بقاء النكع البشرم كدكاـ كبقاء المجتمع ليستمر في الكجكد، فيذه الكظيفة تشمؿ 

اإلنجاب كالتناسؿ كحفظ النكع مف االنقراض، كتختمؼ سياسة اإلنجاب باختبلؼ نكع المجتمع الذم 
 .تكجد فيو األسرة كباختبلؼ نكع األسرة

أف كظيفة اإلنجاب مرتبطة ارتباطا كثيقا بالكظيفة الباحث أحمد سالـ األحمر كيرل 
الجنسية كأضاؼ أف معظـ عمماء االجتماع يتفقكف عمى أف تزكيد المجتمع بأعضاء جدد يعتبر مف 

أىـ كظائؼ األسرة، كالقياـ بيذه الكظيفة يتطمب تنظيـ النشاط الجنسي، كفي كؿ المجتمعات 
اإلنسانية تكجد قيكد عمى ممارسة االتصاؿ الجنسي بيف بعض األفراد كشركاء الحياة، كاالستثناء 

الككني الكحيد الذم يجعؿ ىذا االتصاؿ مشركعا كمقبكال اجتماعيا كنتاجو شرعيا في كؿ مكاف ىك 
. (2)عندما يتـ بيف الزكج كزكجتو

كظيفة اإلنجاب بالكظيفة الجنسية، كأكد عمى  أحمد سالـ األحمر كعميو؛ لقد ربط الباحث
أىمية ىذه الكظيفة بالنسبة لممجتمع فيي تزكده بأفراده، كربط الكظيفتيف بالزكاج ألنو يضمف ما 

إلى الحديث عف الثقافة " عمـ اجتماع األسرة"سماه بالنتاج الشرعي، ثـ انتقؿ في نفس مرجعو 
الغربية؛ ككصفيا بأنيا ثقافة محافظة جنسيا، كأرجع السبب لتأثرىا بالمعتقدات الدينية المسيحية 
التي أخذ تأثيرىا يضعؼ شيئا فشيئا في ىذا المجاؿ، كخاصة في المجتمعات األكركبية كأمريكا 

 في ميردوؾ وكنزيالشمالية، كما قاـ الباحث بعرض بعض الدراسات األمريكية؛ كالتي قاـ بيا 
مجاؿ السمكؾ الجنسي في فترات الثبلثينات كاألربعينات كالخمسينات، خاصة تمؾ المتعمقة 

. بالعبلقات الجنسية قبؿ الزكاج

                                                           
(1)

 .74.خميؿ عبد الرحماف المعايطة، مرجع سابؽ، ص 

(2)
 .51.احمد سالـ األحمر، مرجع سابؽ، ص 
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كما تكمـ الباحث في نفس المرجع، كيؼ تأثرت األسرة في االتحاد السكفيتي سابقا بالعكامؿ 
السياسية كاإليديكلكجية المتغيرة تأثرا كبيرا، لتتغير سياسة األسرة تغيرا كصفو الباحث بالعنيؼ، 

، 1918كبالتحديد في عاـ "كتحدث عف ىجـك البمشفيكف لؤلسرة منذ بداية الثكرة الركسية، 
كاعتبركىا عدكا لدكدا لمدكلة الستحكاذىا الكمي عمى كالء أعضائيا، كحاكلكا تصفيتيا نيائيا، كلـ 

يعيركا أم اىتماـ لمزكاج  كدعكا إلى حرية العبلقات الجنسية دكف التقيد بضركرة الزكاج، مما أدخؿ 
 إلى حدكث ما 1934المجتمعات السكفيتية في مشكبلت اجتماعية كتربكية معقدة، أدت في عاـ 

يمكف تسميتو بالرجكع إلى األسرة  كمنذ ذلؾ التاريخ أصبحت األسرة محككمة بقكاعد كقكانيف 
 .(1)صارمة مف قبؿ الدكلة

مف خبلؿ عرضو لدراسات بعض  أعبله، كمف خبلؿ ما سبؽ، يمكننا القكؿ أف الباحث
الباحثيف األمريكييف كما مّرت بو األسرة السكفيتية، أراد أف يؤكد ضركرة كأىمية كجكد نسؽ األسرة 

مداد المجتمع باألفراد  ككحدة كبناء اجتماعي ميـ، كظيفتو األكلى تنظيـ العبلقات الجنسية كا 
الشرعييف، فكظيفة اإلنجاب مرت بتغيرات مثميا مثؿ األسرة  عبر مختمؼ العصكر كفي مختمؼ 
المجتمعات، ففي الماضي كانت األميات تعتز بإنجاب األطفاؿ، كاعتبركىف عامبل أساسيا في 

- خاصة الذككر منيـ-نجاح حياتيف الزكجية كاستقرار أسرىف، أما عند الرجاؿ فكاف كثرة األبناء 
رمزا لمرجكلة كالفخر، كلكف كمع التغير االجتماعي الذم مس جميع المجاالت الحياتية، كتحكؿ 

المجتمع اإلنساني مف الزراعة  إلى الصناعة، كظيرت المدف كمعيا حركات النزكح الريفي، لتتغير 
معو شكؿ األسرة مف الممتدة إلى األسرة النككية، ليصبح األبناء عبئا اقتصاديا لـ يستطع تحممو 
الكثير مف اآلباء، كظير اإلنجاب االختيارم اإلرادم لحد أف بعض المجتمعات اضطرت لمتدخؿ 

في العممية اإلنجابية مف خبلؿ تحديد عدد األطفاؿ األنسب في كؿ أسرة، كمع ىذه التغيرات 
  ظيرت مفاىيـ جديدة مرافقة لمكظيفة اإلنجابية كتحديد النسؿ، كتنظيـ األسرة، حجـ األسرة

الخصكبة، التخطيط األسرم، اإلجياض، تكنكلكجيا اإلنجاب، كظيرت ظاىرة اإلنجاب خارج نطاؽ 
األسرة، مف خبلؿ كسائؿ التمقيح االصطناعي، كسنحاكؿ فيما يمي التطرؽ لكؿ مفيـك عمى حدل 

. بشيء مف التفصيؿ كالتحميؿ

 

 
                                                           

(1)
 .54-52.ص.احمد سالـ األحمر، مرجع سابؽ، ص 
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: ـ األسػرةػ تنظي-4-1-1
لئلشارة إلى إنجاب األطفاؿ بطريقة  (Familly control)يستخدـ مصطمح تنظيـ األسرة

. (1)منظمة منسقة عمى فترات متباعدة العتبارات صحية تتعمؽ باألـ كاألطفاؿ
ىك ذلؾ التخطيط اليادؼ إلى تككيف األسرة " أف تنظيـ األسرة مجمة الفكر العربيجاء في 

الصحيحة جسديا كنفسيا، كيقصد بو تنظيـ النسؿ حتػى تتجنب التكاثػر غيػر المنظػـ الػذم يخمػؽ 
ظركفػا ال تسمح بإعطاء الطفؿ حقو مف الرعاية الصحية كالتربكية كالثقافية، فيك يعني إنجاب 
 .(2)"األطفاؿ في الكقت الذم يحدده الكالداف بالعدد الذم يناسب مع كضعيما الصحي كاالقتصادم

كعميػػو؛ نرل أف تنظيـ األسرة ىك تخطيط ييدؼ إلى تككيف أفراد ألسرة سميمة عمى مستكل 
الجسد كالركح، كما أنو يرمز إلى تجنب الزيادات  غير المنظمة التي ال تسمح لمطفؿ برعاية 

كصحة كتربية كثقافة جيدة، كالتي ىي مف حقو في األصؿ، كىك إنجاب في كقت يحدد الكالداف 
. كفؽ كضعيما الصحي كاالقتصادم

 برامج تنظيـ األسرة في العديد مف البمداف التي تمتمؾ مككنا خاصا لكسائؿ بدأت"ك
، كأصبػح ىذا المككف معركؼ شعبيا باسـ               « IEM » ،« IEC » :االتصاؿ كالمعمكمات مثؿ

« Familly Planning Education » بمعنى تعميـ تنظيـ األسرة، كفي البمداف ابتدأت حممة 
عمى مستكل ضيؽ تيدؼ إلى خمؽ تكعية حكؿ السيطرة عمى الكالدات باستعماؿ كسائؿ منع 

ىنا يكاصؿ ؛ (3) كالتأكيد عمى تجييز كاستخداـ كسائؿ منع الحمؿ لؤلزكاج الشرعييف الحمؿ فقط
التكمـ عف تنظيـ النسؿ مكضحا أىـ برامج تنظيـ النسؿ في العديد عبد الحميد الكبيسي الباحث 

مف البمداف، كالتي تيدؼ إلى السيطرة عمى ارتفاع عدد المكاليد كتنظيميا عف طريؽ نشر التكعية 
بأىمية استعماؿ كسائؿ منع الحمؿ، كشرح مدل أىميتيا كنجاعتيا لـ فييا مف حماية لصحة األـ 

. كالمجتمع عمى حد السكاء
كما يرل نفس الباحث أف برامج تنظيـ األسرة قد أخفقت في البمداف التي اتخذت ىذه 

االتجاىات المعاكسة ليا، مثؿ القيـ المرتبطة باألطفاؿ كالمعتقدات الدينية كغيرىا، كتفضيؿ الكلد، 
أما التخطيط األسرم ، كاعتبار األطفاؿ ذخيرة اقتصادية، كعامؿ تأميف الحياة في الشيخكخة

                                                           
 .249.، مرجع سابؽ، صعمـ االجتماع العائمي: محمد أحمد بيكمي، عفاؼ عبد العميـ (1)
، (لبناف)، السنة الرابعة عشر، معيد اإلنماء العربي، بيركت83، مجمة الفكر العربي، العددصحة األسرة: شيخة سالـ العكض (2)

 .220.، ص1966
، مكتبة المجتمع (المفاىيـ، األىداؼ، المحتوى، منحنى النظـ، المنيجية، التقويـ)التربيػػة السكانيػة:  عبد المجيد حميد الكبيسي(3)

 .227.، ص2011، (األردف)العربي لمنشر كالتكزيع، عماف
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(Familly planning)  فيك انتياج طريقة معينة في الحياة يشعر فييا الفرد بأنو مسؤكؿ مسؤكلية
 تعريفا لمتخطيط األسرم؛ بأنو األسمكب أك السياسة التي  ىنا أعطانا الباحثإف؛ (1)كاممة عف نسمو

يعتمدىا رب كؿ أسرة لضماف حياة أفضؿ ألفراد أسرتو، كذلؾ عف طريؽ كضع مخطط مستقبمي 
.  يؤخذ فيو بعيف االعتبار مكارد األسرة كمصاريفيا، كمدخراتيا

 : تنظيػـ النسػؿ- 4-1-3
تعتبر إنجاب أكبر عدد مف األطفاؿ رمزا - خاصة العربية منيا- كانت المجتمعات القديمة 

لمعزكة كالخصكبة كالفخر خاصة الذككر منيـ، عمى أساس أنيـ زينة الحياة كمصدر لمرزؽ، كسند 
يعتمد عميو اآلباء عند الكبر، كلكف نتيجة لمتغيرات االجتماعية كانتشار األفكار المتعمقة بتحرير 

المرأة كمساكاتيا مع الرجؿ، كشمكؿ التعميـ كؿ فئات المجتمع كزيادة الكعي لدل األفراد، كبخاصة 
أصبحت األسر تسعى إلى التقميؿ مف اإلنجاب باستعماؿ كسائؿ منع ، في المناطؽ الحضرية

انخفاض الدخؿ األسرم كغبلء المعيشة، ليصبح األطفاؿ : الحمؿ المختمفة ألسباب عديدة منيا
كلقد لخص الباحث ؛ (2)عبئا اقتصاديا ال مصدرا لمرزؽ، إضافة إلى ارتفاع نسبة الكعي لدل اآلباء

؛ أىـ أسباب تقميؿ األسر لئلنجاب باستعماؿ مختمؼ كسائؿ منع الحمؿ في لقصيراعبد القادر 
: النقاط التالية

التحكؿ مف النظاـ الزراعي إلى النظاـ الصناعي، قد أدل إلى انخفاض القيمة االقتصادية   إف*
حيث أف الطفؿ في الكقت الحاضر أصبح ال يعتبر مصدرا مف مصادر الدخؿ، بؿ أصبح  لؤلكالد،

 .عبئا عمى كالديو
إف ارتفاع األسعار، كثبات مصادر الدخؿ قد دفع باألسرة إلى التفكير، إما نظريا أك عمميا في * 

 .تحديد عدد األطفاؿ، حتى تتمكف مف اإلنفاؽ عمييـ
رغبة األسرة في المحافظة عمى مستكل معيشي مرتفع، كبصفة خاصة في األسر ذات الدخؿ * 

 .المرتفع كالمستكل الثقافي العالي
رغبة كؿ أسرة في تكفير أسباب الرعاية الصحية كالتعميـ كالممبس كالغذاء ألطفاليا، قد دفعيا إلى * 

. تنظيـ النسؿ حتى تتمكف مف تكفير ىذه األشياء ليـ
كمف خبلؿ ما جاء أعبله نستخمص؛ أف تنظيـ النسؿ أصبحت اليـك عممية ضركرية، كذلؾ 
لتجنب المشاكؿ التي يمكف أف تتعرض ليا األسرة كالمجتمع عمى حد السكاء، ككضح الباحث عبد 

                                                           
(1)

 .249.محمد أحمد بيكمي، عفاؼ عبد العميـ، مرجع سابؽ، ص 

(2)
، دار النيضة (دراسة ميدانية في عمـ االجتماع الحضرم كاألسرم)متغيرة في مجتمع المدينة العربيةاألسرة اؿ: عبد القادر القصير 

 .166.، ص1999، (لبناف)العربية لمطباعة كالنشر، بيركت
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- لقصير أف تنظيـ النسؿ ىك ضركرة اقتصادية؛ فمع االرتفاع اليائؿ لعدد سكاف العالـ االقادر 
الزيادة )، ىذا ما يتطمب تخطيطا لتحقيؽ التكازف بيف المعدليف -كالذم ال يتناسب كالدخؿ القكمي

، كما أف تنظيـ النسؿ ىك ضركرة اجتماعية؛ فالرغبة في تحسيف (السكانية كالنمك االقتصادم
المستكل المعيشي لؤلسرة كالمجتمع ىك سبب تخطيط اإلنجاب، ككضح الباحث أف أغمب الدراسات 
االجتماعية أشارت أف عدد األكالد في األسر يتناسب عكسيا مع درجة ثقافة الكالديف  كأف األسرة 

 .(1)قميمة العدد يسكدىا االستقرار العاطفي كاالتزاف

 فتنظيـ النسؿ يشكؿ ضركرة صحية؛ فالدراسات العممية أكدت عمى أف التباعد بيف منو؛ك
الكالدات يحفظ صحة األـ النفسية كالجسمية، كىذا ما ينعكس إيجابا عمى أفراد األسرة مف خبلؿ 
رعاية كاىتماـ األـ بأسرتيا، في حيف أف كثرة الكالدات المتقاربة تعرض حياة األـ لخطر المكت 

. كمختمؼ األمراض التي تستدعي في اغمب الحاالت تحديد النسؿ

 :ؿػد النسػ تحدي-4-1-4
عرفت المجتمعات القديمة تحديد النسؿ كجعمتو حبل لمنع إنجاب األبناء غير المرغكب فييـ  

فالعرب عمدت إلى كأد البنات في العصكر الجاىمية، كما يشير "ككانت تمارسو بطرؽ مختمفة، 
اإلحصاء العاـ في اليند إلى أف كأد البنات كاف معمكال بو لدل بعض الجماعات حتى عاـ 

كاستخدـ في ألمانيا قبؿ قياـ "، ككاف اإلجياض ىك األسمكب الشائع في تحديد النسؿ، (2)1921
زاد عددىا، كفي دراسة أجريت في أحد مراكز " برليف"النازية إلى درجة أف حاالتو في مدينة 

( 1.2) كانت ىناؾ ،(1948)ك (1947)د أنو خبلؿ عامي ػػ ُكج،"ىامبورغ"األمكمة في مدينة 
، كما تكمـ الباحث كيؼ أصبح لئلجياض قانكف يبيحو (3)حالة كالدة فقط بالنسبة لكؿ حالة إجياض

مف خبلؿ التشريع الذم أصدرتو الحككمة اليابانية بعد الحرب العالمية الثانية، كما خمفتو مف 
 قامت 1967انخفاض في المعيشة كالدمار كالخراب الشامؿ، أما في الصيف كمع حمكؿ عاـ 

الحككمة بتنفيذ سياسة خفض معدالت نمك السكاف مف خبلؿ عدـ تشجيع الزكاج المبكر كتكفير 
كسائؿ منع الحمؿ كجعؿ اإلجياض عممية شرعية، أما في البمداف العربية، فبالرغـ مف التحكالت 
الطارئة عمى األبعاد البنائية لممجتمع، كارتفاع درجة التحضر، كتغير نمط المعيشة، كتصاعد 

درجة التعمـ كاختبلؼ كضع المرأة، إال أف معدالت الكالدات في الكطف العربي مازاؿ مرتفعا، حيث 

                                                           
(1)

 .91. مرجع سابؽ، صاألسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية،: عبد القادر القصير 

(2)
 .267.، ص1984، (لبناف)، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر، بيركتعمـ اجتماع السكاف: عمي عبد الرزاؽ حمبي 

(3)
 .96.، مرجع سابؽ، صاألسرة المتغيرة في مجتمع المدينة العربية: عبد القادر القصير 
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 باأللؼ مف 50 ك30تشير اإلحصائيات أف معدؿ الزيادة السكانية بمغ في مطمع الثمانينات بيف 
 باأللؼ مف القرف العشريف، كما تؤكد أغمب 49 ك21السكاف، كأصبح يتراكح في مطمع التسعينات 

الدراسات كذلؾ أف غالبية النساء العربيات اليـك يستخدمف طرؽ تنظيـ األسرة، كال يرغبف في 
.  خاصة عند المثقفات منيف،إنجاب عدد كبير مف األطفاؿ

كانت كسائؿ منع الحمؿ تستكرد مف الخارج، ىذا ما أظير مشكمة االعتماد عمى االستيراد 
مف الخارج لبعض الكسائؿ فيما عدا الحبكب، مما ترتب عميو حدكث قصكر في تكفير الكسائؿ في 

العديد مف المرات، إال أنو كفي السنكات األخيرة كبكاسطة عقد اتفاقيات شراكة أجنبية، أصبحت 
ظاىرة عدـ تكفر كسائؿ منع الحمؿ األكثر شيرة كاألقؿ تكمفة أك ندرتيا، مف الحاالت النادرة في 

نسبة كبيرة مف األسر " أف حسف الساعاتي وعبد الحميد لطفيكيرل الباحثاف ، األسكاؽ الداخمية
العربية في الكقت الحالي تعتقد بأف كسائؿ منع الحمؿ غير منافية لقكاعد الديف، كفي ىذا داللة 
ىامة عمى مدل التغير الثقافي الذم لحؽ باألسرة العربية، فمنذ سنكات قميمة كاف رجاؿ الديف 
يحاربكف ىذه الكسائؿ كيؤكدكف منافاتيا لقكاعد الديف، باعتبارىا تدخبل في مشيئة اهلل كيضعكف 

يكضح الباحثاف أعبله؛ ؛ (1)"لذلؾ التفسيرات الخاطئة كيمكف أف نقكؿ أف مكقفيـ تغير إلى حد ما
منظكر األسر العربية اتجاه تنظيـ النسؿ باستعماؿ كسائؿ منع الحمؿ ككيؼ تغيرت أراء رجاؿ 
الديف في مجتمعاتيـ مف معارضيف لمفكرة سابقا إلى مؤيديف في كقت الحؽ فالضركرة تستدعي 
االستثناءات، فمثبل سكء صحة األـ في مراحؿ معينة يستدعي بالضركرة السماح ليا باستخداـ 

 .مكانع الحمؿ لحفظ حياتيا كصحتيا
، التغير في "األسرة كالمجتمع" في مؤلفو حسيف عبد الرحمف رشوافكما يؤكد الباحث 

فمع تقدـ أجيزة تنظيـ النسؿ، كاإلجياض القانكنية، فقدت كظيفة : "الكظيفة اإلنجابية لؤلسرة بقكلو
؛ ىنا يرجع الباحث تراجع الكظيفة اإلنجابية كتغيرىا إلى التقدـ (2).."النشاط الجنسي بعض نفكذىا،

التكنكلكجي، كتكفر مختمؼ كسائؿ منع الحمؿ، كمشركعية اإلجياض التي أصبحت ليا شرعيتيا 
" عمي سموى عثماف الصديقي و أميرة منصور يوسؼ"كلخصت الباحثتاف ، في بعض المجتمعات

: (3)أىمية تنظيـ األسرة في النكاحي التالية

                                                           
 .243.، ص1971، دار المعارؼ، مصر، دراسات في عمـ السكاف: سف الساعاتي، عبد الحميد لطفيح (1)
، 2012، (مصر)، مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية(دراسة في عمـ اجتماع األسرة) األسرة والمجتمع: حسيف عبد الحميد رشكاف (2)

 .58.ص
، دار المعرفة الجامعية، المدخؿ االجتماعي لمسكاف واألسرة: سمكل عثماف الصديقي، أميره منصكر يكسؼ عمي (3)

 .123-122.ص.، ص2005، مصر، (االسكندرية)األزاريطة
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 كمما زاد عدد األفراد في األسرة قمت المكارد االقتصادية، مما يخمؼ :الناحية االقتصادية- 1
حرمانا لؤلفراد مف التغذية الصحية، كالمبلبس الكاقية مف الحر كالبرد، كالمسكف المبلئـ، كما 
ينعكس الضيؽ االقتصادم عمى مزاج األبكيف كسرعة االنفعاؿ لحرمانيـ مف إشباع حاجاتيـ 

 .األساسية
أكدت أغمب الدراسات الطبيعة عمى أف تكرار مرات الحمؿ في فترات : الناحية الصحية- 2

صابتيا باليزاؿ كاألمراض المختمفة، كالعجز عمى متابعة  متقاربة تؤدم إلى تدىكر صحة األـ كا 
 .أكالدىا  ىذا ما يجعؿ تنظيـ النسؿ ضركرة صحية

إف كثرة عدد األبناء في األسرة، يؤدم إلى عدـ تكفر األمف االقتصادم  : الناحية االجتماعية-3
فتتفكؾ الركابط األسرية، كييرب األب أك األـ، أك كبلىما مف البيئة األسرية، كييمؿ بذلؾ األبناء  

 .كمف ثـ ينصرفكف إلى االنحراؼ أك التسكؿ كالتشرد
 مف الصعب في أغمب الحاالت عمى الكالديف الذيف أنجبكا عددا كبيرا مف :الناحية النفسية-4

األبناء إشباع حاجات أبنائيـ النفسية كالعاطفية، خاصة مع تقارب أعمارىـ، فيدب الصراع بيف 
األبناء عمى الحصكؿ عمى الحب كاألمف كاالىتماـ، كتظير مظاىر سمبية كالغيرة كالعدكاف 

 . كاالنطكاء مف طرؼ الطفؿ الذم يشعر باإلىماؿ أك النبذ
كبصفة عامة يمكننا القكؿ؛ أف تطبيؽ عممية تنظيـ األسرة في الكطف العربي كأداة أساسية 
لتنظيـ السياسات السكانية، كلقد لقي إقباال مف قبؿ األسر العربية خاصة األميات، كىذا ما يؤكده 

انخفاض عدد األطفاؿ لكؿ امرأة، كاإلقباؿ الكبير عمى استخداـ كسائؿ منع الحمؿ، كفي ىذا 
الصدد أكدت اغمب الدراسات عمى العبلقة الطردية بيف اإلقباؿ عمى استخداـ منع الحمؿ كمتغير 

. التعميـ
 : حجـ األسرة والخصوبة- 4-1-5
: حجـ األسرة- 4-1-5-1

األسرة كحدة تنشأ عف القرابة الرئيسة الحاصمة " أف عبد المجيد حميد الكبيسييرل الباحث 
بالزكاج كالتكالد الذيف ينظميما عمى األغمب الشرع كالقانكف، كاألسرة المعيشية كحدة إحصائية 

اجتماعية، اقتصادية تتألؼ مف جممة أفراد يعيشكف معا في دار كاحدة، كتبعا لمتعريؼ المصطمح 
عميو دكليا تتككف األسرة المعيشية مف مجمكعة األفراد الذيف يشترككف في المسكف كفي الكجبات 

يدؿ مفيـك حجـ األسرة أعبله؛ ؛ (1)"حجـ األسرة: األساسية  كيدعى جميع الذيف يعيشكف في األسرة
عمى عدد األفراد الذم يشكمكف األسرة كيعيشكف معا تحت سقؼ كاحد كفي فترة زمنية معينة، 

                                                           
 .222.عبد المجيد حميد الكبيسي، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
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خكة الزكجة كالزكج، ففي القديـ كانت أكثر األسر : كيضـ زكجاف، أطفاؿ، كالجداف كحتى أخكات كا 
العربية تميؿ إلى إكثار نسميا، كذلؾ راجع لخمفيات دينية كاجتماعية كاقتصادية  كنادرا ما كانت 

ىذه األسر بحاجة لمتقميؿ مف حجميا، إال أف التغيرات االجتماعية كاالقتصادية التي مست مختمؼ 
المجتمعات اإلنسانية بما فييا األسرة، لتظير األسر النككية مع ارتفاع مكجات اليجرة إلى المدف  

. بحثا عف حياة أفضؿ، كالتي كاف مف أىـ مبادئيا؛ عدد قميؿ يعني حياة أقؿ صعكبة
إضافة إلى التحكؿ االجتماعي كاالقتصادم الذم مس مختمؼ المجتمعات، كالذم كاف سببا 

بارزا في اتجاه األسر إلى التقميؿ مف حجميا، ىناؾ متغير آخر ال يقؿ أىمية كىك خركج المرأة 
لمعمؿ، فمقد أشارت اغمب الدراسات االجتماعية أف أسرة المرأة العاممة تتميز بقمة العدد، كالسبب 
يعكد لمكضع االجتماعي كاالقتصادم ليذه األسرة، فساعات تكاجد المرأة العاممة بالمنزؿ ال تسمح 

ليا في إنجاب عدد كبير مف األبناء، الذيف أصبحكا يشكمكف في كقتا الحالي عبئا اقتصاديا 
. كاجتماعيا

:  الخصوبػة-4-1-5-2
" الخصكبة"يدؿ مفيـك ك"، تعرؼ الخصكبة بنسبة عدد األطفاؿ المكلكديف إلى عدد النساء

عف مدل إنجاب المكاليد فعبل، كتشير أحيانا إلى القدرة عمى إنجاب األطفاؿ، كما يقصد بيا في 
، كتقاس (1 )سنة (49)ك (15)عمـ السكاف؛ القدرة عمى اإلنجاب لدل المرأة كتقع في الفترة بيف 

نسبة عدد المكاليد إلى عدد السكاف الكمي  أك إلى : الخصكبة في المجتمع البشرم بمقاييس أىميا
. عدد اإلناث في سف الحمؿ، أك نسبة عدد المكاليد اإلناث إلى عدد اإلناث في سف الحمؿ

  كيقصد بالجانب البيكلكجي القدرة ،كلمخصكبة جانباف، جانب بيكلكجي، كجانب اجتماعي
عمى اإلنجاب أك الطاقة اإلنجابية، كالجانب االجتماعي ىك المحيط االجتماعي، كتختمؼ فرص 

كتتعمؽ خصكبة األسرة ، كدكافع إنجاب األطفاؿ بشكؿ جكىرم مف محيط اجتماعي إلى آخر
بمكقؼ الزكجيف تجاه النسؿ، فاألزكاج المنظمة لو؛ تحاكؿ أال يككف ليا نسؿ إال حيف تريد، 

كاألزكاج غير المنظمة تترؾ المسألة عمى عفكيتيا، كتختمؼ ىذه المكاقؼ مف بيئة إلى أخرل كمف 
كما يشكؿ متغير العمر مف المتغيرات األساسية في ، مجتمع إلى آخر، كمف ثقافة إلى أخرل أيضا

خصكبة المرأة كلذلؾ فاف التفاكت كمتكسطات عمر الزكاج األكؿ يتخذ أبعادا كثيرة، تعكد بمجمميا 
إلى احتبلؿ ظاىرة الزكاج مكقعا مميزا في صميـ السمكؾ المجتمعي كفي صميـ القكاعد السمككية 

. التي يحددىا المجتمع

                                                           
(1)

 .45. ، ص1995دار المعارؼ، مصر،، التربية األسرية وتنمية المجتمع :محمد يسرم ابراىيـ دعبس 
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: تكنولوجيا اإلنجاب- 4-1-6
إف التغير األىـ الذم حدث في كظيفة اإلنجاب لؤلسرة ىك إمكانية حدكث ىذه العممية 

تكنكلكجيا "خارج نطاؽ األسرة كالتحكـ فييا باستخداـ تقنيات العمـ الحديثة، كىك ما اصطمح عميو بػ
، كمف أىـ األمثمة عمى ذلؾ استخداـ األساليب المتطكرة لمتمقيح االصطناعي بكاسطة (1)"اإلنجاب

أساليب التبريد، كبنكؾ الحيكانات المنكية، كاإلخصاب في األنابيب مع نقؿ الجنيف، ككذلؾ 
التشخيص قبؿ الكالدة، ىذه األساليب كغيرىا تعتبر طرؽ جديدة لمتدخؿ في العممية اإلنجابية، 
كتساعد الذيف لـ ينجبكا ألسباب بيكلكجية في تحقيؽ رغبتيـ، كما يمكف التحكـ في اإلنجاب 

بالتحكـ في الصفات البيكلكجية كالعكامؿ الكراثية، كقد أثارت ىذه األساليب كثيرا مف الجدؿ اختمفت 
أف األسرة العربية تشيد تغيرا في  "إحساف محمد الحسفكيضيؼ الباحث   بيف مؤيد كمعارض
طرؽ )فيناؾ ميؿ األسر الحضرية خاصة إلى استعماؿ برامج التخطيط األسرم"الكظيفة اإلنجابية  

 أفراد عاـ 11.6، كىذا كاف مف أىـ نتائجو تقمص معدؿ حجـ األسر العربية مف (منع الحمؿ
. (2)"2000 عاـ 5.8 إلى نحك 1950

كمنو؛ بالرغـ مف االستخداـ الكاسع لؤلسر العربية الحديثة لبرامج التخطيط األسرم، إال أف 
ىذه البرامج اقتصرت في العديد مف الحاالت عمى األسر الحضرية، فبل تزاؿ األسر التي تعيش 

بالضكاحي كبالمدف الصغيرة تمتنع عف استخداـ كسائؿ تنظيـ النسؿ، بؿ كترغب باإلنجاب، ألنيا 
. ال تزاؿ ترل فيو عزكة كمفخرة، خاصة بإنجاب الذككر

مس كظيفة األسرة اإلنجابية، مف خبلؿ ما  التغير الذمىدى محمود الناشؼ كتكضح الباحثة 
أنو مع ازدياد تكاليؼ الحياة العصرية كضيؽ "؛ بقكليا "األسرة كتربية الطفؿ"جاء في مؤلفيا 

المساكف كاالكتشافات العممية في مجاؿ تنظيـ األسرة، كنظاـ  المرتبات الذم ال يتماشى مع 
النفقات كااللتزامات المادية كالتحسف في الخدمات الصحية، مما أدل إلى نقص ممحكظ في كفيات 

األطفاؿ، كالرغبة في تكفير المسكف كالممبس كالطعاـ كالتعميـ لؤلبناء لممحافظة عمى مستكل 
اقتصادم كاجتماعي مقبكؿ، شيدت األسرة تغيرا في القيـ المتعمقة باإلنجاب، مما أدل إلى تناقص 

. (3)"تدريجي في حجـ األسرة كعدد األطفاؿ
مف خبلؿ ما جاء في الفقرة أعبله، نستنتج أف الباحثة أرجعت تقمص حجـ األسرة الحديثة 
إلى ازدياد تكاليؼ الحياة العصرية كمتطمباتيا، كضيؽ المساكف، كتطبيؽ األسر الحديثة لبرامج 

                                                           
(1)

، 1994،  (لبناف)، المركز الثقافي العربي، بيركتالمسألة السكانية وقضية تنظيـ األسرة في البمداف العربية :عبد اهلل ابراىيـ 
 .75.ص

(2)
 .265.، مرجع سابؽ، صعمـ اجتماع العائمة: احساف محمد الحسف 

(3)
 .19.، ص2011، (األردف)، عماف2، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، طاألسرة وتربية الطفؿ: ىدل محمكد الناشؼ 
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التخطيط األسرم خاصة التي تتعمؽ بتنظيـ األسرة، كذلؾ باستخداـ احدث الكسائؿ المتكفرة، كما 
ترل الباحثة أف األجكر الشيرية لؤلسرة ال تتماشى طرديا كنفقات األسرة المتزايدة، كىذا راجع في 
اغمب الحاالت إلى سكء استخداـ ميزانية األسرة، خاصة مف جية الزكجات البلتي يصرفنيا في 

الكماليات، كتضيؼ الباحثة أف تحسف الخدمات الصحية مف تكفر لؤلدكية كمختمؼ المقاحات، التي 
قضت عمى العديد مف األمراض التي كانت في الماضي تكدم بالعديد مف الكفيات، باإلضافة إلى 
رغبة األزكاج اليـك في تكفير حياة أفضؿ ألبنائيـ مف مسكف الئؽ كلباس، كطعاـ كتعميـ، كؿ ىذه 
األسباب كانت نتيجتيا تغير في رؤية األسر الحديثة إلى اإلنجاب، كاتجاه اغمبيا إلى التقميؿ مف 
عدد األبناء، كبالتالي تكفير مستكل اقتصادم كاجتماعي مقبكؿ، يضمف حياة كريمة لجميع أفراد 

. األسرة
 
 

 :وظيفػػػة األسرة التربوية المتغيرة -4-2
 كالتي ؛ لؤلسرةالتربكيةسنحاكؿ التعرض تحت ىذا العنكاف إلى التغير الذم مس الكظيفة 

باإلضافة إلى التطرؽ إلى التغير التي طرأ عمى الكظيفة ، بدكرىا تشمؿ كظيفة التنشئة االجتماعية
االجتماعية كالنفسية لؤلسرة، ككف عممية التربية ىي عممية إعداد الفرد مف جميع النكاحي النفسية 

 .كاالجتماعية
قيـ  مف خبلؿ تطبيعيـ ليتكيفكا ك، كتنشئتيـاألسرة ألبنائياتربية تتمخص ىذه الكظيفة في 

 الطفؿ قكاعد كآداب السمكؾ كالمعامبلت لقف، فيي الجماعة األكلى التي تُ مجتمعيـكمعايير 
 كجكانب الخير كالشر كالفضيمة كالرذيمة ،كالعادات كالتقاليد كاألعراؼ االجتماعية كالقكاعد الدينية

 ،كالحسف كالقبح، كتحرص األسرة عمى متابعة أبنائيا لكاجباتيـ التي يؤدكنيا  داخؿ األسرة كخارجيا
 التي تتـ عمى ،كيشترؾ  كؿ مف الزكج كالزكجة كاألجداد في تربية األبناء كتنشئتيـ داخؿ األسرة

أسس أخبلقية تحدد كاجبات الكبار نحك الصغار، كقد كانت األسرة في الماضي تقـك بجميع ىذه 
الكظائؼ، أما في الكقت الحاضر فقد اشتركت معيا مؤسسات أخرل في تحقيؽ ىذه الكظيفة 

.  العبادةدكركالركضة كالمدرسة ك
كالتنشئة ىي عممية اكتساب الفرد شخصيتو في "فاألسرة ىي قاعدة التنشئة االجتماعية 

المجتمع لمساعدتو عمى تنمية سمككو االجتماعي الذم يضمف لو القدرة عمى استجابات اآلخريف 
دراؾ المسؤكلية االجتماعية كذلؾ بتحقيؽ قدر مناسب مف التجاكب االجتماعي كالنفسي . (1)"كا 

                                                           
 .47.، ص2003، (مصر )، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندريةاألسػرة والمجتمع :حسيف عبد الحميد رشكاف (1)



ير وظائف ألاسرة………...……............…..………………….…………الثالثالفصل 
ّ
 مالمح تغ

 

 102 

دكر األسرة األساسي كالذم ال يمكف أف " عبد الحميد رشواف" كعميو؛ فقد كضح الباحث 
تقـك بو مؤسسة أخرل، أال كىك التنشئة االجتماعية، كعمؿ رأيو ككف األسرة ىي الكسط األكؿ الذم 

يتمقى فيو الفرد مكتسباتو الشخصية كاالجتماعية كالثقافية األكلى، كفييا تتـ عممية التطبيع 
سالـ أحمد كيؤيد الباحث ، االجتماعي لمطفؿ بغرس عادات كتقاليد المجتمع الذم ينتمي إليو

التربية تشمؿ ضمنيا عممية التنشئة االجتماعية؛  " بأف ؛ عبد الحميد رشوافالباحثرأم  األحمر
كالتنشئة االجتماعية تتضمف عمميات تعمـ السمكؾ، كالقيـ كالمعايير كالمكاقؼ كالعادات كالتقاليد 
كالميارات كاألسرة ىي أىـ جماعة أكلية تتكلى تنشئة الطفؿ كخاصة في أكلى مراحؿ نمكه، فيي 
التي تعممو كيؼ يتكمـ كيفكر كيتصرؼ كيكتسب الصفات اإلنسانية، كيمتص ثقافة المجتمع الذم 
يكلد فيو مف خبلؿ عممية التفاعؿ عبرة فترة طكيمة نسبيا مف التنشئة االجتماعية، كاألسرة ىي التي 

 .(1)"تقدـ الدعـ كالحماية البلزمة لمطفؿ، كتعمؿ عمى إشباع حاجاتو العاطفية كالمادية
التنشئة " فيرل أف الكظيفة التربكية؛ كالتي تتمثؿ في "إحساف محمد الحسف"أما الباحث 

االجتماعية لؤلبناء ىي التي تبني شخصياتيـ كتؤىميـ عمى أداء األدكار الكظيفية التي يحتاجيا 
مفيكما لمتنشئة االجتماعية، كضح لنا كيؼ سمبت الدكلة كظيفة ؛ ىنا أعطى الباحث (2)"المجتمع

فبعدما كانت األسرة ىي المسؤكلة عف تربية كتعميـ األبناء أصبحت : "تعميـ األبناء مف األسرة بقكلو
". الدكلة ىي المسؤكلة عف ىذه الميمة

 فيما يخص تغير الكظيفة التربكية، أف كظيفة حسيف عبد الرحمف رشوافكيضيؼ الباحث 
التنشئة تغيرت تغيرا كبيرا، ففي المجتمعات التقميدية، كاف أفراد األسرة يعممكف الصغار مطالب 
الحياة كاألدكار التي تشبو حياة كدكر األب، كيككف التركيز عمى الميارات كاألدكار االجتماعية 

محدكدا، في حيف أصبح مستقبؿ الطفؿ غير آمف في المجتمعات الحديثة، فالطفؿ ال يتكلى كظيفة 
األب أك مينتو عادة، باإلضافة إلى ذلؾ أصبحت الميارات أكثر تعقيدا، كعادة ما تصبح قديمة 

 الفرؽ بيف التربية التقميدية التي ال تتعدل ككنيا  أعبله؛يكضح الباحث. (3)"الطراز بعد فترة قميمة
عػادةمحاكاة  كبيف التربية الحديثة، التي تتعدل - فاالبف يتعمـ ليككف أبا-، د ماػ إلى حإنتاج كا 

التقميد إلى الميارة كالتخصص، كىذا ما يتطمبو اندماجو في الحياة االجتماعية المعاصرة المعقدة، 
. كالدائمة التغير كالتي تتطمب التجدد الدائـ في المعارؼ كالميارات

                                                           
 .55.أحمد سالـ األحمر، مرجع سابؽ، ص (1)
 .269. ص،2009،(األردف)، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف2، طعمـ اجتماع األسرة: احساف محمد الحسف (2)
 .58.، مرجع سابؽ، صاألسرة والمجتمع: حسيف عبد الحميد رشكاف (3)
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؛ كيؼ كانت األسرة في فجر التاريخ الييئة "نبيمة أميف أبو زيد"في حيف كضحت الباحثة  
الكحيدة المسؤكلة عف تربية كتنشئة الطفؿ، فالعشيرة البدائية ىي التي كانت تقـك كحدىا بتربية 

الطفؿ جسميا كعقميا كخمقيا كتييئ لو كسائؿ إعداده لمحياة بدكف تدخؿ مف جانب أم سمطة أخرل 
ينتزع مف األسرة كظائفيا شيئا - نتيجة لمتطكير الحضرم- ثـ أخذ المجتمع  مف سمطات المجتمع

ة تتمثؿ في دكر الحضانة كالمدارس كالمعاىد ػفشيئا، ثـ أنشأ لئلشراؼ عمييا ىيئات خاص
كالجامعات كمنظمات التربية الرياضية كاالجتماعية كالنكادم كالمكتبات ككسائؿ اإلعبلـ 

كالمؤسسات االجتماعية األخرل، التي تعنى بتربية األطفاؿ كعبلج ما قد يصيب بعضيـ مف 
، كما كضعت التزامات عمى األسرة تتعمؽ بتربية أطفاليا كتنشئتيـ كتعميميـ  (1)انحراؼ أك جنكح

كنظاـ التعميـ اإللزامي، كنظاـ الخدمة العسكرية اإلجبارية، بعد بمكغ األبناء سف معينة لتمحقيـ 
. بالجيش كتدربيـ تدريبا عسكريا ليككنكا درعا حامية لمجتمعاتيـ

كما كضحت نفس الباحثة؛ أنو كبالرغـ مف التطكر الذم مس المجتمعات الصناعية، التي 
انكمشت فييا األسرة كصغر عدد أفرادىا كانصرفت معظـ األميات فييا إلى المشاركة في السعي 
لزيادة دخميا  كعمى الرغـ مف تعدد المؤسسات كالييئات التي تشارؾ األسرة كظيفتيا في تنشئة 

الطفؿ فاف المنزؿ ال يزاؿ عامبل مف أىـ عكامؿ التربية، كمازالت ىي الخمية األكلى لممجتمع التي 
 . (2)يعتمد عمييا في تربية األطفاؿ كحسف تنشئتيـ كرعايتيـ

خمصنا أنيا تتفؽ مع غيرىا مف الباحثيف عمى أف " نبيمة أميف"مف خبلؿ ما قدمتو الباحثة 
كظيفة التنشئة كانت كال تزاؿ تقـك بيا األسرة عمى الرغـ مف إيجاد المجتمع لمؤسسات مساعدة 

كمكممة كفي حاالت أخرل تعكض األسرة بالحضانة كالمؤسسات االجتماعية، إال أنيا أكدت عمى 
أىمية األسرة في المجتمع كأف أدائيا لكظيفة التنشئة ال يمكف أف يقارف بأداء أم مؤسسة اجتماعية 

 .أخرل، حتى كلك سمحت بأحدث الكسائؿ التكنكلكجية الناجعة
فيرل ؛ نفس الفكرة السابقة" نبيمة احمد أميف الباحثة "أحمد سالـ األحمر"كيشارؾ الباحث 

أف التربية تشمؿ ضمنيا عممية التنشئة االجتماعية، كالتنشئة االجتماعية تتضمف عمميات تعمـ 
السمكؾ، كالقيـ كالمعايير، كالمكاقؼ، كالعادات كالتقاليد، كالميارات، كاألسرة ىي أىـ جماعة أكلية 
تتكلى تنشئة الطفؿ كخاصة في أكلى مراحؿ نمكه، فيي التي تعممو كيؼ يتكمـ كيفكر كيتصرؼ 
كيكتسب الصفات اإلنسانية  كيمتص ثقافة المجتمع الذم يكلد فيو مف خبلؿ عممية التفاعؿ عبر 

كعمى الرغـ مف ظيكر العديد مف المؤسسات التربكية "..فترة طكيمة نسبيا مف التنشئة االجتماعية، 
                                                           

 .69.، ص2001، (مصر)، عالـ الكتب، القاىرةعمـ النفس األسري: نبيمة أميف أبك زيد (1)
 .80.نبيمة أميف أبك زيد، مرجع سابؽ، ص (2)
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، التي تشارؾ األسرة (المرئية كالمسمكعة كالمقركءة)المتخصصة، كانتشار كسائؿ اإلرشاد كالتكجيو 
في عممية التربية، فإف ىذه المؤسسات عمى ما يبدك لـ تقدـ بديبل أفضؿ لمؤسسة األسرة، كخاصة 

يؤكد الباحث عمى أىمية  ؛ كعميو(1)"فيما يتعمؽ بالتنشئة االجتماعية في مراحؿ الطفكلة المبكرة
مؤسسة األسرة؛ فبالرغـ مف إنشاء مؤسسات تربكية غير األسرة إال أف ىذه المؤسسات ال يمكف أف 

تخمؼ األسرة، ككنيا المتمقي األكؿ ألفراد المجتمع منذ نعكمة أظافرىـ كال يمكف استبداليا بأم 
  .مؤسسة أخرل ميما كانت نجاعة ىذه المؤسسة

؛ أف كظيفة التنشئة "األسرة في عالـ متغير"  في مرجعيا سناء الخوليكتؤكد الباحثة 
االجتماعية ىي أحد الكظائؼ األساسية التي بقيت دكف أدنى تغيير مف حيث الشكؿ، فقد تبيف أف 
التنشئة ذاتيا قد تعرضت لتغيرات كاسعة النطاؽ، ذلؾ التغير الذم يعكس االختبلؼ بيف الريؼ 

كالحضر، بؿ كبيف المناطؽ الحضرية ذاتيا، في الكقت الذم تعكس أيضا عكامؿ عديدة اقتصادية 
كثقافية كمينية، كما يتزايد دكر الزكجة اليـك كبصكرة كاضحة في تربية األطفاؿ كمتابعتيـ كمراقبة 

. سمككيـ
، أف "عمـ االجتماع التربكم المعاصر" في كتابو أحمد عمي الحاج محمدكما يرل الباحث 

األسرة تتعيد الطفؿ منذ مكلده، بؿ كقبؿ مكلده، حيث تكفر لو سبؿ إشباع حاجاتو المادية، كناقمة 
إليو األنماط الثقافية العامة عبر أنكاع االتصاؿ كاإليماء االجتماعي، كاإلشارات كالمغة، كطرائؽ 
الرعاية الجسمية  كسكاىا مف أنماط السمكؾ المتعددة التي تنقميا إلى الناشئ بطريقتيا الخاصة، 

، كذلؾ مف خبلؿ (2)التي تعكس نكع اختيارات األسرة كتقكيميا ليا، كما تريد أف تراىا في أبنائيا
. اعتمادىا عمى أساليب تربكية تراىا مناسبة

 أف التربية في األسرة المتغيرة، أصبحت تتغير باستمرار سناء الخوليكما ترل الباحثة 
نتيجة التصنيع كالتحضر، كاعتبرت الباحثة مناىج تربية الطفؿ جزءا مف النسؽ االجتماعي 

المركب، كىي تتأثر إلى حد كبير بالظركؼ االقتصادية كالسياسية كالدينية كالعاطفية كالطبقية، فإذا 
تغير أحد مظاىر النسؽ اليامة، كلـ تتغير تبعا ليا الطرؽ المتبعة في تربية األطفاؿ، فإف األسرة 

 أف الباحثة كضحت أىـ عكامؿ التغير األسرم بما  ىنا  نستنتج؛(3)تككف حينئذ عرضة لبلرتباؾ
فيو التغير الكظيفي، فقد أرجعتو بدرجة أكلى إلى التصنيع كالتحضر، كالذم فرز تغيرات في 

الظركؼ االقتصادية كالسياسية كالعاطفية كحتى عمى مختمؼ طبقات المجتمع، ىذا بمقابؿ عدـ 

                                                           
 .55.صأحمد سالـ األحمر، مرجع سابؽ،  (1)
 .124.، ص2012، (األردف)، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع، عمافعمـ االجتماع التربوي المعاصر: أحمد عمي الحاج محمد (2)
 .221-220.ص.، مرجع سابؽ، صالتغير االجتماعي والتحديث: سناء الخكلي (3)
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تغير أساليب التربية السرية كفقا ليا التغير، ىذا ما يفرز حسب الباحثة ما أطمقت عميو باالرتباؾ، 
كىك ما يفرز بدكره الصراع داخؿ األسرة، كما أطمؽ عميو السكسيكلكجيف التفكؾ األسرم، كتدىكر 

العبلقات بيف اآلباء كاألسرة، كسنتعرض إلى أساليب التربية األسرية بشيء مف التفصيؿ في 
 .الفصؿ المكالي

: (1)الكظائؼ التربكية لؤلسرة المتغيرة فيما يميسامي عريفج كيمخص الباحث 
 كيرل الباحث أف ىذه الكظيفة تبدأ برعاية األـ الحامؿ لجنينيا لضماف :الرعاية البيولوجية -1

كضعيا لمكلكد سميـ كمعافى مف األمراض التي تمنع النمك السكم، كتستمر ىذه الرعاية 
بشكؿ مكثؼ عبر جميع المراحؿ العمرية لمطفؿ، كذلؾ مف خبلؿ تعميمو عادات اإلخراج 
عطاءه مختمؼ المقاحات في مكاعيدىا، كتستمر ىذه  كالتبكؿ  كميارات المشي كالحركة، كا 

 .الرعاية حتى يصير الطفؿ شابا قادرا عمى االعتماد عمى نفسو
 كيرل الباحث أف انفعاالت الطفؿ عند الكالدة قميمة التنكع سرعة التقمب، :الضبط االنفعالي -2

كيمعب ىنا نظاـ التعزيز ككسائؿ الضبط األخرل في األسرة في تيذيب الطفؿ انفعاليا، مما 
 .يؤىمو لمحياة االجتماعية

 يؤكد الباحث ىنا أف أكؿ مممح ليذا الجانب ىك نمك لغة :رعاية النمو العقمي والمعرفي -3
الطفؿ  مما يجعمو قادرا عمى االندماج، كذلؾ بإعطائو فرصة ليتعمـ بالتقميد كالمحاكاة، 
كذلؾ بمحادثتو كاإلجابة عمى تساؤالتو، كتكفير أدكات المعب، فتعميـ الطفؿ كنمك معارفو 

 .كقدراتو عمى التخيؿ يتـ مف خبلؿ المعب كمعالجة األشياء تحت إشراؼ كالديو
 يككف سمكؾ الطفؿ في السنة األكلى محككما بغرائزه، كلكف األسرة يمكنيا :الضبط األخالقي -4

أف تساعده عمى استيعابو تكخي الحذر مف نتائج السمكؾ السيئ، كبالمقابؿ يمقى 
االستحساف عند إقدامو عمى السمكؾ السكم، كتمعب ىنا األسرة كالمدرسة دكرا ىاما في 

 .تعزيز الضبط األخبلقي لمطفؿ
 يككف الطفؿ حيف مكلده عمى الفطرة، ككالديو ىما المذاف يكسبانو اتجاىو :التربية الدينية -5

الديني كميارات القياـ بالعبادات، كاحتراـ القيـ الدينية كالركحية لممذىب الذم ينتمي إليو 
 .ذكيو

 كيؤكد الباحث ىنا عمى أف محبة الكالديف لؤلطفاؿ كطرؽ :العناية بالصحة النفسية -6
تفاعميـ االجتماعي باألبناء، تنعكس عمى شخصياتيـ، كتعتبر الفترة األكلى مف عمر 

الطفؿ ىامة جدا في رسـ صكرة شخصيتو المستقبمية حسب كجية النظر النفسية التحميمية، 
                                                           

 .256-254.ص.، ص2006، (األردف)، دار الفكر، عماف2، طمدخؿ إلى التربية: سامي سمطي عريفج (1)
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كالتركيز ىنا عمى عاتؽ اآلباء في تعكيد أبنائيـ االستقبللية كعدـ االتكالية، كاالستقرار 
النفسي كاالطمئناف كالشعكر بالتقدير كالحرية المقيدة بالنظاـ، كتككيف عكاطؼ سميمة تجاه 
األشخاص، كتعكيدىـ المجكء إلى معايير سميمة في أحكاميـ، كااللتجاء إلى كسائؿ مقبكلة 

 .لمتركيح عف أنفسيـ كاستغبلؿ أكقات فراغيـ
كمنو؛ نخمص أف الباحث في النقاط أعبله حدد لنا أىـ الكظائؼ التي تقـك بيا األسرة الحديثة 

، كأضاؼ تربية أغفميا غيره مف الباحثيف؛  كالتي فرضيا تعقد الحياة المعاصرة كسرعة تغيرىا،اليـك
أال كىي التربية الدينية، كىنا يظير دكر األسرة مف خبلؿ ما تقـك بو مف تقكية كتدعيـ العبادات 
عند الصغار لدكاـ الصمة بينيـ كبيف اهلل تعالى منذ الصغر، حيث تعكدىـ عمى دكاـ العبادة مف 

 .ذكر كصبلة في أكقاتيا
األسرة مؤسسة تربكية بالدرجة " أف محمد جاسـ العبيدي وباسـ محمد ولي كيؤكد الباحثاف 

 كما (1).."األكلى كآثارىا عمى مستكل تحصيؿ أبنائيا أبرزتو كافة البحكث كالدراسات العممية،
أكضح الباحثاف أف تأدية األسرة لدكرىا التربكم تؤثر فيو العديد مف العكامؿ، كلخصاىا في النقاط 

: التالية
 فعمى الرغـ مف انتقاؿ التربية مف البيت إلى المدرسة، إال أف :مستوى تعميـ الزوج والزوجة -1

األسرة ال زالت تمارس دكرىا الفعاؿ في ىذا المجاؿ حيث أنيا تقـك باإلشراؼ عمى متابعة أطفاليا 
في الكاجبات المنزلية كفيـ الدركس، كيمكف أف نقكؿ أف الكالديف ىما المذاف يحدداف مدل تقدـ أك 
تأخر الطفؿ في المدرسة كالدليؿ عمى ذلؾ أف اآلباء اليـك يقضكف كقتا أطكؿ في مساعدة أبنائيـ 
في استذكار دركسيـ أكثر مف ذلؾ الذم يقضيو اآلباء مع أبنائيـ في الماضي، كيرجع ىذا إلى 

 .ارتفاع المستكل الثقافي كالتعميمي بيف اآلباء في الكقت الحالي
كيرل الباحثاف  أف المقصكد بالتكافؽ ىك أف يككف ىناؾ : توافؽ الزوج والزوجة داخؿ األسرة -2

درجة عالية مف التقارب في الميكؿ كالعادات كاالتجاىات السمككية في الممبس كالمسكف كالتركيح 
، كأكد نفس الباحثاف أف التكافؽ ال يعني أف يككف ىناؾ تماثبل كامبل بيف "كاإلنفاؽ كاالدخار

الشريكيف في ىذا التككيف النفسي كالعاطفي الذم يكمف كراء فمسفة كؿ منيما في الحياة، بؿ يعني 
ال فإف كجكد تبايف كبير بينيما سكؼ يككف في  التكافؽ كالتقارب بدرجة كافية في ىذه الشؤكف، كا 

 .حد ذاتو عامبل أساسيا يثير النزاع كيؤدم إلى سكء التفاىـ المستمر بينيما

                                                           
 اإلصدار الثاني، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، :1، طالمدخؿ إلى عمـ النفس االجتماعي: محمد جاسـ العبيدم، باسـ محمد كلي (1)

 .77-68.ص.، ص2009،(األردف)عماف
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منذ األزمنة القديمة كانت النظرة إلى الضيؽ االقتصادم : " يرل نفس الباحثاف أنو:دخػػؿ األسػرة -3
كقد ظيرت تفسيرات اقتصادية مطمقة لمجانحيف .. باعتباره السبب األساسي ألمراض المجتمع، 

دماف الخمكر كاإلصابة باإلمراض العقمية كغيرىا مف المشكبلت االجتماعية، تفيد بأف  كالجريمة كا 
إزالة الفقر كالتخمص مف البطالة كالسيطرة عمى التقدـ اآللي بصكرة مبلئمة كتكفير المسكف 

الصحي لكؿ األسرة، يدخؿ اإلنسانية في العصر االجتماعي السعيد الذم يخمك فيو المجتمع مف 
 .(1)"المشكبلت االجتماعية

  إف األزكاج يأممكف مف كراء ترشيد حياتيـ أف يضمنكا ألطفاليـ الرفاىية الفردية :حجـ األسرة- 4
كالرقي االجتماعي دكف اإلضرار بالتكازف العاـ لؤلسرة كتدؿ األبحاث العممية إلى أف الحجـ المثالي 

 محمد جاسـ العبيدي وباسـ محمد وليالباحثاف ، كيشير الذم ترجكه األسرة ىك ثبلثة أطفاؿ
نرل اليـك أف األسرة الحديثة تتميز "بخصكص تأثير حجـ األسرة عمى العممية التربكية األسرية أننا 

خضاعيا لعممية اإلنجاب المنظـ عف طريؽ تحديد عدد  برفض الزكجيف لمحتمية البيكلكجية كا 
. (2)"األطفاؿ كتكقيت كالدتيـ

 في عاطؼ غيث محمديعرفو الباحث ك ، المأكلأك إف المسكف أك المنزؿ :نوع مسكف األسرة- 4
سكرة ) "واهلل جعؿ مف بيوتكـ سكنا":  لقكلو تعالى،قامكس عمـ االجتماع عمى أنو اإليكاء كاالنتفاع

المسكف ىك مكاف يكفر الراحة ككظائؼ ميمة، " أف غاستوف باشالركيرل ، (34الزخرؼ، اآلية
فيك نمط تنظيمي لحياة الناس في الكسط الذم يعيش فيو اإلنساف، فالمسكف ىك خمؽ مساحة 

يكمية لمعديد مف العبلقات األسرية، حيث يعيش الفرد عبلقات حب ككد اتجاه مسكنو كمف 
يشارككنو المسكف، كبيذا يككف شيئا حيا لو خصكصياتو كمميزات ىندسية تعزز مبلمح األلفة بيف 

كمنو؛ فالمسكف ىك المكاف الذم تسكد العبلقات االجتماعية، كالذم يكفؿ ، (3)"أفراد األسرة فيو
تماسؾ األسرة كقكتيا، كفيو يبمكر كؿ فرد كيانو االجتماعي كشخصيتو السميمة كالمتكازنة، كبذلؾ 

. يككف مف أىـ حاجات الفرد كاألسرة في الحياة االجتماعية
المسكف كما ىك معركؼ يعتبر الممجأ الطبيعي الذم "أف  محمود حسف كما يرل الباحث

ينبغي عمى األسرة أف تكيؼ حياتيا فيو، كلذلؾ ينبغي أف يبلءـ البناء الفيزيقي مع حياة األسرة 
كحاجاتيا، كلما كانت األسرة ىي الييئة التي تقـك بعممية التطبيع االجتماعي كتنمية شخصيات 

أعضائيا فينبغي أف ننظر إلى المسكف باعتباره الكسيمة التي تكفر اإلمكانيات المبلئمة التي تساعد 

                                                           
(1)

 .78.محمد جاسـ العبيدم، باسـ محمد كلي، مرجع سابؽ، ص 

(2)
 .83.المرجع نفسو، ص 

(3)
 .42.، ص1987، (لبناف)غالبا مسا، دار المجد، بيركت: ، ترجمةجمالية المكاف: غاستكف باشبلر 
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أف عمي الديف السيد محمد الباحث يرل كما ، (1)"األسرة عمى القياـ بكظيفتيا في تككيف أعضائيا
المسكف الصالح ىك الذم يعيش فيو الطفؿ كيحميو كيكفر لو األمف كاآلماف الكفير المريح، كالذم "

". يضمف لمطفؿ اليدكء كالخصكصية كاالستقبللية بعيدا عف الحياة خارج األسرة
يتفؽ الباحثاف أعبله؛ أف المسكف ىك البيئة التي يعيش فييا الطفؿ، كليككف المسكف صالحا 

.  كاألماف كالراحة، ليتمكف الطفؿ مف العيش بخصكصية كاستقرار؛ق شركطميجب أف تتكفر ؼ
كيعتبر السكف مف أىـ ك أكثر الضركريات لحياة الفرد، فحرمانو منو يؤدم بو إلى اإلحباط 

بغض النظر عمى حصكؿ الفرد عمى سكف بصفة مجانية أك بأسعار رمزية ك ،النفسي كاالجتماعي
 كالسكف االجتماعي في الجزائر، فإف الحصكؿ عمى ؛ال تضاىي تكمفة إنجازه مف طرؼ السمطات

 . إما بصفة الممكية، أك بصفة الكِّراء؛سكف يأخذ شكميف
العامؿ االقتصادم يعتبر أىـ عامؿ في حياة " أف مصطفى الخشاب الباحث كيضيؼ

األسرة ألنيا إذا لـ تجد المكارد االقتصادية الكافية فإنيا تصبح عاجزة عف أداء كظائفيا كتعمؿ فييا 
عكامؿ الفساد كالتفكؾ، كتعاني األسرة مف كطأة ىذا العامؿ الشيء الكثير كمقياس الفقر في العرؼ 

كمنو نخمص أف الباحث في الفقرة أعبله، يشيد ، (1)"االقتصادم ىك متكسط نصيب الفرد مف الدخؿ
عمى أىمية العامؿ االقتصادم في حياة األسرة  ككيؼ يؤثر دخؿ األسرة في عجز األسرة عف أداء 

كظائفيا التربكية كالعاطفية كاالجتماعية، فقد أكدت العديد مف الدراسات االجتماعية كيؼ يؤثر 
مستكل الدخؿ األسرم عمى شبكة العبلقات داخؿ األسرة كعمى مزاج الكالديف كعمى تربية األبناء 
كزيادة االنفعاؿ، كحتى إلى اضطرار احد الكالديف أك كمييما إلى التخمي عف األبناء كاليركب مف 

عدـ تمكنيما مف تحقيؽ األمف االقتصادم كتحقيؽ رغبات كمتطمبات األسرة اليكمية كالمتزايدة كفؽ 
 .مقتضيات الحياة المعاصرة

 

أف تقمص كظائؼ األسرة أدل إلى بركز  "سامية مصطفى الخشاب الباحثة في حيف تؤكد
الكظيفة الحقيقية لؤلسرة كاتضاحيا أكثر مع الكقت، كأعني كظيفة بناء الشخصية االجتماعية 

الثقافية لمفرد، أم كظيفة التنشئة االجتماعية، ككذلؾ التربية العاطفية لمفرد كتغذيتو باألحاسيس 
كالمشاعر التي تكفؿ لو مغالبة التكترات كمكاجية األزمات، كال تكجد أم مؤسسة اجتماعية أخرل 

؛ ىنا يكضح الباحث (2)"يمكف أف تؤدم ىذه الكظيفة بمثؿ ىذه الكفاءة أك حتى بكفاءة قريبة منيا
                                                           

(1)
 .309.، د س،  ص(لبناف)، دار النيضة العربية، بيركتاألسرة ومشكالتيا: محمكد حسف 

(1)
 .200.، ص1981، دار النيضة العربية، لبناف، دراسات في االجتماع العائمي: مصطفى الخشاب 

(2)
، 2008، (مصر)، الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية، القاىرةالنظرية االجتماعية ودراسة األسرة: مصطفى الخشابسامية  
 .22.ص
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أنو حتى مع تقمص كظائؼ األسرة المعاصرة، إال أف كظائفيا األساسية كالتربية كالكظيفة النفسية 
كمنو يمكننا استنتاج؛ أف الكظيفة ، كالعاطفية تبقى لصيقة باألسرة، ألنيا المؤسسة األجدر كاألكفأ

النفسية تحتؿ مكانة قكية كحاسمة في ترابط النظاـ األسرم، فكمما كانت المشاعر كاالتجاىات 
حاضرة يككف التكافؽ كاالنسجاـ كتتحدد كفاءة األداء الكظيفي بمختمؼ جكانبو، في حيف أف غيابيا 

يخمؼ كراءه مشاكؿ نفسية ك تربكية تنعكس عمى سمكؾ األفراد مما يجعميـ غير قادريف عمى 
 .االنضباط االجتماعي ك بالتالي يمقى بيـ ليككنكا عالة عمى المجتمع

 

 مف خبلؿ ما جاء في ، كذلؾأىمية الكظيفة العاطفية عمىسناء الخولي  الباحثة كتركز
الكظيفة العاطفية ىي ذلؾ التفاعؿ العميؽ بيف "مؤلفيا التغير االجتماعي كالتحديث؛ حيث ترل أف 

الزكجيف كبيف األبناء في منزؿ مستقؿ، مما يخمؽ كحدة أكلية صغيرة تككف المصدر الرئيسي 
لئلشباع العاطفي لجميع أعضاء األسرة، فقد أصبحت ىذه الكظيفة مف المبلمح المميزة لؤلسرة 

بؿ يشمؿ الكبار الذيف  (األطفاؿ)كال يقتصر ىذا اإلشباع العاطفي عمى ، (1)"الحضرية الحديثة
يشعركف بتمؾ العاطفة حينما يقكمكف بمداعبة أطفاليـ كالمعب معيـ، فيذا التبادؿ العاطفي كفيؿ 

 الباحثة ، كما تشيربرسـ األبعاد السميمة لمسمكؾ السكم إذا ما أتسـ بالتكازف بيف الحب كالحـز معا
  أنو لما ؛(2)مف خبلؿ مقاليا المعنكف بػ عمؿ المرأة كأثره عمى العبلقات األسريةفرحات نادية 

خرجت المرأة لمعمؿ تغيرت كظائؼ األسرة كظيرت مشكمة العناية باألطفاؿ، بحيث اتجيت معظـ 
األميات العامبلت إلى دكر الحضانة لكضع أطفاليف بيف أيدم المربيات طكاؿ فترة العمؿ، لذلؾ 

، كقد بينت إحدل الدراسات "رعاية األطفاؿ كتربيتيـ كالعناية بيـ أقؿ نجاحا مف ذم قبؿ"أصبحت 
 مف األميات العامبلت يعتمدف إما عمى األقارب أك الخدـ في %78في المجتمعات العربية أف 

رعاية أبنائيف أثناء غيابيف خبلؿ فترة العمؿ، كأشارت الباحثة كذلؾ إلى أف عمؿ المرأة أثار جدال 
كبيرا كدراسات متضاربة بيف مؤيد كمعارض، فمنيـ مف ىاجـ بكؿ قكة األميات العامبلت كاتيميف 

باألنانية عند ترؾ أكالدىف بعد الكالدة، ألف األطفاؿ بحاجة ألمياتيـ بصفة مستمرة، أما االتجاه 
المؤيد فيرل في عمؿ األميات مساىمة في ظيكر قيـ جديدة كخاصة تمؾ التي تتعمؽ بتربية 

األطفاؿ، حيث أف إحساس المرأة العاممة بالنضج كالخبرة كالكعي يجعميا تعكسو عمى تعامميا مع 
  . أثر عمؿ المرأة عمى تربية األبناء أعبله؛ إلىالباحثة؛ تشير (3)أبنائيا مما ينعكس عمى سمككيـ
                                                           

(1)
 .215.، مرجع سبؽ ذكره، صالتغير االجتماعي والتحديث: سناء الخكلي 

(2)
، 8، العدد(الجزائر)مجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاإلنسانية، الشمؼ ،عمؿ المرأة وأثره عمى العالقات األسرية: فرحات نادية 

 .129.، ص2012

(3)
 .130.نفس المرجع، ص 
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 : لألسرة الوظيفة التعميميةتّغيػػػػر -4-3
 

كاف التعميـ في الماضي منحصرا بالنسبة لمفتاة في البيت، في حيف يحصؿ الذكر عمى 
تعميـ حرفة خارج البيت، كمع تعقد المعارؼ ككثرتيا ظيرت المدارس كالجامعات لتقـك بالكظيفة 

سناء عمى رأم الباحثػة -التعميميػة، كعمى الرغػـ مف انتقاؿ التعميػـ مف البيػت إلى المدرسػة 
فما تزاؿ األسرة تقـك بمتابعة أبنائيا مف خبلؿ الكاجبات المنزلية كشرح الدركس كاإلشراؼ - الخولي

فيمكف القكؿ أف الكالديف ىما المذيف يحدداف مدل تقدـ أك تأخر " عمى الحفظ في فترة االمتحانات؛
الطفؿ في المدرسة، كالدليؿ عمى ذلؾ أف اآلباء اليـك يقضكف كقتا أطكؿ في مساعدة أبنائيـ في 

 أف ومنو نرى؛ (1)"استذكار دركسيـ أكثر مف ذلؾ الذم كاف يقضيو اآلباء مع أبنائيـ في الماضي
الباحثة أرجعت الباحثة السبب الستيعاب أكلياء اليـك دكر التعميـ في تحديد مستقبؿ أبنائيـ، ىذا 
مف جية كمف جية أخرل ارتفاع المستكل التعميمي كالثقافي لؤلكلياء كالذم يسمح ليـ بمتابعة 

عمـ " في مرجعو عبد الحميد لطفيكما يؤكد الباحث ، أبنائيـ في جميع مراحميـ التعميمية
كما انتزع مف األسرة أيضا معظـ كظائفيا ".. في قكلو سناء الخولينفس رأم الباحثة " االجتماع

التعميمية كأنشئ لئلشراؼ عمييا ىيئات خاصة تتمثؿ في كزارات التربية كالمعاىد كالمؤسسات 
 مع غيره مف الباحثيف عمى أف المجتمع انتزع الكظيفة  الباحثيتفؽ؛ ىنا (2)"الرياضية كالثقافية

التعميمية مف األسرة كأعطاىا لمؤسسات خاصة متدرجة حسب مختمؼ الفئات العمرية، مف مدرسة 
. ابتدائية إلى معاىد متخصصة

 أف األسرة  اليـك ال تزاؿ ىي عبد الحميد لطفيإال أنو كفي نفس المرجع أعبله، يؤكد 
المدرسة األكلى التي يتعمـ فييا الطفؿ لغتو القكمية، كما أنيا ال تزاؿ مسؤكلة إلى حد كبير عف 

أف وعميو يمكننا القوؿ؛  .(3)التنشئة كالتكجيو كتشاركيا ىذه المسؤكلية النظـ المكجكدة في المجتمع
ىذا الباحث أيضا يؤكد حقيقة أىمية األسرة كعدـ كجكد أم مؤسسة أخرل يمكف أف تخمفيا أك 

تستبدؿ بيا، كعمؿ الباحث ىذه الفكرة ككنيا المسؤكلة عف تنشئة األفراد كتكجيييـ بمساعدة باقي 
. المؤسسات المكجكدة في المجتمع

مؤسسات المجتمع التعميمية كالمدارس "أف " الوحيشي أحمد بيري"كما يرل الباحث 
كالجامعات أخذت الكظيفة التربكية لؤلسرة، إذ أصبحت كظيفة التعميـ عممية معقدة في ىذا العصر 

حيث لـ تعد األسرة قادرة عمييا كما كانت في السابؽ، كخاصة في المناطؽ الريفية ، فيي تعمـ 
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كتعد أبنائيا لمحياة بتعميميـ ميف كحرؼ معينة، كقد كانت أنكاع الحرؼ كالميف محدكدة، فاألب 
يعمـ أبنائو الذككر ميف الرجاؿ، في المجاؿ الزراعي أك الحرفي، أك الرعي، كاألـ تعمـ بناتيا الميف 

كىي في الغالب ترتكز عمى ربكبية البيت مف طبخ كتنظيؼ كالعناية باألطفاؿ، كبعض  (اإلنسانية)
 الغزؿ كالنسيج كحياكة المبلبس، كربما تربية الدكاجف، كحمب الحيكانات :الصناعات اليدكية مثؿ

ىنا  .(1).."كصناعات منتجات األلباف في البيت، كما كانت بعض األسر تعمـ أبنائيا أصكؿ الديف
يكضح الباحث ؛ كيؼ أخذت مؤسسات المجتمع كالمدرسة كدكر الحضانة الكظيفة التربكية مف 

األسرة، شارحا كيؼ كانت األسرة تقـك في السابؽ بالدكر التربكم بتعميـ أبنائيا مف الذككر مختمؼ 
، كبعض الصناعات المنزلية كغزؿ ىات منزؿ كأـات ربفصبحمالحرؼ، في حيف ُتعمـ البنات كيؼ 

الصكؼ كحمب الحيكانات، كغيرىا مف األعماؿ التي ال تحتاج إلى ابتعادىا عف المنزؿ، كلكف كمع 
تعقد الحياة المعاصرة، صعبت ميمة األسرة التربكية كلـ تعد تستطيع إعداد جيؿ مؤىؿ لمحياة 

المعاصرة، ىذا ما فرض عمى المجتمع إيجاد مؤسسات متخصصة كالمدرسة كالجامعات تقـك بيذه 
تاحة فرصة  الميمة، كظير معيا ضركرة إدماج الفتاة في الحياة مف خبلؿ مكاصمة تعميميا، كا 

إدماجيا في المجتمع، ال كربة بيت كأـ فقط، بؿ إمكانية مشاركتيا في جميع التخصصات جنبا إلى 
. جنب مع الرجؿ؛ كمعممة، كطبيبة كميندسة كحتى كعاممة في مصنع

في مؤلفيا مدخؿ إلى عمـ االجتماع عندما تعرضت لكظائؼ سناء الخولي كترل الباحثة 
نما تعميـ  األسرة المتغيرة، أف األسرة كانت تقـك بتعميـ أفرادىا كال يعني ذلؾ تعميـ القراءة كالكتابة، كا 

أف  ىنا  ؛ تؤكد الباحثة(2)"الخ...الحرفة أك الصنعة، أك الزراعة، كالتربية البدنية، كالشؤكف المنزلية،
الكظيفة التعميمية لؤلسرة التقميدية اقتصرت عمى تعميـ الحرفة أك الصنعة أك الزراعة كىذا بالنسبة 
لمذككر، في حيف تتعمـ الفتيات مف أمياتيف أك جداتيف مختمؼ الشؤكف المنزلية ليكف أميات في 

المستقبؿ، كىذا ما يؤكد أغمب الباحثيف السكسيكلكجيف، عمى غرار الكظيفة التعميمية لؤلسرة 
الحديثّة؛ كالتي تتمثؿ في متابعة األبناء في البيت مف خبلؿ مساعدة األبناء في حؿ كاجباتيـ 
المدرسية، كالمذاكرة خبلؿ االمتحانات، كحتى متابعة سمككيـ في المدرسة، مف خبلؿ زيارتيـ 

. المنتظمة لممدرسة
عمـ "، كىذا في مؤلفيا سناء الخولي ما جاءت بو الباحثة مديحة أحمد عبادةكتؤيد الباحثة 

عمى الرغـ مف انتقاؿ التعميـ مف المنزؿ إلى المدرسة، "، فترل أنو "االجتماع العائمي المعاصر
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فمازاؿ لؤلسرة دكرىا الفعاؿ في ىذا المجاؿ، حيث أنيا تقـك باإلشراؼ عمى متابعة أطفاليا في 
ف يحدداف مدل تقدـ أك تأخر االكاجبات المنزلية كفيـ الدركس، كيمكف أف نقكؿ أف الكالديف ىما المذ

الطفؿ في المدرسة، كالدليؿ عمى ذلؾ أف اآلباء اليـك يقضكف كقتا أطكؿ في مساعدة أبنائيـ في 
استذكار دركسيـ  أكثر مف الذم كاف يقضيو اآلباء مع أبنائيـ في الماضي، كيرجع ىذا إلى 

ارتفاع المستكل الثقافي كالتعميمي بيف اآلباء في الكقت الحالي، خاصة في الفئات العميا كالمتكسطة 
حيث أتيح لآلباء فرصة قضاء سنكات طكيمة في تمقي العمـ، عمى أنو بالنسبة العمالية كالريفية نجد 
أف اآلباء في كثير مف األحياف يخرجكف أبناءىـ مف المدرسة، أما ليتعممكا حرفة أك ليساعدىـ في 

 .(1)"الحقؿ، أك قد يكتفكف بمرحمة معينة مف مراحؿ التعميـ
كالحقيقة الكاضحة أف أباء اليـك أكثر اىتماما بأبنائيـ كما أف درجة "كتضيؼ نفس الباحثة 

ذا كاف التعميـ قد انتقؿ بالفعؿ مف  تعميـ الكالديف يككف ليا اثر كبير عمى مستكل األبناء الدراسي؛ كا 
البيت إلى المدرسة، إال أف األسرة ىي التي تقـك بدفع نفقاتو، كبالرغـ مف مجانية التعميـ في بعض 
المجتمعات العربية إال أف األسرة مازالت تنفؽ الكثير في سبيؿ تعميـ أكالدىا مثؿ أجكر المكاصبلت 

. كاألدكات كالمبلبس المدرسية كغيرىا
ذا نظرنا إلى كؿ متغير عمى حدة نبلحظ اختبلفات ىامة بيف فئات األسر المختمفة، كالتي       " كا 

: يمكف حصرىا في النقاط التالية
 .األـ ليا دكر أكثر فعالية مف األب في اإلشراؼ عمى كاجبات األبناء المدرسية -1
انو في حالة اشتراؾ الزكجيف معا في اإلشراؼ عمى متابعة تعميـ أبنائيما، فاف ىذا  -2

االشتراؾ بقى كما اتفقنا مف فئة ألخرل حتى تنتيي إلى فئة الفبلحيف، كيعكس ذلؾ 
 .المستكل الثقافي لبلـ الذم يتناقص مف فئة الحضرية حتى الفئة الريفية

إف قياـ اإلخكة بميمة اإلشراؼ عمى إخكتيـ األصغر منيـ يبدك كاضحا في الفئات  -3
 .الفقيرة كالريفية، كىذا يرجع إلى انخفاض المستكل الثقافي لآلباء في ىذه الفئات

إف ظاىرة االستعانة بمدرس خصكصي قد بدأت تظير بكضكح في كثير مف  -4
المجتمعات العربية، كقد تبيف أف ىذه الظاىرة تتزايد إلى الدرجة التي ستحؿ فييا محؿ 

 .(2)"إشراؼ الكالديف، كاإلخكة كخاصة في مراحؿ الشيادات العامة
كمف خبلؿ ما جاء في مؤلؼ الباحثة أعبله نجد أف ىناؾ اختبلفات في كيفية قياـ  كمنو؛

األسر بالكظيفة التعميمية، فيي تختمؼ مف أسرة إلى أخرل، فيناؾ مف تقـك فييا األـ بمتابعة 
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األبناء في المنزؿ  كفي أسر أخرل يقـك األبناء الكبار بمتابعة دركس إخكتيـ الصغار، كتستعيف 
األسر الميسكرة الحاؿ بمدرس خصكصي ليقـك بيذه الكظيفة، بسبب غياب الكالداف عف البيت في 

. أغمب األحياف
كعمكما نستطيع القكؿ بأف استجابة المجتمع العربي ".. بقكليا مديحة أحمدكختمت الباحثة 

بفئاتو المختمفة لمتغيرات االجتماعية مف زاكية اإلقباؿ عمى التعميـ كانت ممحكظة لمغاية، حتى أف 
كثيرا مف أبناء األسر في فئتي العماؿ كالفبلحيف يكاصمكف التعميـ حتى مستكياتو العميا، الف التعميـ 
أصبح لو إلى جانب ما يقدمو مف مركز اجتماعي، كظيفة اقتصادية كاضحة، كقد ذكر  عدد كثير 
مف آباء كأميات ىاتيف الفئتيف أنيـ يتكبدكف مشاؽ عديدة في سبيؿ اإلنفاؽ عمى أبنائيـ في التعميـ 
كمع ذلؾ فيـ يبذلكف قصارل جيدىـ في أقصى الظركؼ مف اجؿ تحقيؽ أمميـ في تخرج أبنائيـ 
مف الجامعات كالمعاىد العميا، كالخبلصة انو بالرغـ مف انتقاؿ الكظيفة التعميمية، كخاصة  في 
أبعادىا الرسمية إلى مؤسسات خارجية، إال أف األسرة عمى عكس ما كاف مكجكدا مف قبؿ أف 

أف المجتمع  ؛ تؤكد الباحثة ىنا(1)"تنيض بكظيفة جديدة ىي المتابعة المستمرة لتقدـ أبنائيا الدراسي
العربي اليـك يكلي عناية كبيرة لمكظيفة التعميمية التي يجب أف تقـك بيا األسرة، كذلؾ مف خبلؿ 

. (المدرسة)متابعة األبناء داخؿ كخارج األسرة 
 كيؼ انتقؿ التعميـ مف األسرة إلى حسيف عبد الرحمف رشوافكما يضيؼ الباحث 

كانتقؿ التدريس في جميع مجاالتو، مف الرياضيات : "مؤسسات متخصصة تنكب عف األسرة، بقكلو
إلى الجنس إلى قيادة السيارات إلى مؤسسات أخرل، كبخاصة المدارس ككسائؿ اإلعبلـ، كما تقـك 

 .(2)"مراكز العناية اليكمية لؤلطفاؿ بعممية التنشئة المينية في سف مبكرة عف ذم قبؿ
كيقصد الباحث أعبله بالمؤسسات المتخصصة التي تنكب عف األسرة؛ بالحضانة  

 فالطفؿ يخرج ،تعتبر المؤسسة التعميمية اليامة في المجتمع بعد األسرةكالمدرسة، ىذه األخيرة التي 
 ىذا االتساع في ، المجتمع الكبير األقؿ تجانسان كىك المدرسةإلىمف مجتمع األسرة المتجانس 

 تزيد مف تجاربو االجتماعية ،المجاؿ االجتماعي كتبايف الشخصيات التي يتعامؿ معيا الطفؿ
.  كتدعـ إحساسو بالحقكؽ كالكاجبات كتقدير المسؤكلية، كتعممو آداب التعامؿ مع الغير
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 :الوظيفة االقتصادية لألسرة والّتغػػػػير- 4-4
 

كانت األسرة في الماضي ىيئة اقتصادية مستقمة تقـك بإنتاج ما تحتاج إليو، كما تقـك "
باالستيبلؾ ككذلؾ بمبادلة ما يتبقى مع بقية األسر كنكع مف التكامؿ كالتبادؿ االقتصادم بيف 

نشاء  األسر، كذلؾ قبؿ أف يظير في األفؽ نظاـ الدكلة، كما ترتب عمى ذلؾ مف تقسيـ لمعمؿ كا 
ىيئات مستقمة داخؿ الدكلة تطمع فيو كؿ ىيئة بمياميا، كبقي لؤلسرة بعض مف كظائفيا 

ككنيا كحدة مستيمكة يعتمد االقتصاد القكمي عمييا في تصريؼ  االقتصادية، باإلضافة إلى
منتجاتو، كبقي أيضا لؤلسرة مكحدة مستقمة متضامنة أف يقـك األب بعمؿ زكجتو كأبنائو، كتقـك األـ 

. (1)"بأعماؿ المنزؿ، كقد تعمؿ خارج المنزؿ كقد يعمؿ األبناء لزيادة دخؿ األسرة
 كيؼ كانت تقـك األسرة بالكظيفة االقتصادية، فكانت تستيمؾ ما ،لقد شرحت الباحثة أعبله

تنتجو كتقايض الفائض عنيا بمنتجات أخرل أك تبيعو، كما كضحت أف العمؿ ال يقتصر عمى أب 
األسرة فقط   بؿ في حاالت كثيرة كانت األـ تعمؿ لجانب الرجؿ لمساعدتو، كما أف لؤلبناء نصيب 

. في العمؿ مف اجؿ زيادة الدخؿ األسرم
قد أثرت في مختمؼ مجاالت حياة األسرة، ، كما ال يختمؼ أغمب الباحثيف أف عممية التصنيع

ففي المجتمعات المتقدمة صناعيا لـ تعد األسرة في معظـ "كخاصة في الجكانب االقتصادية، 
الحاالت تّككف كحدة إنتاجية اقتصادية، فقد تحكلت عممية اإلنتاج مف األسرة كالمنزؿ إلى المصنع، 

كتحكلت األسرة إلى كحدة دخؿ تعتمد عمى المصنع الذم يستخدـ العامؿ كفرد بدال مف اشتراؾ 
جميع أفراد األسرة في العممية اإلنتاجية، كأصبحت الكحدات الصناعية تضطمع بإنتاج السمع 

كتكزيعيا، مما أدل إلى تغيير النشاطات االقتصادية األسرية، كتحكيميا مف كحدة إنتاج كتكزيع إلى 
مجرد كحدة استيبلؾ لما تنتجو المؤسسات الصناعية، كبذلؾ فقدت األسرة في المجتمعات 

. (2)"الصناعية الغربية الجزء األكبر مف كظيفتيا االقتصادية
أثر التصنيع عمى  :فيمديحة أحمد عبادة مع رأم الباحثة أحمد سالـ األحمر يتفؽ الباحث 

الكظيفة االقتصادية في األسرة، كتحكؿ عممية اإلنتاج مف األسرة إلى المصنع، كتغير األسرة مف 
. كحدة إنتاجية مكتفية ذاتيا إلى كحدة مستيمكة تعتمد عمى غيرىا لمحصكؿ عمى مكارد عيشيا

إف أم تغير في االقتصاد أك في الدخؿ الفردم يمكف أف يؤثر في األسرة أك األنماط "
كما أف .. األسرية كترتبط جماعة األسرة عف طريؽ االعتماد المتبادؿ في تكفير حاجاتيـ المادية،

                                                           
 .33-32.ص. صمديحة احمد عبادة، مرجع سبؽ ذكره، (1)
 .54.أحمد سالـ األحمر، مرجع سابؽ، ص (2)
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مستكل األسرة االقتصادم يؤثر عمى أداء األسرة لكظائفيا المختمفة كالعامؿ االقتصادم كالتفكير 
. (1)"التقديرم مسيطراف عمى عقميات الراغبيف في الزكاج قبؿ أم شيء آخر

في كتابيا عمـ االجتماع العائمي المعاصر، األسر مف مديحة أحمد عبادة كصنفت الباحثة 
:  حيث حالتيا االقتصادية إلى ثبلث نماذج

  األسرة ذات الحالة االقتصادية السيئة؛ كىي التي ال تستطيع إعالة نفسيا كتعتمد عمى
 .الصدقة

  األسرة ذات الحالة المتكسطة؛ كىي األسرة التي تككف قادرة عمى إعالة نفسيا كال تمجأ
 .لطمب المساعدة مف الغير إال في حاالت نادرة

  األسرة ذات الحالة االقتصادية المرضية؛ كىي التي ال تستطيع الصمكد في كجو أزمة
 .انقطاع المكرد أكثر مف أربعة أشير مستعينة بما لدييا مف مدخرات

 أف مف أىـ الكظائؼ االقتصادية لؤلسرة أف يجد العضك فييا ة أعبله،ىذا، كأكدت الباحث
. كمف خبلؿ المأكؿ كالمعيشة، ككذلؾ يجد شخصا ما يعتني بو أثناء مرضو كعجزه

إذف؛ فالكظيفة االقتصادية لؤلسرة تتجسد في تكفير الماؿ الكافي كالبلـز الستمرارية حياة 
كتكفير الحياة الكريمة؛ فاألسرة جماعة اجتماعية مسؤكلة عف تكفير الحاجات المادية ، األفراد

ألفرادىا، كىي التي تطعميـ كتأكييـ كتكسييـ، ككانت فيما مضى تمثؿ كحدة اقتصادية إنتاجية 
بذاتيا، كفي عصرنا الحالي كنتيجة لمتطكر في كسائؿ اإلنتاج أصبحت األسرة تمثؿ كحدة إنتاجية 
استيبلكية في الريؼ، ككحدة استيبلكية في المدف، ثـ كمع التغيرات التي مست الحياة االجتماعية 

أّخذت الكظيفة االقتصادية مف طرؼ الشركات كالمعامؿ كالمصانع الخاصة "كاالقتصادية، 
باإلنتاج، كأصبح دخؿ األسرة الشيرم كالسنكم يصرؼ عمى الكماليات، كرغـ أف الحاجات المادية 
مختمفة كمتباينة كنسبية لكؿ إنساف تبعا لكضعو في المجتمع كمستكاه الذم يرتبط بو كبدخمو، فإف 

مفيـك الكظيفة االقتصادية ىك التكامؿ األسرم كالذم ال يعني تحقيؽ مستكل معيف لمختمؼ 
األسر، بؿ يعني كجكد مكارد اقتصادية لؤلسرة تكفي لمكاجية االتجاىات المادية ألفرادىا، كمعنى 
ىذا انو يمكف أف تختمؼ المستكيات االقتصادية لكؿ أسرة عف األخرل، إال أنو البد مف تحقيؽ 

لعبت األسرة التقميدية القركية القديمة ، ك(2)"االحتياجات المادية ألفرادىا مف اجؿ بقائيا كاستمرارىا
دكر المحرؾ االقتصادم الذم يمد المدف بمتطمبات العيش كعممت عمى تسكيؽ منتجاتيا، فبينما 

في نظر -كانت األسرة الحضرية مستيمكة أكثر مف ككنيا كحدة منتجة، كىذا ال يقؿ أىمية 
                                                           

 .496.محمد جاسـ العبيدم، باسـ محمد كلي، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
 .498.نفس المرجع، ص (2)
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مف منظكر المجتمع ككؿ عف كظيفة اإلنتاج، لكف خبلؿ تعرض المجتمع إباف منتصؼ - الباحثيف
 كتحكؿ المجتمع  القرف التاسع عشر لمتغيرات اليامة التي برزت نتيجة التقدـ العممي ك التكنكلكجي

لـ تعد "،مف مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي أفرز أنماطا جديدة لطرؽ ك مستمزمات العيش
األسرة القركية تحقؽ اكتفاءىا الذاتي اقتصاديا، حيث غزلتيا الخصائص الحضرية كشرعت تعتمد 
عمى المدف في متطمبات عيشيا كتسكيؽ المنتجات التي انحصرت في تربية الدكاجف ك صناعة 
األلباف  بينما أصبحت األسرة الحضرية تمارس كظيفة اإلنتاج المتعدد التخصصات، ك في نفس 
الكقت تستيمؾ كؿ ما يتناسب كطبيعة حياتيا الحضرية، كعمكما يمكف القكؿ أف األسرة باختبلؼ 
أشكاليا تشكؿ كحدة كمتكاممة كظيفيا تساىـ في البناء االقتصادم مف خبلؿ كظيفتي اإلنتاج ك 

 .(1)"االستيبلؾ

 كتشرؼ عمى ،كانت األسرة عبارة عف مؤسسة أك ىيئة اقتصادية تقـك بإنتاج ما تحتاج إليو
ف اإلنتاج كالتكزيع كاالستيبلؾ كاالستبداؿ الداخمي، كال يكاد يجرل بينيا كبيف أم أسرة أخرل ؤكش

سكل بعض المعامبلت االقتصادية البسيطة، حيث أف األصؿ أف تجتيد كؿ أسرة فيما بينيا عمى 
االكتفاء الذاتي بيف أفرادىا كبيف أفراد األسرة الكاحدة صكر مف التعامبلت االقتصادية التي ترتبط 

كالظاىر أف اآلثار االقتصادية "باإلنفاؽ عمى األبناء كاآلباء كبار السف كصكر التكافؿ االجتماعي، 
لؤلسرة قد تقمصت إلى حد كبير غير أنو مف المؤكد أنيا ستظؿ تقـك بأثر ما في المجاؿ 

االقتصادم حتى النياية مف ناحية أنيا التي تكفر كافة المتطمبات المادية لمصغار الذيف يعيشكف 
 كمف ناحية أخرل أنيا تستطيع أف ، قبؿ بمكغيـ السعي كتحصيؿ الرزؽ،في كنفيا عمى األقؿ

تكسب األفراد بعض الصفات االقتصادية مف حيث الكسب كاإلنفاؽ كالكـر كالبخؿ إلى آخر ىذه 
تتميز األسرة الحديثة بأنيا كحدة صغيرة تتككف مف ، كالمكرثات التي يككف لؤلسرة أثرىا البارز فييا

 ضعفت ،الزكجيف كاألبناء، كربما األجداد كالجّدات كمع بركز النزعة الفردية لدل اإلنساف المعاصر
العبلقات بيف أفراد األسرة الكاحدة حتى المباشريف منيـ، فضبلن عف األقارب البعيديف مف أعماـ 
كعّمات كأخكاؿ كخاالت، كقد كاف ذلؾ بطبيعة الحاؿ نتيجة لزيادة المطالب المادية كالضغكط 
الحياتية اليكمية التي يكاجييا أفراد المجتمع، ففي األسرة الريفية التي تتميز إلى حد ما بالكبر 

كتشتمؿ عمى جيميف مف األبناء أك أكثر، يستطيع المراقب رصد ممارسة األسرة لكظيفتيا 
االقتصادية بسيكلة، ففييا تتـ العممية اإلنتاجية في البيت، كتقـك األسرة بإنتاج كميات كبيرة مف 
السمع التي يحتاج إلييا األفراد داخؿ األسرة، كما تشرؼ عمى التكزيع كاالستيبلؾ فبل تستيمؾ إال 

                                                           
 .20.ىدل الناشؼ، مرجع سابؽ، ص (1)
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بقدر إنتاجيا، عكس األسرة المعاصرة كالتي تكتفي باالستيبلؾ، أما اإلنتاج فأصبح مف نصيب 
ىيئات متخصصة، أنشأىا المجتمع لتقـك بعممية اإلنتاج؛ كالكرشات كالمصانع كالشركات المختمفة 

. النشاط
األسرة في الماضي كانت كحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا، " أف سناء الخوليالباحثة كتضيؼ 

؛ "حيث كانت تقـك باستيبلؾ ما تتجو، كبالتالي لـ تكف ىناؾ حاجة لمبنكؾ أك المصانع أك المتاجر
ىنا تفسر الباحثة عدـ حاجة األسرة التقميدية البسيطة إلى المؤسسات المالية كالبنكؾ، كالمصانع أك 

المتاجر، ففي القديـ كانت األسرة مكتفية ذاتيا تستيمؾ ما تنتج، كلـ تكف بحاجة إلى غيرىا 
ف كجد فائض فكاف البيت آمنا  لمحصكؿ عمى مكاردىا، كلـ يكف ليا فائض في الماؿ لتحتفظ بو، كا 

لبلحتفاظ بالماؿ بالمنزؿ، كلـ تكف ىناؾ ضركرة لمتفكير في زيادتو كتشغيمو، عمى عكس األسرة 
. الحديثة، التي تعتمد عمى المصنع كالمتجر كالبنؾ إليداع ماليا كحفظو في البنكؾ

 مسألة الرباط االجتماعي في الجزائر المعاصرة في مؤلفو حمدوش رشيد  يرل الباحثكما
أف كظيفة األسرة األكلى ىي الكظيفة االقتصادية، كتخص كحدة اإلنتاج في الكسط الريفي 

؛ إذف فيذا الباحث يربط كظيفة األسرة االقتصادية باألسرة الريفية، عمى اعتبار أف األسرة (1)خاصة
لـ تعد تقـك بيذه الكظيفة، كاختصت بيا األسرة الريفية فقط،  (التي تعيش في المدينة)الحضرية 

، فيي لـ تعد (اإلنتاج)ىذا ألف خصائص األسرة الحضرية ال يسمح ليا بالقياـ بالكظيفة االقتصادية
تنتج بؿ تعتمد عمى غيرىا، لتقتصر بذلؾ كظيفة األسرة الحضرية االقتصادية عمى االستيبلؾ 

.  فقط
 يمكننا القكؿ أف األسرة الحديثة أصبحت تشكؿ كحدة إقامة لممستيمكيف عمى حد ؛ككخبلصة

أف ما يميز األسرة الحالية مف الناحية االقتصادية أنيا جبري لي ، ويضيؼ الباحث قكؿ الباحث 
ليست الكحدة االقتصادية األساسية في المجتمع، كأصبحت كحدة إقامة لممستيمكيف، كيعتبر الفرد 
ىك كحدة العمؿ األساس في بناء النسؽ االقتصادم المستقؿ عف األسرة، كمف المحتمؿ جدا أف 

األفراد العامميف أف تككف لدييـ كظائؼ مختمفة بشكؿ كاسع، كىذه الكظائؼ ربما تختمؼ ليس فقط 
. (2)"في طبيعة المياـ المؤداة، كلكف أيضا في المكانة كالدخؿ المستحؽ

إف النسؽ االقتصادم لؤلسرة الحديثة، مككف مف عناصر تعتمد عمى ميزانية األسرة، كالتي 
جر مثميا مثؿ الرجؿ، كتستخدـ ىذه الميزانية أتساىـ فييا المرأة بعد خركجيا لمعمؿ كالحصكؿ عمى 

                                                           
مدينة الجزائر نموذجا : دراسة ميدانية)؟مسألة الرباط االجتماعي في الجزائر المعاصر امتدادية ألف قطيعة: حمدكش رشيد (1)

 .251.، ص2009مصطفى شريؼ، دار ىكمة، الجزائر، : ، تكطئة(توضيحيا
، مجمس النشر العممي، جامعة الككيت، 2فيد عبد الرحمف الناصر، ط:  ترجمة،(تحميؿ مقارف) البناء األسري والتفاعؿ :جبرم لي (2)

 .226.، ص2006
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في تمبية حاجات األسرة كخاصة مع التكاليؼ المرتفعة لمطفؿ، كاإلقباؿ عمى شراء األدكات المنزلية 
 باإلضافة إلى الحديثة لمساعدة المرأة العاممة كتبسيط عمميا، كسنحاكؿ تكضيح ىذه المككنات

التعرض إلى ما نقصده بالدخؿ كاإلنفاؽ ، الميزانية، كالتكفير، كغيرىا مف المتغيرات المتعمقة 
 . بالتغير الذم أصاب الكظيفة االقتصادية في األسرة

 :الدخػػػؿ واإلنفػػػاؽ- 4-4-1
 .أكال سنحاكؿ إعطاء تعريؼ لمدخؿ ثـ التطرؽ إلى أنكاعو

 : تعريؼ الدخؿ- 4-4-1-1
يمثؿ الدخؿ العائد النقدم الذم يحصؿ عميو العامؿ في مقابؿ ما يؤديو مف فئات العمؿ، أيا 
كاف نكعو ذىني أك يدكم أك الذم يحصؿ عميو صاحب رأس الماؿ أك صاحب األرض كعائد 

 .(1)االستثمار أك استقبلؿ عكامؿ اإلنتاج في إنتاج السمع كالخدمات
إجمالي يمثؿ الذم يعرؼ أيضان بالعائد، ، كالدخؿمف خبلؿ التعريؼ أعبله، نستخمص أف 

. المبالغ النقدية كاألصكؿ األخرل التي تعكد منفعتيا لؤلفراد أك الشركات
كيتككف دخؿ األسرة مف مجمكع دخؿ أفراد األسرة؛ كاف ذلؾ يكميا، أسبكعيا، شيريا، أك 
سنكيا كقد يككف مصدر دخؿ األسرة شخص كاحد كىك رب األسرة، األب، الزكج، كلكف قد يعتمد 

 .ركاتب، أك أسيـ أك سندات أك عقار: عمى دخؿ أيضا الزكجة كىناؾ مصادر عديدة لمدخؿ
 :أنواع الدخؿ- 4-4-1-2

ىناؾ أنكاع عديدة مف الدخؿ؛ فيناؾ الدخؿ الفردم كالدخؿ الكطني، كلكف الذم نكجو االنتباه 
 :لو في دراستنا ىذه ىك الدخؿ الفردم بجميع أنكاعو، أال كىي

 ىك عبارة عف الدخؿ الذم يحصؿ عميو الفرد في مقابؿ ما يقدمو مف خدمة :الدخؿ الشخصي- أ
العمؿ أك رأس الماؿ أك كبلىما، كيحصؿ الفرد في صكر نقدية أم بعدد معيف مف كحدات النقكد، 
كقد يحصؿ عمى جزء منو في صكرة عينية كخدمات التعميـ كالصحة، كيأخذ دخؿ الشخص أحد 

 :الصكر األربعة التالية
 .األجر مقابؿ الخدمة -1
 .الريع مقابؿ خدمة األرض -2
 .العائد مقابؿ رأس الماؿ -3

                                                           
العميـ سعداكم،   فاطمة عبد:إشراؼ، عالقة الدخؿ باالستيالؾ الغذائي لألسرة المكية والعوامؿ المؤثرة فييا:  أميرة أحمد باخيكر(1)

، (ـ1989ىػ، 1410)، الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكديةنفيسة حسف متكلي البنا، رسالة ماجستير منشكرة، كمية االقتصاد، جامعة 
 .256.ص
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دارتيا -4  .الريع مقابؿ استقبلؿ عكامؿ اإلنتاج كا 
 كىك عبارة عف مجمكع الدخؿ مف الكاردات كالصادرات كالمكاد الخاـ التي :الدخؿ الوطني- ب

 .(1)تمتمكيا الدكلة، كيشترؾ فييا جميع المكاطنيف
 : ميزانية األسرة- 4-4-1-3

      قبؿ التطرؽ إلى ميزانية األسرة، نعرج أكال إلى تحديد مفيـك مصطمح الميزانية، كمتى 
لماذا نضع : ظير أكؿ مرة، ثـ اإلجابة عف بعض األسئمة التي تخص الميزانية؛ مثؿ

الميزانية؟ ككيؼ؟ كماىي الشركط التي يجب مراعاتيا عند التخطيط لميزانية األسرة، 
 . خطكاتيا، كفكائدىا

 :تعريؼ مصطمح الميزانية - أ
، كجاءت تسميتيا مف كممة المحفظة 1730ظير مفيـك الميزانية ألكؿ مرة في انجمترا سنة 

Baguette(2) التي كاف يحتفظ بيا كزير الخزانة كالمقترحات لمبرلماف مف النفقات كاإليرادات. 
إف الميزانية ىي التخطيط السميـ الذم يساعد عمى تحسيف استيبلؾ المكارد بجميع أنكاعو  
المكارد البشرية كالمالية كالبيئية، كىناؾ ميزانيات عامة؛ كىي التي تضعيا الدكؿ لمضبط كالتخطيط 
لجميع مكاردىا كمصركفاتيا، كىناؾ نكع آخر مف الميزانيات، كىي ميزانيات خاصة بالفرد كاألسرة  

 .كىي عبارة عف التخطيط لجميع المكارد كالمصركفات الخاصة بالفرد كاألسرة
 ماذا نقصد بميزانية األسرة؟- ب

ىي عبارة عف خطة مالية تضعيا األسرة، لتكضح بيا طريقة تكزيع دخميا المالي عمى بنكد 
اإلنفاؽ المختمفة في فترة زمنية محدكدة، كقد تككف أسبكعا أك شيرا أك سنة أك قد تمتد ألكثر مف 

سنة كيتكقؼ ذلؾ عمى طبيعة دخؿ األسرة كأىدافيا، كتعتبر الميزانية السنكية اقرب الميزانيات 
لمكاقع، حيث يمكف تحديد أبكاب الدخؿ كاإلنفاؽ بصكرة شاممة، دكف إغفاؿ أك سيك ألم منيما في 

 .(3)األسرة، كيستحسف كضع ميزانية سنكية ثـ ميزانيات جزئية أك شيرية أك أسبكعية
 لما نضع ميزانية لألسرة؟- جػ

الميزانية تستخدـ كخارطة الطريؽ، ىذه الطريقة تبيف لنا بشكؿ مستبعد ما ىك الدخؿ،  -1
 .ككيؼ نقـك باإلنفاؽ كأسمكب التكفير

 .الميزانية تمنح اإلنساف القكة كالسيطرة عمى حياتو كاألمكاؿ التي يمتمكيا -2

                                                           
(1)

 .261.، مرجع سابؽ، صأميرة أحمد باخيكر 

(2)
 .230.، ص2009، دار المناىج لمنشر كالتكجيو، األردف، (عرض نظري وتطبيقي) التخطيط االستراتيجي: مجيد الكرخي 

(3)
 .231.نفس المرجع، ص 
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الميزانية ىي عبارة عف تكقع منطقي صادؽ حقيقي منظـ لمدخؿ كاإلنفاؽ، فيي تبيف لؤلسرة  -3
 .كالفرد بأنيـ يعيشكف في حدكد الكاقعية كالمنطقية في الحياة

 .الميزانية تمكنؾ مف تحقيؽ أىدافؾ لمتكفير أك أف تحقؽ ىدفؾ لمتكفير -4
إتباع الميزانية المنطقية يكفر لؤلسرة مبمغ مف الماؿ لتحقيؽ أشياء ترغب أف تحققيا  -5

 .كتعتبرىا ميمة
 .الميزانية تجعؿ جميع أفراد األسرة أف يفكركا في ىدؼ مشترؾ -6
الميزانية تمكنؾ أف تكاجو حاالت الطكارئ أك اإلنفاؽ عمى األشياء غير المتكقعة، كلكف  -7

 .مضطر أف نتفؽ عمييا
تساعد الميزانية عمى رفع كتحسيف العبلقة بيف الزكجيف؛ فالميزانية ليست خطة لئلنفاؽ  -8

 .كاالدخار، كلكف ىي طريقة لمتكاصؿ كصنع القرارات بيف الزكجيف
الميزانية دقيقة تساعد عمى الكشؼ بأنؾ قد أنفقت بصكرة مبالغة عمى بعض الجكانب، مما  -9

 .يؤدم إلى التخطيط لمخفض مف تمؾ النفقات غير الضركرية المبالغ بيا
 تمنحؾ الميزانية القدرة عمى تكفير مبمغ مف الماؿ تتمكف أف تصرفو عمى الجكانب التي  -10

 .ترغب أف تصؿ إلييا
 تمنحؾ الميزانية القدرة عمى تكفير مبمغ مف الماؿ تتمكف أف تصرفو عمى الجكانب التي  -11

 .ترغب أف تصؿ إلييا
 . الميزانية ترفع مف االستقرار النفسي كالقدرة عمى مكاجية المكاقؼ الحياتية -12
 كيؼ توضع ميزانية األسرة؟- د

ماذا، كيؼ، أيف، متى، كمف؟، : ىناؾ تساؤالت عديدة يجب أف تقـك األسرة باإلجابة عمييا
ىذه األسئمة فقط كضع القيكد عمى أسمكب صرؼ األسرة، كلكف تيدؼ إلى كضع خطة بعيدة 

 .المدل لكيفية الصرؼ الحكيـ، كاتخاذ القرارات، ككضع نظاـ دقيؽ يتبعو جميع أفراد األسرة
 :إف أىداؼ كضع الميزانية لؤلسرة ىي

 .كضع نظاـ مالي، كرفع درجة الكعي في األسرة -1
 .التقميؿ مف المصركفات -2
 .الرفع مف السيطرة عمى المصركفات -3
 .بدايػػة التكفير -4
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إف أحد النقاط الميمة التي يجب أف تضعيا معظـ األسر في المجتمع، ىي أف مصادر 
الدخؿ ثابتة أك محدكدة، كلكف مصادر الصرؼ متزايدة باستمرار، كليذا يجب أف تضع كؿ 

 .أسرة ميزانية كاضحة إلدارة الدخؿ كالصرؼ، لتجنب أم أزمات مالية تقع فييا األسرة
 :(1)فوائد الميزانية األسرية- ىػ

 :  إف لميزانية األسرة فكائد اقتصادية كفكائد اجتماعية
 الميزانية ُتِعيف األسرة عمى معرفة قدراتيا المادية، كما يجب عمييا عممو :الفوائد االقتصادية -1

لتنظيميا بيدؼ ضماف تمبية حاجاتيا المستقبمية، كمكاجية الطكارئ التي قد تتعرض ليا، 
كتساعد ميزانية األسرة السيطرة عمى دخميا مف خبلؿ معرفتيا لمكقفيا المالي بصكرة 
مستمرة كمتكاصمة، كُتنبو ميزانية األسرة لمضار الشراء تحت ضغط إغراءات الدعاية 

كالتنزيبلت، كما إلى ذلؾ كأيضا تساعد ميزانية األسرة عمى إلقاء نظرة شاممة عمى نفقاتيا 
فتعطي فكرة عف جميع النفقات، ميما كاف حجميا كدرجة أىميتيا، مما يساعدىا عمى 

ترتيب مشترياتيا حسب األكلكية، كتساعد ميزانية األسرة عمى تحديد السمكؾ الصحيح في 
مصركفاتيا المالية كبتجنب العشكائية في إنفاقيا كالتكجيو السميـ نحك تنظيـ نفقاتيا 

يراداتيا عف طريؽ ميزانية خاصة بيا  .كا 
 تزيد مف مسؤكلية األسرة كباألخص رب األسرة في متابعة اإلنفاؽ كنكع :الفوائد االجتماعية -2

السمع كالحاجات الضركرية كغير الضركرية، كتقرب األسرة مف طمكحاتيا الكاقعية 
يجاد الحمكؿ ليا  كتساعدىا عمى الكصكؿ إلييا، كتمكف األسرة مف السيطرة عمى مشاكميا، كا 

كتشجع األسرة بالصرؼ بقدر إمكانياتيا المالية، في حالة رغبة األسرة في زيادة حاجاتيا 
يجب البحث عف مجاالت لزيادة الدخؿ، كتحمؿ األسرة عمى تحسيف كضعيا المعيشي مف 
خبلؿ تعرفيا عمى أبكاب اإلنفاؽ كحجـ اإلنفاؽ في كؿ باب، كأيضا تدفع أفراد األسرة إلى 
التعاكف بتحمؿ مسؤكلياتيـ المشتركة في كضع الميزانية كتنفيذىا بطريقة صحيحة، كتكفر 

لؤلسرة التمريف المستمر الذم يككف فيو اإلنفاؽ مقيدا، كليس طميقا كالخيارات الصحيحة في 
عممية اإلنفاؽ كتكفر معمكمات كافية كأىداؼ كتكقعات كخطكات مرسكمة، لمكصكؿ إلى 

 .الميزانية السميمة
 
 

                                                           
-2000، المجمد األكؿ، الدراسات مف دليؿ الدراسات والبحوث ذات العالقة باألسرة األردنية: المجمس الكطني لشؤكف األسرة (1)

 .28-26.ص.، ص2007، سمسمة مطبكعات األسرة، المممكة األردنية الياشمية، 2005
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 :مفيـو نفقات األسرة- و
: نقصد بنفقات األسرة؛ مجمكع نفقات كؿ فرد مف أفراد األسرة، كأيضا ما تنفقو األسرة مثؿ

اإليجار السكني، القسط العقارم، فيذا النكع مف المصركفات يستفيد منو جميع أفراد األسرة، 
كتعرؼ نفقات األسرة؛ عمى أنيا جميع المبالغ التي تدفعيا األسرة، لشراء سمع كتدفع لمخدمات 

 .خبلؿ فترة زمنية
 :أسباب التغيرات في نفقات األسرة-ف

ارتفاع األسعار، زيادة أك نقص عدد أفراد : مف أىـ أسباب التغيرات في نفقات األسرة
األسرة، الخبلفات بيف الزكجيف عمى اإلنفاؽ، نشكء عادات إنفاؽ جديدة، التغيير في نمط الحياة، 
نمك األبناء كحاجاتيـ الجديدة، دراسة الزكج أك الزكجة، اإلنفاؽ غير المخطط، االنتقاؿ إلى مكاف 

 .آخر، الطبلؽ
 :التوفيػػر

اف التكفير أحد أىـ ركائز ميزانية األسرة الجيدة كالفعالة، إف األزمات االقتصادية التي 
تتكرر عمى العالـ كتؤثر عمى جميع االقتصاديات العالمية، تؤثر بشكؿ مباشر عمى األسرة ككؿ 

فرد في المجتمع، إف الحاؿ المباشر كالفعاؿ التي تيدؼ إليو جميع االقتصاديات الناجحة في العالـ 
ىك تخصيص جزء مف الدخؿ القكمي لمتكفير كاالدخار، كألف التكفير لو درجة عالية مف األىمية، 

، حيث كرد (49-43)، اآليات (يكسؼ عميو السبلـ)فقد ذكر في آية مف اآليات القرآنية في سكرة 
في اآليات القرآنية إشارة كتكضيح لضركرة كضع ميزانية إلدارة األمكاؿ في المجتمع كالدكلة 

كاألسرة، ففكرة كضع الميزانية ال تقتصر عمى الكضع الحالي، كلكف كانت خطة النبي يكسؼ عميو 
السبلـ لمميزانية ىي إلى خمسة عشر سنة، السبع األكلى لمتكفير كاالقتصاد لتغطية المصركفات 
في السنكات العجاؼ، فالذم يضع الميزانية يجب أف يدرس الكضع الحالي كالمصركفات كالدخؿ 
المستقبمي كأساليب الصرؼ خبلؿ المرحمة المستقبمية، كأيضا يضع في الحسباف أف ىناؾ احتماؿ 

 .(1)أف تقؿ الكاردات كالدخؿ، فيجب أف يكفر لتمؾ الفترات الصعبة
إذا كاف التكفير كاالدخار الفعاؿ أدل إلى إنقاذ األمـ سابقا كحاضرا، فإف التكفير في إنفاؽ 
األسرة سيساعد بالضركرة عمى نمك كاستمرار األسرة، إال أف ىناؾ العديد مف المشاكؿ التي تقؼ 

 :عائقا أماـ التكفير في األسرة، نذكر منيا
كثرة الحاجات األسرية، كليذا تكاجو األسرة مشكمة في تحديد الحاجات التي يجب أف تقـك - 1

 .بإشباعيا
                                                           

 .30-29.ص.المجمس الكطني لشؤكف األسرة، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
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 .مشكمة تحديد المبالغ التي تستخدـ إلشباع كؿ حاجة مف حاجات الفرد كاألسرة- 2
 .عدـ تكفر الماؿ إلشباع كؿ حاجة مف الحاجات، كانت الشخصية أك الجماعية- 3
 .المبالغة في إشباع كؿ حاجة مف الحاجات- 4
مشكمة األسرة المسرفة التي تنفؽ جميع دخميا، كتقـك باالقتراض لكي تغطي عدد كبير مف -5

 .الحاجات كاألشياء غير الضركرية
 :كما تواجو األسرة أربعة حاالت أثناء االدخار ووضع الميزانية وىي

 تساكم كؿ مف الدخؿ مع النفقات، أم تنفؽ األسرة جميع دخميا عمى :اإلنفاؽ= الدخؿ - 1
 .حاجاتيا الضركرية، كفي األسرة المسرفة عمى الحاجات غير الضركرية

 أم مصادر الدخؿ تكفر لؤلسرة الماؿ الذم يفكؽ تغطية الحاجات، :الدخؿ أكبر مف اإلنفاؽ- 2
إذا كانت مف أسرة مدخرة، فإف المبمغ الفائض تقـك بتكفيره أما األسرة المسرفة فإنيا تستيمؾ الماؿ 

 .الفائض عمى المزيد مف الحاجات كاألشياء غير الضركرية
 ىناؾ حاجات كثير غير مشبعة كلـ تستطيع األسرة الكصكؿ ليا لعدـ :الدخؿ أقؿ اإلنفاؽ- 3

كجكد الدخؿ الكافي الذم يغطي جميع حاجات أفراد األسرة ىذه األسرة ال تستطيع التكفير، كىي قد 
تقـك بإلغاء عدد مف الحاجات لعدـ قدرتيا عمى اإلنفاؽ عمييا، كلكف األسرة المسرفة تقـك 

 .باالقتراض لمكصكؿ إلى حاجاتيا مما يسبب مشاكؿ أسرية كقانكنية لمفرد كاألسرة
 زكج فقد عممو أك زكجتو ال تعمؿ كطمقيا الزكج، كال تستطيع الحصكؿ عمى :ال يوجد دخؿ- 4

حكـ بالنفقة الدعاء الزكج بعد االستطاعة أك العسر، ىذه األسرة تكاجو مشكبلت شديدة، فيي ال 
تستطيع إشباع أم مف حاجاتيا األساسية، كفي كثير مف األحياف ال تستطيع االقتراض، فيي 

 .تعيش عمى المساعدات التي تقدـ ليا مف الدكلة أك األقارب
مستكل معيشة األسرة بمقدار السمع كالخدمات التي تستطيع األسرة الحصكؿ عمييا، إف 

كىذا المقدار مف السمع كالخدمات يتحدد كفقا لمدخؿ الذم تحصؿ عميو األسرة مف النشاط الميني 
تظؿ ميزانية األسرة مف أىـ األسباب في عدـ االستقرار المالي لبعض األسر، فنجد ألفرادىا، ك

البعض منيـ يغيب الترشيد عف حياتيـ، كتنقصيـ اإلدارة كالحكمة كحسف التصرؼ في الميزانية، 
مما جعمنا نمحظ عمييـ العشكائية في حياتيـ كغالبان ما يمجأكف إلى التقسيط كالديكف، خاصة مع 

 .عدـ مكازاة الزكجات بيف حاجياتيف ككمالياتيف، كأيضان المنزؿ
: ىناؾ تبايف كاضح بيف فئات األسر المختمفة، يرجع إلى أسباب جكىرية مثؿكما أف 

االختبلفات الثقافية، درجة التعميـ، كارتفاع نسبة الزكجات العامبلت، مع مشاركة المرأة العاممة في 
. نفقات المنزؿ بصكرة عممية في تدبير ميزانية األسرة
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 :دوافع عمؿ المرأة خارج المنزؿ
برز دافع لخركج المرأة لمعمؿ ىك الحاجة ، ام حاجة أبينت أغمب الدراسات السكسيكلكجية أف 

األسرة لدخؿ آخر غير دخؿ الزكج، يساعد في تحسيف ظركؼ األسرة، كقد ارتبط خركج المرأة 
لمعمؿ العامؿ االقتصادم، حيث تحممت المرأة العاممة دكرا إضافيا إلى جانب دكرىا الشاؽ في 

رعاية األبناء، كتمبية حاجيات األسرة ككؿ، فيي تسعى كراء رفع المستكل المعيشي ألسرتيا كتمبية 
كؿ ما يحتاجو أطفاليا مف لكاـز الممبس كالغذاء كاألدكات المدرسية كاألدكية، كقد أثبتت دراسات 
كثيرة عالمية كعربية أف معظـ العامبلت المكاتي خرجف لمعمؿ، إنما كاف دافعيف األكؿ ىك الدافع 
االقتصادم، بحيث اضطرتيف الحاجة إلى الخركج لمعمؿ مف اجؿ مساعدة أزكاجيف في ميزانية 
األسرة، خاصة كأف معظـ األسر تنتمي إلى الطبقات ضعيفة الدخؿ، نتيجة التحكالت االجتماعية 

. كاالقتصادية التي تشيدىا المجتمعات اليـك
المرأة في األسرة التقميدية كانت " أف محمد عاطؼ غيث واسماعيؿ عمي سعدكيشير الباحثاف 

تقـك بأدكار محددة تقـك بيا بكفاءة، كلكنيا اليـك في األسرة المتكسطة مثبل، تقـك بدكر األـ 
كالمشاركة في ميزانية األسرة، كفي األسر األقؿ مستكل مف حيث المعيشة، قد تككف مسؤكلة 

مسؤكلية أكبر في معاكنة الرجؿ اقتصاديا إلى جانب مسؤكلياتيا األخرل، كليذا تنشأ ىنا مشقات 
 .(1)"التكيؼ لؤلدكار المختمفة

يتحدث الباحثاف في الفقرة أعبله؛ عمى تغير أدكار المرأة المعاصرة كتعقدىا، ففي حيف كانت 
تقـك بالمشاركة - باإلضافة إلى ىذا الدكر-في السابؽ تقـك بدكر األـ كالحاضنة، أصبحت اليـك 

 .في دخؿ األسرة جنبا إلى جنب مع الرجؿ، كىذا ما تستدعيو مطالب الحياة المعاصرة
: استخداـ الوسائؿ الحديثة في المنزؿ- جػ

لقد أتاحت الكسائؿ الحديثة كالغسالة كمختمؼ الكسائؿ التي تسيؿ ادكار المرأة العاممة في 
األسرة، تكيؼ األسرة مع الظركؼ المتغيرة لمحياة االجتماعية كاالقتصادية كالتعامؿ معيا، فمـ تعد 

كثير مف األشياء التي كانت فيما مضى ثانكية ككمالية كيمكف االستغناء عنيا، بؿ أصبحت 
ضركرية كال يمكف تصكر الحية بدكنيا كالتمفاز كالثبلجة كمختمؼ آالت المطبخ، لتصبح سببا في 

. رغبة األسرة في زيادة دخميا لمحصكؿ عمى أكثر الكسائؿ الحديثة راحة
       ىذا؛ باإلضافة إلى التكاليؼ المرتفعة لمطفؿ، كالمتمثمة في تكمفة الحاضنة أك دكر 

 .الحضانة، كتكاليؼ شراء الحميب االصطناعي كالحفاظات، التي لـ يعد االستغناء عنيا كاردا اليـك
                                                           

 دار المعرفة الجامعية، ،(بحوث نظرية وميدانية) المشكالت االجتماعية: محمد عاطؼ غيث، اسماعيؿ عمي سعد (1)
 .144.، ص2012، (مصر)االزاريطة
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 :ألسرة الجزائريةؿ الوظائؼ المتغيرة -5
 

، ال تظير نتائجيا بصكرة  إف التغيرات الكظيفية التي تشيدىا األسرة في مجتمعنا اليـك
لى كثافة التحديات التي تكاجو  كاضحة  كىذا يرجع إلى سرعة التغير التي يشيدىا المجتمع، كا 
األسرة، كالى الثبات النسبي لؤلسرة التقميدية التي ميزت الحياة العائمية لفترة طكيمة مف الزماف،  

 التي بدأت تتقمص ، تركت أثرىا كانعكاساتيا عمى كظائفيا،كالتغيرات التي شيدتيا األسرة الجزائرية
شيئا فشيئا، كظيرت اتجاىات جديدة عمى عدة مستكيات، فقد برز نمط األسرة النككية كأصبحت 

  كتغيرت أساليب التربية في األسرة الجزائرية، الشكؿ السائد، كتضاءؿ عدد األسر الممتدة
كأصبحت مؤسسات أخرل خارج نطاؽ األسرة تقـك بجزء منيا، كتغيرت كثير مف قيـ األسرة 

المتعمقة باإلنجاب كالعبلقات األسرية، كأصبحت مساىمة المرأة في دخؿ األسرة كمشاركتيا في 
، كرغـ كؿ ىذه التحكالت القرارات األسرية، يحضى باىتماـ كبير لدل أغمب الفئات االجتماعية

كالتغيرات تبقى األسرة الجزائرية في تفاعؿ مستمر، كلكف بالمقابؿ تحاكؿ الحفاظ عمى ىكيتيا 
كانتمائيا الحضارم، حيث تستمد ثقافتيا كأصكليا مف التراث العربي اسبلمي، كالذم ىك اآلخر 

الحفاظ عمى نفسيا مف الذكباف في بكتقة الرؤية الغربية المييمنة عمى جميع "تحاكؿ مف خبللو 
األصعدة، كفي نفس الكقت مسايرة كمعايشة كؿ التغيرات كالتطكرات التي تستيدؼ الساحة العالمية 

 .(1)"في كؿ جكانبيا
فعمى اختبلؼ التغيرات التي طرأت عمى األسرة الجزائرية باختبلؼ مناطقيا، إال أنيا تبقى 
مرتبطة ببعضيا مف خبلؿ تشابييا في األصكؿ كالتككيف، كىذا ما أفرز السمات المشتركة بيف 

األسرة في الغرب كفي الشرؽ، كبيف األسرة في الشماؿ كفي الجنكب الجزائرم، كتعكد ىذه التغيرات 
سياسية اؿجتماعية كاالقتصادية ككالتطكرات التي طرأت عمى األسرة الجزائرية؛ إلى التحكالت اال

التصنيع كالتحديث كالتحضر، كما طبقت عدة سياسات تنمكية في مياديف التربية : كالتي تمثمت في
عمميات التحضر، الحراؾ : كالتعميـ كالزراعة كالصناعة كالسكف، صاحبيا عدة عمميات مف أىميا

الجغرافي، الحراؾ االجتماعي، تكفر العمؿ المأجكر في القطاعيف العاـ كالخاص، كغيرىا مف 
التغيرات التي كاف ليا األثر عمى نمط األسرة كبنيانيا ككظائفيا، يضاؼ إلى ذلؾ العكامؿ الخارجية 

 كما تحممو مف أفكار ،المتمثمة في االنفتاح عمى العالـ، كالتأثر بنماذجو التنظيمية كالتنمكية كالقيمية

                                                           
، رسالة ماجستير غير منشكرة، تخصص عائمي، صورة الزوجة اإلطار بيف التربية األسرية وااللتزامات االجتماعية: عزازة ليندة (1)

:  بتاريخhttp://www.univ-batna.dz: ، تـ تحميميا مف مكقع جامعة باتنة68.، ص2005-2004جامعة باتنة، 
 .سا23.23: في الساعة24/04/2012

http://www.univ-batna.dz/
http://www.univ-batna.dz/
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، كؿ ىذه المؤشرات أدت بنا إلى تسميط الضكء عمى (1)كأساليب تنظيـ الحياة كالقيـ الثقافية الجديدة
األسرة باعتبارىا الممثؿ الكحيد لمتغيرات الحاصمة في المجتمع كمعرفة أىـ التغيرات في البنية 

االجتماعية مف خبلؿ األسرة مف أجؿ إيضاح التغير في كظائؼ األسرة خاصة مع خركج المرأة 
، الكظيفة اإلنجابيةلمعمؿ، باإلضافة إلى ذلؾ نبرز أىـ التغيرات التي حدثت في الكظيفة 

فحسب اإلحصائيات التي قاـ بيا ، االجتماعية كالنفسية، الكظيفة التعميمية، كالكظيفة االقتصادية
 4.446.394، فإف عدد األسر الجزائرية كصؿ إلى 1998الديكاف الكطني لئلحصائيات سنة 

، كمف خبلؿ ىذه اإلحصائيات نستنتج أف األسرة الجزائرية تقمص (2) مميكف نسمة29أسرة مقابؿ 
 أفراد، كما عرفت األسرة الجزائرية تغيرات نتيجة لمظركؼ االجتماعية 07حجميا، لتضـ أقؿ مف 

. كاالقتصادية كالثقافية
غير أف ، رفض تنظيـ األسرة في الماضي في دكؿ منيا الجزائر العتباره سياسة استعمارية

 كقد اىتمت الجزائر مف منتصؼ الثمانينات بضركرتو كأطمقت ،الكاقػع فرضو بعد التضخـ السكاني
 ،فانخفض عدد المكاليد ،فتح مراكز لتنظيـ األسرة، كقامت بـ20/01/1985حممة ألجؿ ذلؾ في 

أطفاؿ لكؿ  (08 )1970بمغ معدؿ الخصكبة العامة في عاـ ك ،كزاد استخداـ كسائؿ منع الحمؿ
، كىذا االنخفاض كاف 2002لكؿ امرأة عاـ  (02)امرأة، بينما انخفض ىذا المعدؿ إلى طفميف

 إلى 4.4، حيث انخفض ىذا المعدؿ مرتيف مف 2002-1992سريعا خبلؿ السنكات األخيرة بيف 
أما بالنسبة الستعماؿ كسائؿ تنظيـ األسرة، فالديكاف الكطني لئلحصاء يفيد ،  طفؿ لكؿ امرأة2.2

ىف أكثر استخداما لكسائؿ تنظيـ األسرة  (39-30)أف النساء البلتي ينتميف إلى الفئة العمرية 
 مف مجمكع النساء البلتي يستعممف كسائؿ تنظيـ األسرة، كتعتبر كسيمة تنظيـ %78بنسبة تقدر بػ 
األكثر شيكعا بيف النساء في األسرة الجزائرية، حيث بمغت " حبكب منع الحمؿ"األسرة بكاسطة 

كمف ، (3) فقط %5، بينما معدؿ استخداـ الكسائؿ التقميدية % 51,8نسبة استخداـ ىذه الكسيمة 
خبلؿ أبرز حقكؽ الصحة اإلنجابية في الجزائر، فمف حؽ المرأة أف تختار كتقرر اإلنجاب بحرية 
كبمحض إرادتيا، كقد عرفت الجزائر تطكرات محسكسة في ىذا المجاؿ، كبرز ذلؾ منذ انطبلؽ 

، حيث خصص حيز كبير في مجاؿ تنظيـ 1983البرنامج الكطني لضبط النمك الديمغرافي سنة 
 مركز لحماية األمكمة كالطفكلة، كذلؾ ما بيف 440األسرة، كتشير اإلحصائيات إلى كجكد 

                                                           
، تـ تحميميا 122.، ص1993 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة الجزائر، التحضر وتغير بناء األسرة الجزائرية،: قطب عائشة (1)

 .سا22.10، في الساعة 11/01/2012:  بتاريخhttp://www.univ-alger.dz/univ_ar: مف مكقع جامعة الجزائر
(2) Office national des statistiques : Quelques Statistiques Et Indicateurs Sociaux, donnés 1997-1998, 

ONS, Alger, Mars2000, P.02. 
 .2002الديكاف الكطني الجزائرم لئلحصاء، عاـ  (3)

http://www.univ-alger.dz/univ_ar
http://www.univ-alger.dz/univ_ar
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 مقدمي الخدمات الصحية مف أطباء، قاببلت، 400، كتـ إعادة تأىيؿ ما يقارب 1974-1983
كعرفت الجزائر كذلؾ تناقصا ىائبل في المعدؿ السنكم لمزيادة السكانية ، مكلدات ريفيات كغيرىـ

خبلؿ السنيف األخيرة، لـ يكف بفعؿ نقص معدؿ الكفيات، الذم كاف لو التأثير الحاسـ في الزيادة 
السكانية منذ االستقبلؿ إلى غاية نياية الثمانينات، كىي ميزة التحكؿ الديمغرافي في مرحمتو 

كتقمص معو حجـ األسرة تقمصا كبيرا، كىذا ما كضحتو معدالت الخصكبة الكمية، إذ .. االنتقالية،
 1990 طفؿ لكؿ امرأة سنة4.5 إلى 1970 طفؿ لكؿ امرأة سنة 7.8مف :  سجؿ متكسط األطفاؿ

، بؿ بسبب تحكؿ (1 )2002 طفؿ سنة 2.4، ليصؿ إلى 1998 طفؿ لكؿ امرأة سنة 2.82ثـ 
 أيف صعد سنكيا ليصؿ إلى 1992 نحك االنخفاض، كخاصة بعد سنة 1986 منذ سنة اإلخصاب

 في األلؼ، ليستمر في اليبكط بشكؿ محسكس، بمعنى آخر كصؿ عدد 30 في األلؼ 20حدكد 
 30.5 مقابؿ حجـ سكاني يقدر بػ2000 مكلكد حي سنة 600000المكاليد األحياء إلى حدكد 

 مكلكد 603000مميكف نسمة، أم الرجكع إلى مستكل سنكات السبعينيات، حيث أنجب الجزائريكف 
. (2) مميكف نسمة آنذاؾ14حي لحجـ سكاني حي لحجـ سكاني يقارب 

إف السبب الرئيسي النخفاض مستكل الخصكبة في الجزائر ىك التحكالت االجتماعية 
كاالقتصادية التي عرفيا المجتمع الجزائرم، مما خمؼ ضغكطا عمى األسرة دفعتيا إلى تخفيض 

عدد أفرادىا مف أجؿ رفع مستكاىا المعيشي، كتفضيميـ الرفاىية االجتماعية عمى إنجاب األطفاؿ 
، كأظيرت نتائج التعدادات أف الحجـ المتكسط لؤلسر المعيشية، يرتفع مف تعداد آلخر، كتربيتيـ

كتعتبر ىذه الظاىرة معاكسة لما كاف متكقعا، حيث كمما اتجو المجتمع نحك الحداثة كاألخذ بأسباب 
 .الحياة العصرية، اتجو حجـ األسرة في ىذا المجتمع نحك التقمص

ذا كاف الحجـ المتكسط إلجمالي األسر المعيشية عرؼ ارتفاعا عبر مختمؼ التعدادات،  كا 
كاستقرارا عمى مستكل عاؿ كلمدة طكيمة، فإف تكزيع األسر المعيشية حسب الحجـ، يثبت أف نسبة 

، عرفت ارتفاعا محسكسا منذ تاريخ التعداد (أفراد أك أكثر7)األسر المعيشية ذات الحجـ الكبير 
اتجيت نحك االنخفاض، كالجدكؿ  ( أفراد3 إلى 1مف )األكؿ، كأف نسبة األسر المعيشية الصغيرة 

 :التالي يكضح ذلؾ
 إف ظاىرة ارتفاع الحجـ المتكسط لؤلسر المعيشية، ككذلؾ ارتفاع نسبة األسر المعيشية 

 أفراد أك أكثر، ليست ظاىرة خاصة بالجزائر فقط، بؿ أنيا 7الكبير الحجـ، أم التي تتككف مف 
                                                           

التغيرات األسرية  )، (2002-1992 )تحكؿ اإلخصاب كآثاره عمى بنية األسرة في الجزائر ) الخصوبػػػة واألسػػػرة: تكمي حسيف (1)
، الجزء األكؿ، فعاليات الممتقى الثالث، منشكرات كمية العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، كمية (كالتغيرات االجتماعية

 .130.ص، 2004 جانفي21-20العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة الجزائر، 
 .131.نفس المرجع، ص (2)
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ميزت أيضا تطكر األسرة في تكنس كالمغرب، كيتأثر حجـ األسرة بعدة عكامؿ، يمكف حصرىا في 
العامؿ الديمغرافي كالخصكبة، معدؿ كالكفيات، كالعامؿ السيكسيك ثقافي؛ كتصكر المجتمع لتنظيـ 

 .األسرة، كالعامؿ االقتصادم كتكفر الشغؿ كالمسكف، كحتى لمعامؿ الديني، كالعادات كالتقاليد
 إف االرتفاع المسجؿ عمى مستكل حجـ األسر، ال يرجع إلى ارتفاع مستكل الخصكبة، بؿ 

العكس أف ىذه األخيرة، عرفت تراجعا كبيرا منذ منتصؼ الثمانينات، كىذا ما يكضحو الجدكؿ 
 :التالي

 .1998 إلى 1966 يكضح معدؿ الخصكبة حسب تعدادات اإلحصاء مف سنة :01جدوؿ رقـ 
 مؤشر الخصوبة الكمي سنة التعداد

1966 7.40 
1977 7.40 
1987 5.29 
1998 4.14 

 .الديكاف الكطني لبلحصائيات، مختمؼ التعدادات: المصدر
مف خػػػبلؿ الجدكؿ أعبله، يتضح لنا أف معػػػدؿ الخصكبة الكميػػػػة                   

(Indice synthétique de fécondité)  أم متكسط عدد األطفاؿ الذيف تنجبيـ امرأة كاحدة خبلؿ
، بعدما كاف مستقرا عمى 1987حياتيا، عرؼ انخفاضا كاضحا ابتداء مف تاريخ التعداد الثالث عاـ 

 4.14، قدر بػ1998مستكل عاؿ بيف التعداد األكؿ كالثاني، ليشيد انخفاضا غير مسبكؽ عاـ 
 .طفؿ لممرأة الكاحدة

إف ىذه الظاىرة ليست مرتبطة بارتفاع نسبة األطفاؿ الذيف يكلدكف داخؿ األسرة، كلكنيا 
ترتبط بعدد الراشديف فييا، كيعتبر تأخر سف الزكاج السبب الرئيسي لبقاء األبناء مع آبائيـ، كعدـ 

 :انفصاليـ عنيـ، إال في سف متأخرة، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ
 يمثؿ تطكر السف المتكسطة لدل الزكاج األكؿ، عبر مختمؼ التعدادات الكطنية :02جدوؿ رقـ 

 .باألعكاـ
 1998 1987 1977 1966 السنة
 31.30 27.7 25.3 23.8 رجاؿ
 27.60 23.7 20.9 18.3 نساء

 . الديكاف الكطني لبلحصائيات، مختمؼ التعدادات:المصدر
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مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ؛ يظير لنا أف متكسط العمر عند الزكاج، ارتفع بشكؿ كاضح، 
 بالنسبة لمنساء 27.60 عاما بالنسبة لمرجاؿ ك 31.30كىك اآلف مستقر عمى مستكل عاؿ جدا، 

 .1998في 
كما تعتبر البطالة أيضا، كأزمة السكف مف العكامؿ التي ساىمت في ارتفاع ىذا المؤشر، 

 :كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ
 (.%) يمثؿ تطكر معدؿ البطالة عبر مختمؼ التعدادات الكطنية بػ:03جدوؿ رقـ 

 معدؿ البطالة سنة التعداد
1966 35.3 
1977 28.9 
1987 21.4 
1998 29.5 

 . الديكاف الكطني لبلحصائيات، مختمؼ التعدادات:المصدر
مف خبلؿ ما جاء في الجدكؿ السابؽ، يظير في التعداد األخير ارتفاع مستكل البطالة، 

 .فالبطالة مست باألخص خريجي الجامعات كالمعاىد العميا عند فئة الشباب
أما بخصكص المسكف، فاف اإلحصائيات التي تحصمنا عمييا، تظير نقصا كاضحا في 

السكنات، بالرغـ مف المجيكدات المبذكلة مف طرؼ السمطات المسؤكلة عف ىذا القطاع، كالجدكؿ 
 :التالي يكضح ذلؾ

 يمثؿ تطكر معدؿ نمك السكنات كمعدؿ نمك األسر، عبر مختمؼ التعدادات :04جدوؿ رقـ 
 .الكطنية بالنسبة المئكية

 معدؿ نمو األسر معدؿ نمو السكنات سنة التعداد
1966 15.6 12.5 
1977 32.6 36.4 
1987 35.0 40.0 

 . الديكاف الكطني لبلحصاءات، مختمؼ التعدادات:المصدر
مف خبلؿ ما جاء في الجدكؿ أعبله، يظير لنا أف معدؿ نمك السكنات سجؿ النسب 

 ما %35.0 كأخيرا 1987 ك 1977 مابيف  %32.6 ك  1977 ك 1966 ما بيف %15.6: التالية
، 1977 ك 1966 ما بيف سنة %12.5، بينما سجؿ معدؿ نمك األسر 1988 ك 1987بيف 

، كبالتالي 1998 كسنة 1987 ما بيف سنة %40.0، ك1987 كسنة 1977 ما بيف سنة  %36.4ك
يظير الفرؽ الشاسع بيف معدؿ نمك السكاف كمعدؿ نمك األسر، كبالتالي زيادة احتياجات األسر 

 .لممسكف يظير جميا في كؿ تعداد
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ككخبلصة لما سبؽ، يمكننا القكؿ أف الكظيفة اإلنجابية في األسرة الجزائرية تقمصت بشكؿ 
ممفت كىذا ما تؤكده اإلحصائيات التي أكردىا الديكاف الكطني لئلحصاء، فاألطفاؿ أصبحكا 

يشكمكف عبئا اقتصاديا، عمى غرار ما كاف في الماضي، حيث كاف األبناء خاصة الذككر منيـ 
يشكمكف عزكة أسرىـ كفخرىـ، كىذا عف طريؽ التحكـ في الكظيفة اإلنجابية عف طريؽ مختمؼ 

كسائؿ الحمؿ الحديثة مف منع أك تنظيـ الحمؿ، ليصبح بإمكاف الزكجاف التحكـ في اإلنجاب في 
.  أغمب األحياف

في مقاؿ لو؛ أف الضغكطات االقتصادية كاالجتماعية  Tayeb Louadiكيضيؼ الباحث 
كالتمدف المتزايد كالتصنيع، الذم يعرؼ كتيرة سريعة تشكؿ متغيرات، تأثر في العمؽ عمى تطكر 

العائمة التي تعتبر البنية القاعدية لممجتمع، كيضيؼ الباحث أف التحكالت التي تحدث عمى مستكل 
العائمة الجزائرية تؤدم إلى إحداث تغيرات، ليس فقط في التقاليد كاألعراؼ المتكارثة كالقكانيف 

كالتراتبات داخؿ العائمة كلكف أيضا عمى سمكؾ األفراد، كمف بينيا السمكؾ اإلنجابي، الذم بدكره 
؛ ىنا يتكمـ الباحث حكؿ تأثير التطكر التكنكلكجي (1)يحدد تطكر مككنات الديناميكية الديمغرافية
 .االنجابية، بكصفيا سمككا مرتبط بالفرد عمى كظائؼ األسرة كعمى رأسيا الكظيفة

 كالذم جاء محمد السويديكفيما يخص التغير في الكظيفة االقتصادية نكرد رأم الباحث 
تتميز بتقمص حجميا، مف النظاـ األسرم الممتد  (الحضرية)األسرة الجزائرية المعاصرة"أف "فيو؛ 

إلى النظاـ األسرم النككم، فبعد أف كانت األسرة الجزائرية في طابعيا العاـ أسرة ممتدة، أصبحت 
اليـك تتسـ بصغر الحجـ، فالريؼ الجزائرم الذم كاف يمثؿ طابع الحياة االجتماعية القائـ عمى 

أما فيما .. االقتصاد الزراعي كتربية الماشية، في مقابؿ المراكز الحضرية المحدكدة العدد كالسكاف،
يتعمؽ بالنشاط االقتصادم في المراكز الحضرية، فيمثؿ انقبلبا بالنسبة لمنشاط االقتصادم، فإذا 
كاف النظاـ االقتصادم القائـ عمى الزراعة في الريؼ يساعد عمى بقاء كاستمرار نظاـ األسرة 

ميف معاشيا كمطالبيا الضركرية، بكاسطة التعاكف كالتضامف الجماعي أالممتدة، كذلؾ مف خبلؿ ت
في اإلنتاج كاالستيبلؾ، فإف الصكرة تنقمب في الكسط الحضرم، ذلؾ أف كؿ أسرة زكاجية مستقمة 
اقتصاديا عف بقية أفراد القرابة مف إخكة  ككالديف كأعماـ، كمف ثـ فيي تؤمف معاشيا اعتمادا عمى 

 فالنشاط االقتصادم في األسرة ق؛ كمف"(2)دخميا الشيرم المتمثؿ في مرتب رب األسرة العامؿ
الجزائرية يرتبط اليـك باألسرة الريفية فقط، ففي حيف كانت األسرة الجزائرية منتجة كمعتمدة كميا 

                                                           
(1)  Tayeb Louadi :Ménages , Familles et transition démographiques en Algérie,  RRES, F :B, N : 02, 

Décembre 2008, P.42. 
، (تحميؿ سيوسيولوجي ألىـ مظاىر التغير في المجتمع الجزائري المعاصر) مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري: محمد السكيدم (2)

 .89-88.ص.، ص1990ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 
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عمى نفسيا مف خبلؿ شكميا الممتد، لمتحكؿ اليـك كمف خبلؿ شكميا النككم إلى أسرة مستيمكة، 
مجرد مكاف إقامة ألفراد يستيمككف فقط عمى حد اعتبار بعض السكسيكلكجييف، إال أنو ال يمكننا 
إغفاؿ محافظة األسرة الريفية اليـك عمى ممارسة النشاط االقتصادم مف رعي كزراعة كتربية نحؿ 

بالرغـ مف التغيرات كالتطكرات الحاصمة في المجتمع الجزائرم، إال أف انتقاؿ األسرة كمكاشي، ك
الجزائرية مف األسرة الممتدة إلى األسرة النككية لـ يكف كاضحا، كلـ يكف يتطكر بشكؿ سريع إال 
بعد نزكح األسرة الريفية إلى الكسط الحضرم، كمما ال شؾ فيو أف النمك الحضرم السريع في 

الجزائر، كاف نتيجة لتحرؾ السكاف بيف المدف مف جية، كبيف الريؼ كالمدينة مف جية ثانية، كىذا 
 . النمك في صميـ العممية االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية

 أتاحت التحكالت االقتصادية كالسياسية لممرأة في المجتمع الجزائرم مكانة كدكر أكبر كما
لممساىمة في مختمؼ مجاالت العمؿ خارج البيت، حيث أف المرأة في بعض األكساط األسرية التي 

 كأصبحت تحبذ االستقبلؿ األسرم كالعيش مع ،فييا تعممت كخرجت إلى سكؽ العمؿ المأجكر
أسرتيا الصغيرة بعيدان عف سمطات األسرة الممتدة، كأف أكضاعيا الجديدة تفرض عمييا الخركج مف 
بيتيا إلكماؿ تعميميا أك إلى الكظيفة، كتستطيع تدبير أمكر أسرتيا الصغيرة كتكييؼ أكضاعيا مع 
ظركفيا الجديدة، كأدل خركج المرأة إلى العمؿ أدل إلى حدكث تغيرات بنيكية ككظيفية في األسرة، 

كىذه التغيرات تمتد إلى المجتمع الخارجي، فخركجيا لمعمؿ أحدث تغيرا في اغمب الكظائؼ 
األساسية في األسرة، بدءا بالكظيفة اإلنجابية، ففكرة اإلنجاب عند الزكجة العاممة مغايرة لئلنجاب 

 تغيرت بخركج المرأة لمعمؿ، كعكضت األـ التربكية؛عند المرأة الماكثة بالمنزؿ، كما أف الكظيفة 
بالحاضنة كرياض األطفاؿ، أك أحد األقارب كما ىك الحاؿ بالنسبة لؤلسرة الجزائرية، فغياب الزكجة 
طكاؿ اليـك عف البيت كاشتغاليا بعمميا الخارجي، أثر عمى مكانتيا كدكرىا الكظيفي داخؿ األسرة، 

، أما بالنسبة (االعتماد عمى النفس)ليمجأ األبناء في اغمب األحياف إلى تمبية حاجاتيـ بأنفسيـ 
لمتغير في الكظيفة االقتصادية؛ فقد أدل خركج المرأة لمعمؿ إلى إحداث تغير في السمطة األسرية، 

لتصبح المرأة مشاركة فيو، كما أف استقبلليا االقتصادم اكسبيا مكانة غير التي تحضى بيا 
، كىذا ما يخمؽ في اغمب تياميزانيدخؿ األسرة كالزكجة الماكثة بالبيت، خاصة مشاركتيا في 

األحياف، كحسب ما أشارت إليو بعض الدراسات السكسيكلكجية، صراعا بيف الزكجيف عمى السيادة 
فمـ تعد المرأة الجزائرية الحديثة ىي تمؾ البنت أك الزكجة المنعزلة "كالميزانية كمعاممة األبناء، 

كالمتحفظة أماـ الرجؿ، إذ نشأت كضعية جديدة لممرأة داخؿ األسرة، كلـ تعد تحت سمطة األب، 
سمح ت الزكج كأـ الزكج، كمع أف المرأة تراعي احتراـ كطاعة أبكييا، إال أف كضعيتيا الجديدة  األخ

ليا بأخذ الكممة كاتخاذ المبادرة كتسيير حياتيا الخاصة، مع تجنب الكقكع في االصطداـ الحاد مع 
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إف التغير التكنكلكجي عممية تؤثر في نسيج المجتمع "يمكف اإلشارة ىنا إلى ك. (1)"أفراد أسرتيا
كبيئتو المعقدة كتحدث فييا تغيرات كبيرة، كلما كانت النظـ االجتماعية مرتبطة بعضيا ببعض 
ارتباطان كثيقان، فإف أم تغيير يحدث في كاحد منيا يترؾ بالضركرة آثاره الكاضحة عمى النظـ 

كمنو نستنتج أف التحكالت االقتصادية كالثقافية في  ،(2)األخرل بمستكيات مختمفة كدرجات متفاكتة
، المجتمع الجزائرم أدت إلى حدكث تغيرات ىامة في بناء األسرة الجزائرية ككظائفيا كأدكارىا

   .*األسريةكتغيرت معيا العبلقات 
؛ أنو ال يمكف الحديث عف األسرة الجزائرية المعاصرة إال دحماني سميمافكيشير الباحث 

ثقافي كحيد، بؿ كفؽ نماذج متعددة، قد –في صيغة الجمع، فيي ال تسير كفؽ نمكذج اجتماعي 
تختمؼ عف نمكذج العائمة التقميدية، فمف الناحية البنائية المكرفكلكجية، أصبحت تتجاكر في 

الممتد، المكسع كالنككم، كيصدؽ ىذا عمى أنكاع اإلقامة كذلؾ، فقد : المجتمع الجزائرم عدة أنماط
، أك مع أىؿ الزكجة، أك في إقامة حرة، كأصبح خركج (اإلقامة األبكية)يسكف الزكجاف كأىؿ الزكج 

المرأة إلى العمؿ مف العكامؿ اليامة في تغيرىا، كبالرغـ مف تحّكليا إلى النمط النككم، مازالت 
ف كاف ذلؾ عمى نطاؽ أضيؽ لقد لخص ؛ (3)"تتمسؾ بصيغ العبلقات ذات الصبغة التقميدية، كا 

الباحث ىنا، أىـ خصائص األسرة الجزائرية الحديثة، كأشار إلى خصائص العبلقات االجتماعية 
في األسرة الجزائرية؛ فيي عبلقات تقـك بيف أفراد تربطيـ عبلقات القرابة الدمكية كالزكاج، فيي 

عبلقات متينة كقكية، تقـك عمى االحتكاؾ االجتماعي المباشر كاالتصاالت العفكية، كبذلؾ فبل تزاؿ 
األسرة الحديثة تحتفظ ببعض خصائص األسرة التقميدية، كما أف لعبلقات الكالديف باألبناء 

كاتجاىاتيما نحكىـ، ككيفية التعامؿ معيـ تنعكس عمى التكافؽ االجتماعي كالنفسي لؤلبناء، حيث 
 أف الحياة األسرية التي تنعدـ فييا الصراعات تييئ لؤلبناء Termanال حظ بعض الباحثيف أمثاؿ 

، كما "جكا أسريا يساعدىـ عمى االستقرار النفسي كتقديـ التكجيو كالمساعدة البلزمة التي يحتاجكنيا
يشير الباحث ىشاـ شرابي أنو بالرغـ مف جميع مظاىر التحديث كالتغيرات النكعية في اليياكؿ 

االجتماعية كاالقتصادية القائمة، فإف نمط السمطة األبكية التي ترتكز عميو العائمة الممتدة السائدة 
                                                           

 .11.لطيفة طباؿ، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
(2)

 .35.، ص1973، (مصر)، دار المعرفة، القاىرة2، طالتكنولوجيا والمجتمع: الساعاتي حسف 

 يعرفيا عاطؼ غيث في قامكسو؛ أنيا نمكذج التفاعؿ المتبادؿ الذم يستمر فترة معينة مف الزمف، كتؤدم إلى :العالقات األسرية *
، كالعبلقات األسرية ىي تمؾ التفاعبلت التي تحدث بيف أفراد األسرة، مف زكج كزكجة كأبناء، "ظيكر مجمكعة تكقعات اجتماعية ثابتة

  .كؿ منيـ لو دكر ككظيفة يقـك بيا

(3)
محمد :  مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في االنثربكلكجيا، اشراؼ،(العالقات)ظاىرة التغير في األسرة الجزائرية: دحماني سميماف 

، 2006-2005سعيدم، قسـ الثقافة الشعبية، كمية اآلداب كالعمـك االنسانية كاالجتماعية، جامعة أبك بكر بمقايد، تممساف، الجزائر، 
 .، غير منشكرة70.ص
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ف التطكرات التي حدثت ليس سكل سمطة أبكية مستحدثة، فمازاؿ األب  في المجتمع العربي، كا 
القائد الذم ينتظر مف أبنائو دكما الكالء المطمؽ، الذم يدفع بالضركرة إلى تضخيـ الذككر كتبخيس 

 .(1)"اإلناث
كالجدير بالذكر أف األسرة الجزائرية قد تغيرت مع تغير المجتمع الجزائرم، فظيرت مفاىيـ 

تغيرت األسرة مف بناء اجتماعي يتميز بسيادة التقاليد كالقيـ، ككقيـ جديدة تتماشى مع ىذا التغير، 
إلى بناء أسرم يقـك كؿ فرد فيو بدكر خاص بو، خاصة مع تحرر المرأة كخركجيا إلى العمؿ، مما 

فحظيت المرأة الجزائرية اليـك بدكر أكثر أفرز تناقض بيف المكانات السابقة كاألدكار الجديدة، 
فعالية في أسرتيا نتيجة ارتفاع المستكل التعميمي، كخركجيا لمعمؿ فأصبحت تشترؾ في اتخاذ 

القرارات داخؿ األسرة، غير أف نمط السمطة السائد في محيط األسرة الجزائرية ىك الشكؿ األبكم، 
، كلكف (صكرة القائد)فمـ تبقى سمطة األب عمى األبناء بنفس الصكرة التقميدية "كلكف بصكرة شكمية 

أصبح يتقاسـ السمطة مع األـ عمى أساس التعاكف كالتكامؿ أكثر مما تبنى عمى أساس السمطة 
 .(2)"كالسيادة

 إال أنيا مازالت تقـك بعممية ؛إال أنو كبالرغـ مف التغيرات التي طرأت عمى األسرة الجزائرية
التربية، كرعاية األبناء ككفالتيـ، كضبط سمككيـ كتعميميـ لتجنيبيـ كؿ األفعاؿ التي ال تتماشى 

 .كتقاليد كقيـ المجتمع الجزائرم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)

شكالية الجنس عند العرب: الحيدرم ابراىيـ   .323.، ص2003، دار الساقي، بيركت، النظاـ األبوي وا 

(2)
، مجمة العمـك االنسانية، جامعة منتكرم، 11، العددمظاىر التسمط في الثقافة والتربية العربية المعاصرة: أسعد عمي كطفة 

 .30.، ص1999، (الجزائر)قسنطينة
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: ةػػػالخالص
بالرغـ مف زيادة معدالت التغير االجتماعي كالتكنكلكجي، كالذم أثر عمى جميع مؤسسات 
المجتمع بما فييـ األسرة، ىذه المؤسسة التي لـ تنشأ لمجرد اإلشباع الغريزم أك اإلنجاب فقط، بؿ 

  يتعدل دكرىا ككظيفتيا لتشمؿ رعاية كتربية األبناء كفؽ قيـ كتقاليد المجتمع الذم تنتمي إليو
خاصة مع مغريات العصر الحالي التي يسيطر عميو اإلعبلـ كالفضائيات، األمر الذم يفرض 

عمى األسرة تشديد المراقبة كالتكجيو، لتمكيف أبنائيـ مف التفريؽ بيف الخطأ كالصكاب، خاصة في 
كلمقياـ بيذه الكظيفة استمـز عمى األسرة إتباع أساليب متنكعة، تختمؼ مف المراحؿ العمرية األكلى  

 . كمف مجتمع إلى آخر، كىذا ما سنحاكؿ التعرض إليو في الفصؿ المكالي أسرة إلى أخرل
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: تميػيد
  تحدد األسرة إلى درجة كبيرة إف كاف الطفؿ سينمك نمكان نفسيان كاجتماعيان سميمان أك غير سميـ

فيي المسؤكلة األكلى عف تحديد المعالـ األكلى لشخصيتو كسمككو في المستقبؿ، مف خبلؿ قياميا 
بعممية تربية األبناء كفؽ أساليب، يطمؽ عمييا البعض أساليب المعاممة الكالدية، كالبعض اآلخر 

أساليب التربية أك التنشئة األسرية، كاالختبلؼ ىنا ال يكمف في التسمية فقط، بؿ في األساليب في 
ف الممفت لمنظر ىك تقسيميا مف طرؼ بعض المتخصصيف إلى أساليب سكية أحد ذاتيا، إال 

كغير سكية، كنحف لف نتبع نفس التقسيـ في دراستنا ىذه، ككف األساليب السكية عند بعض األسر، 
بعض المفاىيـ ليست بالضركرة أساليب سكية عند البقية، كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ عرض 

حسب ما  الممارسة في األسرة (أساليب المعاممة الكالدية)أىـ أساليب التربية األسرية األساسية؛ ثـ 
 المقاربات النظرية التي تناكلت أساليب تقديـ بعض مع في أغمب الكتابات السكسيكلكجية، كرد

كشؼ أىـ العكامؿ المؤثرة في أساليب التربية األسرية، كصكال إلى أىـ يمييا ، التربية األسرية
 . أساليب التربية المتبعة في األسرة الجزائرية
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 :مفاىيـ أساسية -1
 

 :التربية األسريةمفيـو  -1-1
التربية األسرية ىي مجمكعة السمككيات كالقيـ كاألخبلؽ التي تغرسيا األسرة في نفكس إف 

أبنائيا، فاألسرة ىي التي تككف النكاة األكلى لئلنساف في حياتو اليادئة أك المضطربة، راحتو أك 
شقائو، فاألسرة المتمثمة في األبكيف ىي المسؤكلة عف بث ركح المسؤكلية كاحتراـ القيـ، كتعكيد 

 فضبل عف المحافظة عمى حقكؽ ، كمعايير السمكؾ،األبناء عمى احتراـ األنظمة االجتماعية
 كنبذ السمككيات الخاطئة لدل أبنائيا، كعبلقة الكالديف أحدىما باآلخر ،اآلخريف كاستمرارية التكاصؿ

ليا األىمية الكبرل في نسؽ اكتساب القيـ مف خبلؿ التربية، كتكافقيما يحقؽ لؤلبناء تربية نفسية 
نما تظير نتائجيا بشكؿ ،سميمة خالية مف العقد كالمشكبلت  التي ال تبدك كاضحة لمعياف آنيان، كا 

كاضح مستقببلن، فإشباع حاجات األبناء مف قبؿ األبكيف يخفؼ إلى حد ما مف درجات التناقض في 
التربية، فضبلن عف تحقيؽ التماسؾ األسرم كاستقراره، حيث باإلمكاف أف يسكد جك العبلقات الخالي 

مف التشاحف كالخبلفات، خاصة بيف األبكيف، فزيادة التناحر كالصراع بينيما ينعكس تمامان عمى 
 كيترؾ آثاران نفسية مؤلمة، كيصيب األطفاؿ باختبلؿ في التكازف االنفعالي ،األطفاؿ مباشرة

كالنفسي، كييدد أمف الطفؿ كسبلمة حاجاتو لبلنتماء عندما يشيد ىذا الصراع، كيسمع ألفاظان قاسية 
ال يستطيع أف ييرب مف آثارىا النفسية، فقد تؤدم ىذه العبلقات بيف الكالديف إلى أنماط مف 

، ىذا ما يكافؽ السمكؾ المضطرب لدل األطفاؿ كالغيرة كاألنانية كالخكؼ كعدـ االتزاف االنفعالي
 مؤكدا أف الفرد يتأثر بالجك العائمي المييمف في أسرتو، كبالعبلقات محمد الشيباني،عميو الباحث 

فالبيكت التي يسكد فييا الكد كالتفاىـ القائميف عمى الثقة كالتقدير كالمحبة  "القائمة بيف أفراد أسرتو، 
كالتي تزف الحرية كالقيد، ىي البيكت التي يتخرج منيا األسكياء، أما البيكت التي تبث في نفكس 

الصغار عكاطؼ الحمؽ كالنقمة القائمة عمى الرعب كالغيظ، فيي التي تخرج المنحرفيف 
؛ إف الباحث أعبله يكضح نتائج التربية األسرية المريضة كالسمبية، مف خبلؿ إتباعيا (1)"كالجانحيف

لؤلساليب المبنية عمى المشاحنات الزكجية، كالعنؼ الذم يكلد الرعب كالشعكر بالنقص في نفكس 
 .األبناء

 أف مفيـك التربية األسرية، كالتربية الكالدية              ىدى الناشؼكترل الباحثة 
Parent  Education مف المفاىيـ الشائعة في الثقافة العصرية، كتعتبر أكثر شمكال كعمقا مف 

المفاىيـ التي كانت سائدة حتى عيد قريب؛ مثؿ التربية الصحية، التربية البيئية، كالتربية 
                                                           

 .109.، ص1973، دار الثقافة، لبناف، األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب:  محمد التكمي الشيباني(1)



 أساليب التربية ألاسرية………………................................……………......…الرابعالفصل 
 

 139 

االجتماعية، لككنيا شاممة لكؿ تمؾ المفاىيـ كتتخطاىا لتتعامؿ مع المستجدات في الحاضر 
كالمستقبؿ، فالتربية األسرية تيدؼ إلى رفع كعي الفرد بكافة الظركؼ كالمتغيرات في حياة األسرة 
مف الجكانب االجتماعية، الثقافية، االقتصادية، كالنفسية، بغرض تحقيؽ االستقرار كالتقدـ لؤلسرة 

يستكجب تكفير قنكات لنشر الكعي "، كتضيؼ نفس الباحثة أنو "كالمجتمع في عالـ سريع التغير
التربكم كالثقافي لممقبميف عمى الزكاج كلآلباء منذ تككيف الجنيف  كخبلؿ مراحؿ النمك المختمفة 
لمطفؿ، مف أجؿ مقكمات سميمة ألسرة سميمة، كتعريفيـ عمى مختمؼ أساليب العناية باألطفاؿ 

ىنا تؤكد الباحثة عمى أف التربية األسرية تتـ عف طريؽ . (1)كتربيتيـ، كتنشئتيـ تنشئة سميمة كمتزنة
 .أساليب خاصة، لمعناية باألطفاؿ كتربيتيـ، تربية سميمة

أف التربية األسرية ىي آلية مف آليات النظاـ معف خميؿ عمر في حيف يرل الباحث 
إف التربية األسرية ىي أكلى اآلليات الضبطية في األسرة؛ إذ يقـك : "كيقكؿ بيذا الصدد االجتماعي

 بتنفيذ تعاليميا عمى الكليد الجديد، التي تنطكم عمى تأنيسو كتطبيعو عمى ماىك كاألقاربكاف باأل
 ، مف مسمكحات كممنكعات عف طريؽ الترغيب كالترىيب كالعقكبة كالمكافئة،متفؽ عميو اجتماعيا

سرتو كمجتمعو، كتسيؿ تماثمو مع المعايير كالقيـ السائدة في أجؿ جعمو انسانا يعيش كسط أمف 
الحي ) الجماعات االجتماعية التي تعيش خارج المنزؿ إلى األسرةالمجتمع عندما يخرج مف 

ربية ت أف اؿ الباحث أيضايرل، كما (كالمدرسة كالممعب كالمكتب الميني كالمعمؿ كالشركة كما شابو
 تعبر في الكاقع عف عممية اكتسابية تأخذ طيمة حياة الفرد في الحياة االجتماعية كليست األسرية

لفترة قصيرة مف الزمف، أك مرحمة عمرية محدكدة، فيي تبدأ مف يـك ميبلده كتنتيي بكفاتو، كال تمثؿ 
. (2). مسارات عديدةكتأخذ بؿ عدة مراحؿ ،التربية مرحمة كاحدة

كؿ سمكؾ مادم أك لفظي يصدر مف أحد  بأنيا؛  التربية األسرية      كمما سبؽ يمكننا أف نعرؼ
أبنائيما في مختمؼ المكاقؼ اليكمية التي تحدث خبلؿ الحياة، قصد  اتجاه الكالديف أك كمييما

إكسابيـ مجمكعة مف أنماط السمكؾ أك القيـ كالمعايير، أك إحداث تعديؿ فييا أك تغير سمكؾ، ىذا 
السمب، كتختمؼ بالسمكؾ الصادر مف الكالديف لو انعكاس عمى شخصية األبناء باإليجاب أك 

. األساليب مف أسرة إلى أخرل، كمف مجتمع إلى آخر
 أف مفيـك التربية األسرية الحديثة يتميز بسمات، محمد يسري ابراىيـ دعبسكيرل الباحث 

 المبني عمى دقة الصمة بيف التربية كاحتياجات الحياة العائمية اإلدراؾ أف:" كىذا ما يؤكده قكلو

                                                           
 .207.، ص2011، (األردف)، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عمافاألسرة وتربية األبناء: ىدل الناشؼ (1)
 .133-132.ص.، ص1999، (األردف)، دار الشركؽ، عماف"انساقو ونظمو"البناء االجتماعي : معف خميؿ عمر (2)



 أساليب التربية ألاسرية………………................................……………......…الرابعالفصل 
 

 140 

 كما أنو أثر في غيرىا مف المياديف األخرل، لذلؾ نبلحظ ،الديمقراطية، قد أثر في التربية األسرية
: (1)كجكد سمات مميزة لمفيـك التربية األسرية نجمميا فيما يمي

تضميف ىذا الفرع مف فركع التربية عمكما كفنكنا كدراسات نظرية كعممية شاممة، كفي عدد مف - أ
المكضكعات المتعمقة بالعمـك الطبيعية كالفنكف الجميمة المركزة حكؿ األسرة، بما في ذلؾ عمـ 
الصحة كالتغذية كرعاية األطفاؿ كتربيتيـ، كمعرفة العبلقات األسرية كالشخصية في األسرة 

 .كالمجتمع
 .تيتـ التربية األسرية بإعداد الفتاة كزكجة كأـ كربة بيت- ب
أصبحت مكاضيع التربية األسرية تعمـ لمبنيف بجانب تعميميا لمفتيات كذلؾ لتقريب مفاىيـ - جػ

. المسؤكليات المنزلية بيف البنيف كالبنات، كعدـ االقتصار في تعميميا عمى نصؼ العائمة فقط
دخكؿ برامج التربية األسرية ضمف البرامج الثقافية لتعميـ الكبار لقناعتيا بأف األسرة ىي العامؿ - د

 سكاء اتجو ذلؾ في األسرة العصرية التي ،األكؿ في تطكير المجتمع كالسير بو نحك حياة أفضؿ
تسعى إلى التطكير الدائـ، أك األسرة التي فاتيا مككب التعميـ، كمف المكضكعات التي تدخؿ في 

 ،ف كالمراىقاتم كرعاية المراىؽ، كالتمريض المنزلي، كالمبلبس الصحي الغذاء؛برامج تعميـ الكبار
.  كمشاكميـ كتنظيـ النسؿ، كالزيارات كرعاية األطفاؿ،كآداب الضيافة

 المجتمع المحمي كعاداتو كتقاليده، باإلضافة إلى اتتراعي التربية األسرية في مفاىيميا حاج- ىػ
. فيـ أفراد األسرة لحاجاتيـ النفسية كالصحية كاالجتماعية

تراعي التربية األسرية المركنة كسيكلة التكيؼ لمتغيرات كاألكضاع التي تمس حياة األسرة - ك
. كالمجتمع

أما القيـ التي تعمميا األسرة ألبنائيا، فيي عبارة عف مفاىيـ تختص باتجاىات كغايات تسعى إلييا، 
كاتجاىات كغايات جديرة بالرغبة، كتعد القيـ بمثابة المعيار المثالي لسمكؾ الفرد، ذلؾ المعيار الذم 

يكجو تصرفات الفرد كأحكامو كميكلو كرغباتو كاىتماماتو المختمفة، كالذم عمى ضكئو يرجح أحد 
 لذا تعد   كسيمة يحقؽ بيا تكجياتو القيمة في الحياة،بدائؿ السمكؾ، كأف الفعؿ الذم يصدر عنو

األسرة مف أىـ المؤسسات االجتماعية في اكتساب األبناء لقيميـ، فيي التي تحدد ألبنائيا ما 
أف اليكميات "عباس محمود مكي ، كما يؤكد الباحث ينبغي أف يككف في ظؿ المعايير السائدة

األسرية؛ ىي التي تحدد أنكاع التبادالت في العبلقات األسرية، كىذه اليكميات ليست محككمة فقط 

                                                           
 .18-17.ص.ص  ابراىيـ دعبس، مرجع سبؽ ذكره،محمد يسرم (1)
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نما مرتبطة بمنطؽ البنية األسرية التي تقـك بيف أفرادىا ىذه التبدالت ؛ يكضح (1)"بمزاج األفراد، كا 
ىي التي تحدد أساليب التربية المتبعة في  (اليكميات األسرية)الباحث أعبله أف التربية األسرية

، كأكد أف ىناؾ عكامؿ أخرل تتحكـ في التربية األسرية، كالعبلقات بيف الكالديف (التبدالت)األسرة
كاألبناء، كسبلمة البيئة األسرية كغيرىا مف العكامؿ، التي ستقـك بشرحيا الحقا في الفصكؿ 

 .القادمة
 :أساليب التربية األسريةمفيـو  -1-2

 

أغمب في  األسرية، ومصطمح أساليب المعاممة الوالدية التنشئة االجتماعية مصطمح ردك
أساليب مصطمح  كردفي حيف ، أساليب التربية األسرية بدال مف مصطمح الكتابات السيككلكجية

 كفي البعض اآلخر ظير مصطمح ،ة كالتربكية الكتابات السكسيكلكجيبعض في التربية األسرية
 إال أننا كجدنا أنيما يحمبلف نفس المعنى، في حيف كجدنا أف معنى أساليب التنشئة األسرية،

 (التنشئة) في الدراسات السكسيكلكجية كالسيككلكجية، يختمؼ عف معنى التربيةالتنشئة االجتماعية
 في مقاؿ نشر ليا بمجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية  نادية بوذراعاألسرية، كتؤكد الباحثة 

العمماء "أف " أساليب التربية األسرية وعالقتيا بالمشكالت السموكية لدى الطفؿ:"كالمعنكف بػ
 غير أف أساليب التنشئة االجتماعية العامة،كالباحثكف يقصدكف بمفيـك األساليب التربكية؛ 

أساليب التربية األسرية  : أساليب التنشئة االجتماعية تتضمف الكثير مف الصكر التربكية، مف بينيا
، كمنو فأساليب التربية األسرية ال نقصد بيا في دراستنا (2)"االتجاىات الكالدية، كغيرىا مف الصكر

ىذه أساليب التنشئة االجتماعية؛ كالتي تقـك بيا جميع مؤسسات التربية التي خصيا المجتمع بيذه 
 بمؤسسة األسرة أساليب التربية األسرية،  في حيف يتحدد معنى -بما فييا األسرة-الكظيفة 
 .فقط؛ كالتي يقـك الكالداف فييا بميمة التربية (النككية)الحديثة

: (أساليب المعاممة الوالدية)المفيـو المغوي ألساليب التربية األسرية- 1-1-2
 :معنى أساليب -1-1-2-1

ىك عمى أسمكب مف أساليب : األساليب في المغة جمع أسمكب، كىك الطريؽ كالفف، يقاؿ
" سمب"، كاألساليب الفنكف المختمفة، كأصؿ الكممة يرجع لمثبلثي (3)القـك أم عمى طريقة مف طرقيـ

                                                           
(1)

، مجد المؤسسة (مف مجاالت الكائف الحي إلى تكنولوجيا صناعة الجينات)  في عصر العولمةاألسرةدينامية : عباس محمكد مكي 
 .192.، ص(لبناف)الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، بيركت

، 17مجمة العمـك اإلنسانية كاالجتماعية، العدد ، أساليب التربية األسرية وعالقتيا بالمشكالت السموكية لدى الطفؿ: نادية بكذراع (2)
 .02.، ص2009جامعة بسكرة، الجزائر، نكفمبر

 .309.، مرجع سابؽ، صأحمد الفيكمي (3)
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كىك نزع الشيء مف الغير عمى سبيؿ القير، كالقير الغمبة، كمف معاني األسمكب في المغة الشمكخ 
  .في األنؼ

 المصباح المنير أنيا في كجدنا ،عندما بحثنا في معنى كممة أساليب في القكاميس المغكية     
 كالسمب ما يسمب كالجمع ،كيقاؿ سمبتو ثكبو أم أخذت الثكب (سمب) قد اشتقت مف الفعؿ لمفيكمي؛

". أسبلب كاألسمكب بضـ اليمزة ىك الطريؽ كىك الفف
فيك أسمكب، كاألسمكب :  أف األسمكب ىك كؿ طريؽ ممتدلساف العرب البف منظور    كجاء في 

ىك الطريؽ كالكجو كالمذىب، يقاؿ أنتـ في أسمكب سكء كيجمع أساليب كاألسمكب الطريؽ الذم 
 .(1)"تأخذ فيو

سمب الشيء أم انتزعو قيرا، : ، كيقاؿ(سمب) ىي مف الفعؿ المعجـ الوسيطأما في 
، كالجمع أساليب، كيقاؿ قكاألسمكب ىك الطريؽ كيقاؿ سمكت أسمكب فبلف أم طريقتو كمذىب

". األسمكب ىك الفف
 :، التربيةةػػػمعنى التنشئ- 1-1-2-2

كقد  ، الشيء كتربيتوإحداث معنى التنشئة لغكيا نشأ النشء كالنشأة األصفيانييستعرض 
؛ (62سكرة الكاقعة، اآلية)" ولقد عممتـ النشأة األولى ": تعالىكلوؽجاء في التنزيؿ الكريـ في 

قادر عمى ابتداء خمقكـ، كقادر عمى إعادتكـ مرة أخرل، كقد جاء معنى النشأة اهلل أف كمعنى اآلية 
 .في اآلية الكريمة بمعنى البعث كالّخمؽ

 :لػاؿ اهلل تعاؿػق، كؽػ الشيء كتربيتإيجاد ىك كاإلنشاءكيقاؿ نشأ فبلف كالناشئ يراد بو الشاب      
سكرة الممؾ، ) " قميال ما تشكروفواألفئدة واألبصارؿ ىو الذي أنشأكـ وجعؿ لكـ السمع ػؽ"

 .كجاء معنى النشأة ىنا بمعنى خمؽ كأكجد، (23اآلية
نما كزاد، : ربا الشيء ربكا كربكا: قالت العرب: كردت كممة التربية في لساف العرب كما يمي

. ، أم زادت كانتفخت"فإذا أنزلنا عمييا الماء اىتزت وربت": قاؿ اهلل تعالى في سكرة فصمت
 .غّذاه كنشأه: ربى فبلف: أم زاد، كيقكلكف: كيقكلكف ربا الماؿ
فقد كرد فيو، تعريؼ : لمتربيػػػػػة، والتنشئة عدة تعريفات قاموس عاطؼ غيثكجاء في 

، كيرجع ىذا "لدكركايـ، جاء فيو أف التربية تتمثؿ في التنشئة االجتماعية المنظمة لجيؿ الصغار
التعريؼ إلى النظرة الكظيفية لمتربية، باعتبارىا نظاما يعمؿ عمى تحقيؽ االتفاؽ، كالتكامؿ 

كيضيؼ أيضا أف ". االجتماعي مف خبلؿ تدعيـ الصفات الشخصية المبلئمة في األجياؿ التالية
العممية التي عف ) Socializationالتنشئة االجتماعية : تصكر التربية يرتبط بتصكريف آخريف ىما"

                                                           
 .510.، ص1990، (لبناف)دار صادر، بيركت، 15، جلساف العرب: أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر (1)
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 كالكاقع أف ىذه التصكرات الثبلثة ليست Learning، كالتعمـ (طريقيا يتعمـ الطفؿ ثقافة جماعية
إال أف تدريب الفرد عمى دكره كعضك  (التربية الرسمية)منفصة، فعمى الرغـ ما يقصد بو نكع مف 

 .(1)"في جماعة معينة، ككشخص مستقؿ في نفس الكقت، يكشؼ عف عممية متصمة كمستمرة
 قد ، نجد أف مفيـك أساليب التربية األسريةالتربية، كأساليبيا؛ بعد العرض المغكم لمفيـك 

أنماط - االتجاىات الكالدية في التنشئة- الرعاية الكالدية: استخدـ تحت العديد مف المسميات مثؿ
. أساليب التنشئة األسرية- المعاممة الكالدية- التربية األسرية

 كنحف نرل أف أساليب التربية األسرية كالتي تحددىا دراستنا الحالية مرتبطة بأساليب 
. معاممة كؿ مف األب كاألـ

 :(أساليب المعاممة الوالدية)التعريفات التي تناولت أساليب التربية األسريةبعض - 1-1-2-3
 كنحف نبحث عف تحديد ،عند اطبلعنا لبعض الكتابات السكسيكلكجية كالنفسية كالتربكية

 مف يطمؽ عمييا أساليب المعاممة الكالدية، كانبثؽ المصطمح مفيـك أساليب التربية األسرية، كجدنا
عمى أساس أف أساليب التربية األسرية؛ ماىي إال معاممة احد الكالديف أك كبلىما لؤلبناء، أك مف 

ىنا جاء مصطمح المعاممة الكالدية، لذا سنستخدـ المصطمحيف بما أنيما يحمبلف نفس المعنى، كما 
 اختبلؼ عند اغمب الباحثيف في تحديد المصطمح في حد ذاتو، يجدر بنا اإلشارة ىنا إلى أننا كجدنا

 األسرية، بحيث يستعمبلف التربيةفيناؾ نكع مف الخمط بيف مفيـك االتجاىات الكالدية كأساليب 
 أغمبكجدناه في ما عمى أنيما مفيـك كاحد، إال أننا نرل أف ىناؾ فرقا مف المفيكميف استنادا إلى 

، كسنحاكؿ فيما يمي التطرؽ إلى المفيكميف، إال أف تركيزنا سيككف عمى  السكسيكلكجيةالمؤلفات
. أساليب التربية األسرية

: مفيـو االتجاىات الوالدية- 1-3
االتجاىات الكالدية تعبر عف العمميات الدافعية " أف فاطمة منتصر الكتانيكترل الباحثة 

تعمؿ كمكجو ألساليب الكالديف في ؿكاالنفعالية كاإلدراكية كالمعرفية التي انتظمت بصكرة دائمة، 
معاممة الطفؿ في المكاقؼ اليكمية التي تجمعيـ، فيي كسيمة اآلباء لمتفاعؿ كالتكاصؿ مع الطفؿ 
كعف طريقيا يتـ النمك النفسي كاالجتماعي، بما يتضمنو ذلؾ مف تمثمو لمقيـ كالمعايير كاألىداؼ 

. (2)"التي تطبع أم أسرة في مجتمع ما

                                                           
 .137-136.ص. عاطؼ غيث، مرجع سبؽ ذكره، ص(1)
، دار الشركؽ، االتجاىات الوالدية في التنشئة االجتماعية وعالقتيا بمخاوؼ الذات لدى األطفاؿ: فاطمة منتصر الكتاني (2)

. 71.، ص2000، (األردف)عماف
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–كمف خبلؿ المفيـك الذم عرضتو الباحثة أعبله، يتضح لنا الفرؽ بيف المفيكميف 
 التي تكجو أساليب التربية في معاممة  النفسية،االتجاىات كاألساليب، فاالتجاىات في العمميات

، أما األبناء في شتى المكاقؼ اليكمية، فيي الكسيمة التي يتكاصؿ مف خبلليا األكلياء مع أبنائيـ
أساليب التربية األسرية فسنحاكؿ التطرؽ إلى مفيكميا، مف خبلؿ عرض التعاريؼ التي جاءت في 

 .بعض المؤلفات التي سبؽ كاطمعنا عمييا
عند تناكلو لمفيـك أساليب المعاممة  محمد النوبي محمد عمي جاء في مؤلؼ الباحث

الكالدية أنيا تتبايف لؤلكالد بيدؼ التنشئة أك التربية االجتماعية، كقد تتخذ عدة صكر في التفاعبلت 
ىنا، الباحث يعرؼ أساليب التربية األسرية عمى أنيا ذلؾ ؛ (1)"اليكمية لمكاقؼ الحياة المختمفة

، كتختمؼ ىذه التفاعبلت مف  في األسرةالتفاعؿ اليكمي بيف اآلباء كاألبناء لمكاقؼ الحياة المختمفة
 .أسرة إلى أخرل

تمؾ األساليب التي يساىـ بيا الكالديف في تنشئة : "أنياب ميشيؿ ارجايؿ الباحث كما يعرفيا
 التدريب عمى ،العبلقات المبكرة باألـ، أساليب التغذية المبكرة: أبنائيـ، كىي أساليب متعددة مثؿ

 .(2)"اإلخراج، الدؼء كالتقبؿ، التزمت مقابؿ التساىؿ
التربيػة األسريػة أك ما ساليب في الفقرة أعػبله مف تعريفػو أل ميشيؿ ارجايؿ يقصد الباحثك

 فىي تمؾ اإلجراءات كالممارسات التي يتبعيا الكالدمك ،المعاممة الوالديةاصطمح عمييا بأساليب 
كساب أبنائيـ أنكاع السمكؾ المختمفة مف خبلؿ  . عممية التربيةفي تطبيع كا 

، تقنيات أساليب التنشئة األسرية اسـ عمى احساف محمد الحسفالباحث في حيف أطمؽ 
تمؾ األساليب كالطرؽ العممية التي يمكف أف تستخدميا األسرة في تنشئة األبناء "كعرفيا بأنيا 

كتربيتيـ كزرع السمات كالخصاؿ االيجابية فييـ، كالتي مف شأنيا أف تؤدم إلى بناء شخصياتيـ 
 .(3)" نجاحيـ في أداء أدكارىـ الكظيفية عمى أحسف ما يمكفإلىبناءا قكيما محكما بما يقتضي 

قاـ الباحث في الفقرة أعبله؛ بربط أساليب التربية األسرية بتقنيات خاصة، تستخدميا 
 .كتأشيرة نجاح في حياة األبناء المستقبمية مؤسسة األسرة لبناء الشخصية القكيمة كالمحكمة،

                                                           
دليؿ الوالديف وذوي االحتياجات )التنشئة األسرية وطموح األبناء العادييف وذوي االحتياجات الخاصة: محمد النكبي محمد عمي (1)

 .39.، ص2010، (األردف)، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف(الخاصة
، 1982، (مصر)عبد الستار ابراىيـ، مكتبة مدبكلي، القاىرة:  ترجمةعمـ النفس ومشكالت الحياة االجتماعية،: ميشيؿ أرجايؿ (2)

 .184.ص
 .53.، مرجع سبؽ ذكره، صعمـ اجتماع العائمة:  احساف محمد الحسف(3)
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تمؾ الكسائؿ النفسية كاالجتماعية التي " بأنيا محمد فتحي فرج اهللكما يعرفيا الباحث 
 الطفؿ سمككا معينا أك تعديؿ سمكؾ مكجكد إكساب بقصد األسرةتستعمؿ أك الظركؼ التي تييئيا 

 .(1)بالفعؿ
كعميو؛ فالباحث أعبله يرل أف أساليب التربية األسرية تشمؿ جميع الكسائؿ النفسية 

 .كاالجتماعية التي تستخدميا األسرة بيدؼ تطبيع الطفؿ كتيذيب سمككو
الطرؽ التربكية التي يتبعيا الكالداف إلكساب " بأنيا  عمي حسفحسفالباحث كما يعرفيا 

. (2)"أبنائيما االستقبللية كالقيـ كالقدرة عمى االنجاز كضبط السمكؾ
مدل إدراؾ الطفؿ لممعاممة مف كالديو في إطار " فيعرفيا بأنيا  عبد اهللعسكر  الباحثأما

التنشئة االجتماعية في اتجاه القبكؿ الذم يمثؿ في إدراؾ الطفؿ لمدؼء كالمحبة كالعطؼ كاالىتماـ 
كاالستحساف كاألماف، بصكرة لفظية أك غير لفظية، أك في اتجاه الرفض، الذم يتمثؿ في إدراؾ 
الطفؿ لعدكاف الكالديف كغضبيـ عميو كاستيائيـ منو، أك شعكرىـ بالمرارة كخيبة األمؿ، كاالنتقاد 

 كتّعمد اىانتو كتأنيبو مف خبلؿ سمكؾ الضرب كالسباب كالسخرية ،كالتجريح كالتقميؿ مف شأنو
 .(3)"كالتيكـ كالبلمباالة كاإلىماؿ، كرفضو رفضا غير محدكد بصكرة غامضة

كمنو؛ فالباحث أعبله يعرؼ أساليب التربية األسرية، تعريفا سيككلكجيا، مف كجية إدراؾ 
الطفؿ لما يتمقاه مف قبؿ كالديو، ككضح بعض األساليب التربكية الممارسة في األسرة؛ كأسمكب 

 .العنؼ-اإلىماؿ- الرفض- العطؼ كالحناف
اإلجراءات كاألساليب التي يتبعيا الكالداف في تطبيؽ أك " بأنيا  ىدى قناوي ترل الباحثةكما

         .(4) "تنشئة أبنائيما اجتماعيا
األساليب التي يتبعيا اآلباء مع اآلباء كانت ايجابية كصحيحة "بأنيا  ويعرفيا النفيعي 

 ككقايتو مف االنحراؼ أك سالبة كغير صحيحة تعيؽ نمكه عف ،لتأميف نمك الطفؿ في االتجاه السميـ
االتجاه الصحيح، بحيث تؤدم إلى االنحراؼ في مختمؼ جكانب حياتو المختمفة، كبذلؾ ال تككف 

 .(5)"لديو القدرة عمى التكافؽ الشخصي كاالجتماعي
                                                           

، 2008، (ليبيا)، دار الكتب الكطنية، طرابمسأساليب التنشئة االجتماعية األسرية ودوافع االنجاز الدراسية: محمد فتحي فرج اهلل (1)
 .119.ص

 .54.، ص1991، (مصر)، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندريةالمجتمع الريفي والحضري:  حسف عمي حسف(2)
، دراسة ثقافية مقارنة لمفروؽ بيف عينة مف األطفاؿ المصرييف واليمينييف في إدراكيـ لمقبوؿ والرفض الوالدي: عسكر عبد اهلل (3)

 .239.مجمة دراسات نفسية، تصدر عف رابطة األخصائييف النفسية المصرية رانـ، المجمد السادس، العدد الثاني، ص
 .83، ص1983، (مصر)، مكتبة مصر، القاىرةسيكولوجية الطفولة والمراىقة : ىدل قناكم(4)
أثر أساليب المعاممة الوالدية عمى بعض األساليب المعرفية لدى عينة مف طالب وطالبات جامعة أـ : النفيعيعابد عبد اهلل  (5)

 .207.، ص1998، قسـ عمـ النفس، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية، 17، مجمة جامعة أـ القرل، العدد القرى
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 الطرؽ التي يتبعيا اآلباء في : ىياألسريةأف أساليب التربية  يرلكمنو؛ فالباحث أعبله  
بنائيـ كتنشئتيـ التنشئة السكية أك غير السكية، سكاء كانت ىذه الطرؽ أك األساليب تعبيرات أتربية 

، باإليجاب أك  عمى شخصية األبناءاألثر البالغ ا يككف لوكالتيلفظية أك حركية أك أفعاؿ، 
 .بالسمب

الطرائؽ التي تميز معاممة األبكيف ألكالدىما، "بأنيا  طاىر ميسرة في حيف يعرفيا الباحث
كىي أيضا ردكد الفعؿ الكاعية أك غير الكاعية التي تميز معاممة األبكيف ألكالدىـ خبلؿ عمميات 

يؤكد ىنا الباحث أف أساليب التربية األسرية، ىي طريقة يتعامؿ . (1)"التفاعؿ الدائمة بيف الطرفيف
 . بيا اآلباء مع أبنائيـ خبلؿ مختمؼ معامبلتيـ اليكمية، بقصد كدكف قصد

فقدما لنا تعريفا ألساليب التنشئة  ؛شحاتة سميماف أحمدك كامؿ أحمدسيير أما الباحثاف  
إلجراءات كاألساليب التي يتبعيا الكالداف في تطبيع أك تنشئة أبنائيما تمؾ ا"  عمى أنيااألسرية؛

اجتماعيا، أم تحكيميا مف مجرد كائنات بيكلكجية، كما يعتنقاه مف اتجاىات تكجو سمككيما في ىذا 
.  (2)"المجاؿ

التربية األسرية ىي تمؾ اإلجراءات التي يتبعيا الكالداف أساليب  أف  أعبله؛ الباحثافيؤكد
. في األسرة في تربية أبنائيما، كبالتالي ينقبلف إلييـ مكركثاتيما كفؽ أساليب يركنيا مناسبة

  كؿ سمكؾ يصدر عف األـ أك األب أك كمييما" بأنيا عالء الديف كفافيكما يعرفيا الباحث 
كيؤثر عمى الطفؿ كنمك شخصيتو سكاء قصدا بيذا السمكؾ التكجيو كالتربية أـ ال، كتتحدد في 

التفرقة في - اإلىماؿ- التحكـ- التذبذب- الحماية الزائدة-القسكة-الرفض)األساليب التالية
.  (3)"(الشعكر بالذنب- إثارة القمؽ- المعاممة

التربية األسرية؛ فيي أساليب  أكثر تحديدا لمفيـك ، كاناالباحثاف في الفقرة أعبلهكعميو ؼ
يؤثر في الطفؿ كنمكه، سكاء كاف ايجابيا أك ، تشمؿ أم سمكؾ يصدر مف األـ أك األب أك كمييما

. ض مف الشرح كالتفصيؿ فيما بعدعسمبيا، كما حددا أىـ األساليب التربكية، كالتي ستناكلنا بب
أنيا كسيمة يتبعيا اآلباء لكي يمقنكا أبنائيـ القيـ كالمثؿ "جابر نصر الديف كيضيؼ الباحث 

كصيغ السمكؾ المتنكعة، التي تجعميـ يتكافقكف في حياتيـ كينجحكف في أعماليـ كيسعدكف في 
                                                           

، سمسمة بحكث نفسية كتربكية، دار اليدل لمنشر كالتكزيع، أساليب المعاممة الوالدية وبعض جوانب الشخصية: طاىر ميسرة (1)
 .64.، ص1990، (المممكة العربية السعكدية)الرياض

، مركز اإلسكندرية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، تنشئة الطفؿ وحاجاتو بيف النظرية والتطبيؽ: سيير كامؿ أحمد، شحاتة سميماف أحمد (2)
 .08.، ص2002، (مصر)اإلسكندرية

 ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف، ،(اكمينيكية-دراسة امبريقية) التنشئة الوالدية واألمراض النفسية:  عبلء الديف كفافي(3)
 .57-56.ص.، ص1989القاىرة، 
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ىي أحد االتجاىات االجتماعية التي كعبلقاتيـ االجتماعية باآلخريف، كما تعرؼ بالرعاية الكالدية 
 .  (1)"تحدد إلى حد كبير أساليب التربية كالتطبيع االجتماعي

 كسيمة يتبعيا اآلباء لتطبيع أبنائيـ ،التربية األسريةأساليب انتقؿ الباحث أعبله إلى اعتبار 
كتمقينيـ القيـ كالعادات التي تسمح ليـ بحياة مستقرة، كتسمح ليـ بإقامة عبلقات ناجحة تمكنيـ مف 

. التكيؼ في مجتمعيـ
استمرارية أسمكب معيف أك مجمكعة مف "عمى أنيا  سيير كامؿ أحمد كما تعرفيا الباحثة

األساليب المتبعة في تنشئة الطفؿ كتربيتو، كيككف ليا أثرىا في تشكيؿ شخصيتو كىي تنقسـ إلى 
 كأساليب غير سكية ،(الديمقراطية كتحقيؽ األمف النفسي لمطفؿ):نكعيف ىما أساليب سكية كتشمؿ

 .(2)(اإلىماؿ- التسمط- الحماية الزائدة):كتشمؿ
التربية األسرية أف أساليب تضيؼ الباحثة في الفقرة أعبله عمى ما جاء بو الباحثيف قببل، 

، مؤكدة تأثير ىذه األساليب مستمرة أساليب كطرؽ تستخدـ في تربية األبناء كتأديبيـ، بصفة ىي
 .في تشكيؿ شخصية األبناء

كؿ ما يراه اآلباء كيتمسككف بو مف  "،محمد عماد الديف اسماعيؿفي حيث يراىا الباحث 
. (3)"أساليب في معاممة األطفاؿ في مكاقؼ حياتيـ المختمفة

التربية األسرية ىي كؿ ما يراه  أف أساليب  إلى اعتبار أعبلهذىب الباحثكعميو؛ فقد 
 أف اآلباء يستخدمكف العديد مف ؛اآلباء كيتمسككف بو مف طرؽ في معاممة األبناء؛ كيقصد ىنا

األساليب في التعامؿ مع أبنائيـ، كال يكجد معيار في اختيارىـ، الميـ النتيجة المرجكة، أكانت قصد 
. تربيتيـ كتمقينيـ أك تأديبيـ في حالة الخطأ

 عمى أنيا األسمكب الذم يتبعو اآلباء انشراح أحمد دسوقي عبد اهللكما تعرفيا الباحثة 
 ما جاء مع ؛تتفؽ الباحثة أعبله. (4)"إلكساب األبناء أنكاع السمكؾ المختمفة كالقيـ كالعادات كالتقاليد

 التربية األسرية ىي أسمكب متبع مف طرؼ أفغمب الباحثيف الذيف سبقكىا، عمى أفي تعريؼ 
 .اآلباء لتربية األبناء كتأديبيـ

                                                           
، مجمة العمـك االنسانية، انعكاسات أسموب التقبؿ والرفض الوالدي عمى تكيؼ األبناء في فترة المراىقة: جابر نصر الديف (1)

 .38.، ص2010، مام(الجزائر)، جامعة قسنطينة09العدد
 .8.سيير كامؿ أحمد، شحاتو سميماف محمد، مرجع سابؽ، ص (2)
 مكتبة النيضة المصرية، ،(الصورة الجماعية)مقياس االتجاىات الوالدية : محمد عماد الديف اسماعيؿ، رشدم فاـ منصكر (3)

 .06.، ص1964القاىرة، 
الفروؽ بيف طالب الريؼ والحضر في إدراؾ المعاممة الوالدية وعالقة ذلؾ ببعض خصائص : انشراح أحمد الدسكقي عبد اهلل (4)

 .91.، ص1996، الييئة المصرية لمكتاب، القاىرة، 17، مجمة عمـ النفس، العددالشخصية
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 الجيد التربكم عف تمثؿ" عمى أنيا ؛التربية األسريةأساليب  محمد يسريكما يعرؼ الباحث 
 لجعمو أكثر قدرة عمى فيـ طبيعة ، كقيـ جديدة لمفرد،طريؽ األسرة بقصد تغيير كتنمية اتجاىات

ىي :  كمنو، كمف خبلؿ ما جاء في الفقرة أعبله؛ فأساليب التربية األسرية.(1)"الحياة داخؿ األسرة
ذلؾ الجيد مبذكؿ مف قبؿ األسرة، كالذم يتمثؿ في عممية التربية، كالذم تقـك بو األسرة بيدؼ 

ليتمكف مف التكيؼ داخؿ األسرة التي تمثؿ بيئتو التي يعيش  (الطفؿ)غرس قيـ جديدة في الفرد
 .فييا

 بأنيا عممية استدخاؿ الميارات كالقيـ ؛التنشئة األسريةأساليب  عمماء االجتماعكيعرؼ 
كاألخبلؽ كطرؽ التعامؿ مع اآلخريف عند الفرد، بحيث يككف الفرد قادرا عمى أداء ميامو ككظائفو 
بطريقة ايجابية كفاعمة تمكنو مف تحقيؽ أىدافو الذاتية كأىداؼ المجتمع الذم ينتمي إليو كيتفاعؿ 

معو، كما عرفت التنشئة األسرية بأنيا طريقة صقؿ خبرات كميارات كقيـ الفرد في مجاؿ يمكنو مف 
، كىناؾ مف عرفيا عمى أنيا ضرب "إحراز التكيؼ االجتماعي كالحضارم لمكسط الذم نعيش فيو

مف ضركب التعمـ كالتربية االجتماعية، تؤديو األسرة بطريقة تمكف الفرد مف إحراز القبكؿ كالرضا 
 تجعمو ممثبل حقيقيا لمكؿ ، كتجاربات كتمكنو مف اكتساب خبر،ف اآلخريفكاالجتماعي بد

. (2)"االجتماعي
 كانت سكاء األبناء مع اآلباء يتبعيا التي األساليب "بأنيا ؛النفيعي الباحث يعرفيا كما

 كغير سالبة أك االنحراؼ، مف ككقايتو السميـ االتجاه في الطفؿ نمك لتأميف كصحيحة إيجابية
 جكانب في االنحراؼ إلى تؤدم بحيث السميـ ك الصحيح االتجاه عف نمكه تعكؽ حيث صحيحة
. (3)"كاالجتماعي الشخصي التكافؽ عمى القدرة لو تككف ال كبذلؾ المختمفة، حياتو

مف خبلؿ تفاعميـ  األبناء سمكؾ طريؽ عف إدراكيا يمكف التربية األسرية أساليب معرفةكمنو؛ ؼ    
 تسيـ تربية أسرية أساليب ىناؾ بأف لنا أيضا؛ يتضح، كما األسريةالتربية  عممية اليكمي خبلؿ

 .األبناء شخصية عمى سمبية، كأخرل تسيـ بصكرة إيجابية بصكرة

                                                           
، دكف بمد نشر، دكف دار نشر، (تحدياتيا-أبعادىا-أىدافيا-طبيعتيا-مفيوميا) التربية األسرية: محمد يسرم ابراىيـ دعبس (1)

 .20.، ص1995
 .308.، ص1987، (مصر)عبد المنعـ الشناكم، دار المعارؼ، القاىرة: ، تحقيؽالمصباح المنير:  أحمد السيد الفيكمي(2)
العالقة بيف أساليب المعاممة الوالدية ووجية الضبط لدى عينة مف طالب وطالبات جامعة أـ القرى :  عابد عبد اهلل النفيعي(3)

:  بتاريخ20.25: ، في الساعة:، تـ تحميميا مف المكقع التالي26.، ص1998، 22، مجمة التربية، جامعة األزىر، العددالتربية
18/04/2013http://www. abegs.org.com  
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 الطرؽ "أنيا أساليب التربية األسرية ببركات راجح بنت آسيا الباحثة كما تعرؼ
 كالتي التنشئة، عممية أثناء أبنائيـ مع الكالداف يمارسيا التي الخاطئة أك الصحيحة التربكية
 شخصياتيـ في كالتأثير سمككيـ تعديؿ إلى كتيدؼ بينيـ، التفاعؿ مكاقؼ خبلؿ مف تظير
 .(1)الشذكذ أك السكاء إلى بيـ يدفع بما

 التي التربكية الطرؽ: "بأف أساليب التربية األسرية ىي بيومي محمديضيؼ الباحث ك
؛ يشير  (2)."السمكؾ كضبط اإلنجاز عمى كالقدرة كالقيـ االستقبللية أبنائيما إلكساب الكالداف يتبعيا

الباحث ىنا إلى األسمكب السكم في تربية األبناء، كالمتمثؿ في األسمكب الديمقراطي كالمبني عمى 
عطاء الطفؿ حرية التعبير عف مككناتو، كبالتالي إظيار مكاىبو الكامنة، مع مراقبة  االستقبللية كا 

 .سمككو، كضبطيا إف ادعت الضركرة
 

 : التعريؼ اإلجرائي ألساليب التربية األسرية- 1-4
إف أساليب التربية األسرية ىي تمؾ األنماط التي يتبعيا الكالديف في تربية أبنائيما، كقد 

 ا يككف لوكالتيحركية، كاؿفظية ؿؿاتعبيرات اؿ تككف ىذه األساليب سكية كغير سكية، كتشمؿ جميع
، باإليجاب أك بالسمب، كتختمؼ األساليب التربكية مف أسرة إلى  عمى شخصية األبناءاألثر البالغ

 .أخرل، كما تتأثر بالعديد مف العكامؿ الداخمية كالخارجية
  

 
 
 
 
 

 
                                                           

 لمستشفى المراجعيف المراىقات و المراىقيف بعض لدى  الوالدية المعاممة أساليب بيف العالقة: بركات راجح عمي بنت آسيا (1)
، تـ التربية بكمية النفس عمـ قسـ السعكدية، العربية بالمممكة القرل أـ جامعة منشكرة، ماجستير رسالة ،بالطائؼ النفسية الصحة

 في الساعة 21/03/2013: ، بتاريخhttp//www. uqu.edu.sa :تحميميا مف مكقع جامعة المممكة العربية السعكدية بأـ القرل

 .سا20.38
 المجمة ،المبكرة والمراىقة المبكرة الطفولة مرحمتي بيف الوالدية الرعاية أساليب في االستمرارية و التغير: عمي بيكمي محمد حسف (2)

 :            ، تـ تحميمو مف مكقع جامعة أـ القرل92.، ص4 العدد ،1993 النفسية، لمدراسات المصرية
http//www.uqu.edu.sa سا21.03 في الساعة 22/03/2013: ، بتاريخ. 
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 :أىػػػـ نماذج التربية األسرية- 2
 

إف أنماط التربية التي يتمقاىا الفرد طيمة حياتو ىي التربية األسرية، كالتي تمعب دكرا كبيرا 
في مستقبؿ األبناء، كقد حرص الباحثكف عمى استقصاء أنماط التربية األسرية، فظيرت نماذج 

 كغيرىا، كتكاد ىذه النماذج تجمع عمى كجكد نمطيف كبيريف لمتربية وشافر وبيكر سيموندس
، كفيما يمي (تبعية-عداء-رفض)كالنمط السمبي (استقبلؿ-حب-تقبؿ)يتمثبلف في النمط االيجابي 

 .عرض ألىـ نماذج كمظاىر التربية األسرية
 :   وزمالؤهScheafferنموذج - 2-1

 نمكذجا، يحتكم عمى أربعة أبعاد لمتربية، كيحتكم كؿ 1959 سنة  وزمالؤهScheafferأنجز 
 :(1)بعد عمى زكجيف متضاربيف مف الكممات

 .العداء/ الحب.  الضبط/ االستقبلؿ -
 .الرفض/ القبكؿ.      التقييد/ التسامح -

كزمبلؤه تؤدم بدكرىا إلى سمككات أربع " Schaeffer"كيبلحظ أف األبعاد األربعة التي ذكرىا 
لؤلكلياء، فالحب مع الضبط يؤدم إلى التدليؿ كالحماية كالتممؾ، كالحب مع االستقبللية يؤدم إلى 
الحرية كالتعاكنية كالديمقراطية، كاالستقبللية مع العداء يؤدم إلى العزؿ كاإلىماؿ، كأخيرا الضبط 

 مف %75، كما يبلحظ أيضا عمى ىذا النمكذج أف (التسمط)مع العداء يؤدم إلى الديكتاتكرية 
 .فقط جيدة %25أساليب األكلياء التربكية سيئة ك 

 :Beckerنموذج - 2-2
 :، كىك أيضا عبارة عف أزكاج متناقضة مف الكممات(2) عف نمكذج بػثبلثة أبعادBeckerيتحدث 

 التسامح/  التشدد–الدؼء                   / العداء -
 اليادئ/القمؽ                       الحياء/االندماج -

إف الدؼء كالتسامح كالحياء قد يخمؽ جكا ديمقراطيا كفاعبل كآمنا، في حيف التشدد كالعداء 
كاالندماج كالقمؽ قد يكلدكف التصمب كالتسمط كاإلىماؿ، كلكف ال ينبغي اإلكثار مف الدؼء 

 .كالتسامح، فقد يكلد التدليؿ
 أساليب تربية الطفؿ كأبعاد تربيتو النفسية، كقدـ حسف مصطفى عبد المعطىكما تناكؿ الباحث 

 التفاعؿ بيف األميات كأطفاليف شيفرلقد حمؿ : "كعمؽ عميو قائبل Schaeffer& Beckerنمكذج 

                                                           
 .218.زكريا الشربيني، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
. 219.نفس المرجع، ص (2)



 أساليب التربية ألاسرية………………................................……………......…الرابعالفصل 
 

 151 

الحب في مقابؿ : مف سف شير كاحد إلى سف ثبلث سنكات، كحدد لمسمكؾ األمكمي بعداف ىما
 كالسيطرة في مقابؿ االستقبلؿ الذاتي، كذلؾ باستخداـ التحميؿ العاممي، الذم يعتبر بمثابة  العداء

كسيمة احصائية لتحديد عدد األبعاد البلزمة لكصؼ االرتباطات بيف عدد مف المتغيرات، كيرل 
Beckerالسيطرة في مقابؿ االستقبلؿ :  أف كصؼ السمكؾ األمكمي يتضمف ثبلثة أبعاد ىي

 Calmالذاتي، كالحب في مقابؿ العدكانية، القمؽ االنفعالي في مقابؿ االنفعاؿ اليادئ 

detachment"(1). 
يتضمف القبكؿ كالمكافقة كاالستجابة : كتتحدد األبعاد بأفعاؿ األبكاف المختمفة، فالدؼء مثبل

لبلعتمادية، كاستخداـ المدح بسخاء، كقمة استخداـ العقاب البدني، كالشكؿ التالي يكضح نمكذج 
 .شيفر االفتراضي ألسمكب الكالد

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 .(2)(سمكؾ الكالد اتجاه األبناء) االفتراضي لمتربية الكالدية Scheafferنمكذج(: 02)شكؿ رقـ
ككتعميؽ عمى الشكؿ؛ يمكننا القكؿ الباحث قد حدد مف خبلؿ الشكؿ أعبله أبعاد بعض 

،  األسمكب الرافض، األسمكب (األسمكب االستقبللي)أساليب التربية األسرية، فاألسمكب المستقؿ 
 األسمكب المتساىؿ، كاألسمكب التسمطي الديكتاتكرم، كأسمكب الحماية الزائدة، ككضع  الديمقراطي

 .التعاكني في األسرةالبعد يقابمو : األسمكب الديمقراطي:  لكؿ أسمكب بعض األبعاد، فمثبل
 

 

                                                           
. 39-36.ص.حسف مصطفى عبد المعطى، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
. 47.نفس المرجع، ص (2)

 االستقبلؿ الذاتي
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 :سيموندسنموذج - 2-3
، ككؿ قد يحتكم عمى زكجيف (1) أف التربية األسرية تتـ كفؽ بعديف اثنيفسيموندسيرل 

 .الخضكع/الرفض             السيطرة/ التقبؿ:               متناقضيف مف الكممات
إف األسمكب األسكأ لمتربية؛ ىك ذلؾ الذم يككف فيو رفض كسيطرة، كأحسف أسمكب الذم 

 .يككف فيو التقبؿ كالخضكع نسبيا
 عند استخداميا ألسمكب المبلحظة عمى Diana Baumrindكما تكصمت الباحثة 

مجمكعة مف أطفاؿ الركضات، أثناء قياميـ ببعض األنشطة المخطط ليا، مع أمياتيـ إلى ثبلثة 
، ثـ أضافت اتجاىا رابعا ىك اإلىماؿ (اآلباء المكثكؽ بيـ)التسمط، التساىؿ، السكاء: اتجاىات ىي

 .أك سحب الحب
إذف؛ إف نماذج التفاعؿ بيف اآلباء كاألبناء تتنكع كتختمؼ، كىذا ما بينتو الدراسات 

في عبلقتيا بأم مظير مف مظاىر  (الكالدية)كاألبحاث التي اىتمت بدراسة أساليب التربية األسرية
الشخصية  سكاء أكانت نفسية أك عقمية أك اجتماعية، ىك أف ىناؾ أساليب كالدية تؤدم إلى نمك 

، كأف ىناؾ مجمكعة مف األساليب التربكية الكالدية، تؤدم إلى (سكية)شخصية ايجابية عند الطفؿ 
، كما تؤكد نتائج أغمب الدراسات التي أجريت في ىذا المكضكع (غير سكية)نمك شخصية سمبية 

أف أساليب التربية األسرية ال تخضع لنمط كاحد، بؿ تختمؼ مف أسرة ألخرل كمف مجتمع آلخر، 
كىي تتأثر بالتغيرات التي تطرأ عمى الحياة االجتماعية، مف تغيرات ثقافية كاقتصادية كاجتماعية، 

كعميو تتحدد أكضاع النشء في مستقبؿ حياتيـ كراشديف مف خبلؿ مراحميـ العمرية بيذه 
األساليب، حيث يتـ تشكيؿ شخصياتيـ كتشكيميا، كىذا يعني أف السمكؾ السكم أك المنحرؼ الذم 

يتبعو األبناء ىك نتيجة لسبب أك نتيجة لنكعية أساليب التربية األسرية التي تمارس عمييـ في 
حياتيـ، فاآلباء باإلضافة إلى معاممتيـ  فيـ قدكة مباشرة ألبنائيـ، ككذلؾ األميات ألنو يقدمكف 

ليـ خبراتيـ كسمككيـ، التي يمكف أف يقمدكىا أك يكتسبكنيا مف خبلؿ نماذج آبائيـ أك أمياتيـ عف 
طريؽ أساليب التربية، حيث تعمؿ األسرة بصفة عامة عمى بناء أفكارىـ كتشكيميا، كإلنجاز ىذه 

الميمة تستخدـ األسرة عددا مف األساليب التي تستقييا مف ثقافة المجتمع الذم ىي جزء منو، كقد 
تتبايف األسر في درجة اىتماميا بأبنائيا، كطرؽ اختيار األساليب المناسبة لتربيتيـ في مكاقؼ 
الحياة المختمفة، كيبرز دكر األسرة، كمما تقدـ األبناء في العمر كاتسع محيطيـ االجتماعي  

 .كاتصاليـ باألقراف في الشارع كالمدرسة
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 : أساليب التربية األسريةالنظريات التي تناولت -3
 

أساليب  )سنحاكؿ فيما يمي؛ التطرؽ إلى أىـ النظريات التي تناكلت أساليب التربية األسرية
 .مف منظكريف؛ المنظكر السكسيكلكجي كالمنظكر السيككلكجي (المعاممة الكالدية

: النظرية السمطوية -3-1
  تبنى بعض اآلباء في التربية أساليب معينة تفرضيا بشكؿ ما نشأتيـ كظركفيـ كأىدافيـم

سناء فيميؿ بعضيـ إلى استعماؿ أسمكب الشدة كالقسكة المفرطة في معاممة األطفاؿ، حيث ترل 
أف  الطرؽ القائمة عمى فرض سيطرة الكالديف أك األب بالذات، كاستعماؿ كسائؿ معينة  "الخولي

 تؤدم إلى إصابة الطفؿ بأمراض نفسية عديدة تيدد ،الضرب كالترىيب، كغيرىا: في التربية مثؿ
. (1)"مستقبمو الدراسي كحياتو  بعكاقب كخيمة، كتعرض شخصيتو لبلنحراؼ كاالنطكاء

، األمر الذم  المطمكب فيتجاكزكف الحدأبنائيـ ينفعؿ اآلباء أثناء عقاب األحيافكفي بعض 
 كغالبا ما يمجأ الطفؿ إلى الفرار مف األسرة، ككذلؾ مف المدرسة تجنبا أك ،يمحؽ الضرر بالكلد
أنيا  كانت حجة اآلباء الذيف يتبعكف مثؿ ىذه األساليب في المعاممة ؛ مف ىنا،ىربا مف الضرب

أف ىذه الطرؽ مازالت منتشرة في " سناء الخولي " الباحثةترلكالطريقة السميمة في التربية، 
نسبة مف ال يتبعكف الطرؽ السميمة "..:، كتقكؿ في ىذا الصددالمجتمعات العربية خصكصا

عمى كالحديثة في التربية في المجتمع العربي مازالت عالية، كيرجع ذلؾ إلى اختبلؼ ىذه الطرؽ 
. (2)" أك صعكبة تنفيذىاالحديثة بالطرؽ تعكدكا عميو في طفكلتيـ أك عدـ اقتناعيـ ما

 تبيف أف ىناؾ عبلقة بيف أساليب التربية التي يتبعيا  شيمدوف وجموؾكفي دراسة قاـ بيا
اآلباء كبيف إخفاؽ األبناء كفشميـ الدراسي، كقد بينت نفس الدراسة أف األب القاسي؛ ىك ذلؾ األب 

غير المنطقي في تصرفاتو، كالذم يطمب الطاعة مف أطفالو كأفراد أسرتو عف طريؽ التخكيؼ 
كالتيديد، أك ذلؾ األب الذم يتأرجح في معاممتو ألطفالو بيف العنؼ كالتراخي إلى حد كبير، فيك 

 .(3)"غير مستقر عمى أسمكب كاحد في عبلقتو بأطفالو، أك غير ثابت في عممية الضبط
 أف الكالد العصبي أك المضطرب الشخصية، حتى إف عبد الرحمف الوافيأشار الباحث 

كاف يدرؾ المناىج الصحيحة لمتربية، فيك يتساىؿ حيف يجب العـز كيتياكف حيف يجب الجـز 
كيشتد ألمكر تافية، ىذا إلى جانب تذبذبو كعدـ ثباتو في معاممة أبنائو، فإذا بو يعاقب اليـك عمى 

ما كاف يثني عميو باألمس، كيضيؼ نفس الباحث أف القسكة فقد دلت الدراسات الحديثة التي 
                                                           

. 94. ، مرجع سابؽ، صاألسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي (1)
 .95.نفس المرجع، ص (2)
 .208-207.ص.، ص2007، (األردف)، دار حامد لمنشر كالتكزيع، عمافالعالقة الذكية داخؿ األسرة: عبد المطيؼ حسيف فرج (3)
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أجريت في ميداف عمـ النفس التربكم، عمى أف القسكة كالتربية الصارمة يكلداف في نفسية الطفؿ 
مكقفا عدائيا، قد يؤدم بو إلى - األكلياء-الكراىية لآلباء كلمسمطة األبكية، كيتخذ مف الكبار 

كالطفؿ قد يستسمـ لمقسكة كلمتربية الصارمة، لكنو استسبلـ مصطبغ .. اليبلؾ أك يدفعو إلى الجنكح
 .(1)"بالحقد كالنقمة

ككخبلصة يمكننا القكؿ؛ أف النظرية السمطكية ألساليب التربية تقـك عمى تسمط األب أك 
األـ عمى أبنائيما، كذلؾ مف خبلؿ تبنييما ألساليب تربكية معينة كالّشدة، كالعنؼ  كاالستبداد، بدؿ 

الميف كالعطؼ كالديمقراطية، كلقد بينت العديد مف الدراسات كاألبحاث التي أقيمت عمى بعض 
األسر التي تطبؽ األسمكب التسمطي في تربية أبنائيا، النتائج السمبية التي تفرزىا عمى تحصيؿ 

 . بنائيـ كشخصيتيـ كنفسيتيـ، مما ينعكس سمبا عمى حاضرىـ كمستقبميـ
: ؿػ نظرية التساه-3-2

 في اإلفراط في العقاب لو آثار السمبية عمى سمكؾ الطفؿ، ككذلؾ اإلفراطمف المؤكد أف 
حبة كالرعاية الزائدة ىي أساس ـالتساىؿ كالتدليؿ لو نفس النتائج، فبعض اآلباء يعتقدكف أف اؿ

يّعكد الطفؿ  عمى األخذ دكف العطاء، كالمطالبة المستمرة في الحقكؽ دكف ؼ ،النجاح في التربية
الطفؿ " كيككف في ذلؾ االعتماد الدائـ كالشامؿ عمى األسرة، حيث جاء في مذكرة  داء الكاجباتأ

تفو المشكبلت التي يكاجييا في حياتو، كىذا الطفؿ أشخصية رخكة ال تقكل عمى تحمؿ " المدلؿ
. (2)" في التربية يعتبر خاطئا نظرا لنتائجو السمبيةاألسمكبيبلزمو الشعكر بالنقص كالفشؿ إذ ىذا 

تشرح النظرية أعبله أسمكبا لو أثاره السمبية مثمو مثؿ األسمكب المتسمط أال كىك التساىؿ أك 
اإلفراط في التساىؿ، كمعناه أف يفرط أحد الكالديف أك كبلىما في الرعاية كالعطاء ألبنائيما، ضنا 
منيما أنيما يحسناف تربيتيـ، إال أنيـ ال يعكف أف إفراطيـ في تدليؿ أبنائيـ سينعكس سمبا عمييـ 
في المستقبؿ، فالطفؿ الذم تعكد عمى تكفر كؿ شيء ال يمكنو أف يقابؿ بالرفض أك بالفشؿ، مما 

 .يجعمو عرضة لمعقد النفسية أك االنحراؼ
:  النظرية الرشيدة-3-3

 أسمكباالمتناع عف معاقبة الطفؿ ميما فعؿ " أف -كىك احد عمماء النفس- درشييقكؿ 
نجح الطرؽ أف إ، كمنو ؼ"التزاف كاالعتداؿؿخاطئ في التربية، كالبد مف القصاص الجسدم أحيانا 

التربكية تتمثؿ في االعتداؿ كاالتزاف في المعاممة، فبل تككف الزيادة في الحب كالحناف، فينمك حب 
نو أ" سناء الخولي" في العقاب، فينشأ حب الذات كالحرماف، كترل الباحثة اإلفراطالذات، كال يككف 

                                                           
 .19.، ص2011، دار ىكمة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، في سيكولوجية االنساف والمجتمع: عبد الرحمف الكافي (1)
 .22. نفس المرجع، ص(2)
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كثيرا ما يتبع اآلباء طريقة كسطى تجمع بيف القديـ كالحديث، حيث يصعب التخمص تماما مف "
الطريقة التي يربى عمييا الفرد مع محاكلة لتطبيؽ الطريقة الحديثة عمى األبناء، فالجك النفسي 

با مف الشدة س يقدما قدرا مبلئما كمناأف يككف معتدال، فعمى الكالديف أفالعاطفي البلـز لمطفؿ يجب 
. (1)"كالضبط، يسمح بنمك قكاـ الطفؿ الذاتية كتتماسؾ شخصيتو

تناقش النظرية أعبله؛ أسمكبا لمتربية المتزنة كالمعتدلة، أال كىك األسمكب المعتدؿ في 
التربية، كالذم يككف فيو إفراط في الحناف كالتدليؿ، كال إفراط في العقاب كالحرماف، كىذا ما يسمح 
بتككيف شخصية سميمة عند األبناء، مما يضمف سبلمة مستقبميـ عمى جميع األصعدة، الجسدية 

 .كالنفسية
 

 : أىـ أساليب التربية األسرية-4
 

تختمؼ كؿ أسرة مف األسر كعمى اختبلؼ المجتمع الذم تنتمي إليو، بأساليب تربكية 
خاصة  تنعكس عمى حياة أفرادىا كشخصيتيـ، إما باإليجاب أك بالسمب، كعميو سنحاكؿ في ىذه 

الدراسة التعرض ألىـ أساليب التربية األسرية التي كردت في بعض الكتابات السكسيكلكجية 
 .كالسيككلكجية ، كالتي سبؽ كاطمعنا عمييا

 :األسموب الديمقراطي- 4-1
قبؿ التطرؽ لمفيـك األسمكب الديمقراطي نحاكؿ إعطاء مفيـك لمديمقراطية، حسب ما كرد 

مصطمح يشير إلى طريقة : "؛ حيث يرل أف الديمقراطية ىيلعاطؼ غيثفي قامكس عمـ االجتماع 
الحياة التي تجعؿ كؿ فرد يعتقد أف لديو فرصا متساكية لممشاركة بحرية في قيـ المجتمع كتحقيقو 

ألىدافو العميا، أما المعنى الخاص ليذا المصطمح، فيك تكفر فرصة المشاركة، لدل أعضاء 
المجتمع في اتخاذ القرارات في أم مجاؿ مف مجاالت الحياة االجتماعية، كبخاصة المشاركة 
 .(2).. "الجماىيرية في اتخاذ القرارات السياسية التي تؤثر في حياتيـ الفردية كالجماعية عمى السكاء

إف استخداـ مصطمح الديمقراطية في النسؽ السياسي، لداللة عمى مبدأ ممارسة الحكـ مف 
خبلؿ مكافقة المحككميف كمكافقتيـ لو، كما استخدـ المصطمح في النسؽ التربكم كالحياة 

االجتماعية عامة، كىذا مف خبلؿ تطبيؽ مبادئ الديمقراطية داخؿ األسرة، كخاصة مف خبلؿ 
األسمكب الديمقراطي؛ كىك األسمكب الذم يتسـ بالعدالة كالمساكاة كعدـ فرض الرأم، كلقد أطمؽ 

                                                           
 .  296.، مرجع سبؽ ذكره، صاألسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي (1)
. 109.، ص2006،(مصر)، دار المعرفة الجامعية، االزاريطةقاموس عمـ االجتماع: عاطؼ غيث (2)
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عميو العديد مف المسميات في الكثير مف األدبيات السيككلكجية كاالجتماعية كاألسمكب السكم أك 
 .المعتدؿ أك المتكازف أك األسمكب الكسطي كغيرىا

منح "  األسمكب الديمقراطي في التربية األسرية عمى أنو سناء الخوليكتعرؼ الباحثة 
المكانة المتساكية لجميع أفراد األسرة مف حيث الحرية كالمساكاة كحؽ إبداء الرأم كالمناقشة الحرة 

 .(1)"كاستقبلؿ الشخصية كالمكانة المتساكية بيف األطفاؿ دكف تفرقة
بداء  كمنو؛ فاألسمكب الديمقراطي حسب الباحثة أعبله ىك تساكم أفراد األسرة في الحرية كا 

 .الرأم كالشخصية المستقمة كبدكف تفرقة
يعتمد عمى العقبلنية " أف األسمكب الديمقراطي عبد الرحمف العسويكيؤكد الباحث 

كالكسطية كالتكازف في الصرامة كالجد كالميف في تنشئة األبناء كالتقبؿ الفعمي ليـ، كتحاشي القسكة 
الزائدة كالتدليؿ الزائد، ككذلؾ تحاشي التذبذب بيف الشدة كالميف، كالتكسط في إشباع حاجات الطفؿ 

الجسمية كالنفسية كالمعنكية، بحيث ال يعاني مف الحرماف كال يتعكد عمى اإلفراط في اإلشباع، 
بحيث يتعكد عمى قدر مف الفشؿ كاإلحباط، كذلؾ ألف الحياة ال تعطيو كؿ ما يريده، كما يمتاز 

 .(2)"بكجكد تفاىـ بيف األب كاألـ عمى أسمكب التربية
كضح الباحث أعبله؛ أف األسمكب الديمقراطي يعتمد عمى الكسطية كالتكازف في تربية 

األبناء كقارف بينو كبيف بقية األساليب التي سنتعرض إلييا، كاألسمكب المتذبذب كالميمؿ كالقاسي، 
كيؤكد الباحث عمى ضركرة اتفاؽ الكالديف في تبني أسمكب سكم في تربية األبناء، أال كىك 

 .األسمكب الديمقراطي
 أف األسمكب الديمقراطي يعد أحد األساليب السكية نزيو أحمد الجنديكيضيؼ الباحث 

كالصحيحة في تربية األبناء، كيقـك ىذا األسمكب أساسا عمى الحكار كالتشاكر المستمر مع األبناء 
في مختمؼ األمكر كالقضايا الخاصة بيـ، كاحتراـ آرائيـ كتقديرىا بعيدا عف التسمط كالرفض، 

كمشاركتيـ في عممية اتخاذ القرار في مختمؼ الجكانب اليامة التي تخص األسرة، كمناقشتيـ في 
أخطائيـ كدراستيـ، كبالتالي فالديمقراطية كأسمكب يعتمده الكالداف في تربية أطفاليـ، يقـك عمى 

ركح التسامح كالتعامؿ المرف الذم يقدر اآلخر كيعترؼ بامكاناتو كقدراتو، كيقدـ النصح كالمشكرة 
 .(3)كالرأم في قالب التكجيو كاإلرشاد بعيدا عف كافة أشكاؿ اإلرغاـ كالتشدد كالقسكة

                                                           
. 249.، مرجع سابؽ، صاألسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي (1)
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كمنو؛ فاألسرة التي تتبع األسمكب الديمقراطي في تعامميا مع أبنائيا كتربيتيـ غالبا ما تنمي 
قامة  لدييـ الثقة العالية بالنفس، كالتعاكف االيجابي مع اآلخريف، كالقدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كا 
عبلقات ناجحة مع األقراف، كىذا ما أكدتو العديد مف البحكث كالدراسات التي أقيمت عمى العديد 

 .مف األسر في مختمؼ المجتمعات
أف الممارسة التي يتبعيا اآلباء أك األميات أك كبلىما معا أحمد عبادة كما يؤكد الباحث 

في تنشئة أبنائيـ يساىـ إلى حد بعيد في تكفير بيئة نفسية صالحة لبلستقرار العائمي كاالنفعالي، 
كفي بناء شخصيات تتسـ بقدر عاؿ مف االتزاف كالبعد عف التعصب لمرأم، كالثقة العالية بالنفس، 

كمنو؛ فاألسرة التي تتبع األسمكب الديمقراطي في تعامميا مع أبنائيا  .(1)"كاالستقبللية في الفكر
كتربيتيػـ، غالبػا ما تنمي لدييـ الثقة العالية بالنفس، كالتعاكف االيجابي مع اآلخريف، كالقدرة عمى 

قامة عبلقات ناجحة مع جماعة الرفاؽ  .تحمؿ المسؤكلية كا 
 أف األسرة بقيميا الديمقراطية كأساليبيا في تنشئة أبنائيا تنتج فاطمة نذركتضيؼ الباحثة 

جيبل ديمقراطيا قادرا عمى تحمؿ المسؤكلية، متسمحا بالقيـ التي ترفض الظمـ كاالستبداد، ككؿ 
أشكاؿ القسكة كالتسمط، كتعزز مفاىيـ الخير كاألمف، كتتمسؾ بقيـ الخير كاألمف كالعدالة، كتنادم 
بحقكؽ اإلنساف كتعمؿ عمى احتراـ الحقكؽ كالكاجبات، كتؤمف بالتعايش السممي، كاحتراـ األقميات، 

 .(2)"كنبذ كؿ صكر العدكانية، كحؿ الخبلفات بالحكار كالمناقشة
كمنو؛ فالباحثة المذككرة في الفقرة أعبله، تفضؿ األسمكب الديمقراطي عف غيره مف 

األساليب التربكية األسرية خاصة، فيي تتفؽ مع الباحث الذم سبقيا في أف األسمكب الديمقراطي 
يضمف لممجتمع جيبل مستقبل، مسؤكال، متسمحا بالقيـ، يحؿ مشاكمو بالحكار كالمناقشة، جيؿ ينبذ 

 . كؿ أشكاؿ التعصب كالقبمية كالعدكانية
 :أىـ مظاىر األسموب الديمقراطي- 4-2-1

 :العدؿ في معاممة األبناء - أ
أف األكلياء حيف يعدلكف بيف أبنائيـ في المعاممة كيحققكف  ناصح عمواف كيرل الباحث

العدؿ بينيـ في العطاء تتبلشى ظاىرة الحسد في نفكسيـ كتزكؿ آفاؽ الضغائف كاألحقاد مف 
قمكبيـ، بؿ يعيش األبناء مع إخكانيـ كمربييـ في تفاىـ تاـ كمحبة متبادلة، بؿ ترفرؼ عمى 

                                                           
 .118.، ص2001، مركز الكتاب لمنشر، مصر، مقاييس الشخصية لمشباب والراشديف:  مديحة أحمد عبادة(1)
، دراسة ميدانية، مجمة العمـك االجتماعية، التنشئة الديمقراطية كما يدركيا الوالديف واألبناء في األسرة الكويتية: نذر فاطمة (2)

. 113-87.ص.، ص2001، (04)29العدد
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؛ كمنو فمف الضركرم أف ال يميز األكلياء بيف (1)"البيت أجنحة المكدة كاإلخبلص كالصفاء
أبنائيـ في المعاممة  دكف تحيز كال تمييز، فبل يستجيبكا لبعض أبنائيـ كيحرمكف البعض 
 .اآلخر، أك تفضيؿ الذككر عمى اإلناث كالعكس، ناىيؾ عف اإلفراط في التدليؿ كالعقاب

 :تعويد األبناء عمى المسؤولية-ب
كيقصد بتعكيد األبناء عمى المسؤكلية أف تعيد األسرة مف حيف آلخر ببعض المسؤكليات 

االجتماعية البسيطة، كاألعماؿ المنزلية؛ كالطبخ كالغسيؿ كالتنظيؼ بالنسبة لئلناث، كأف 
يشارؾ الذككر في التسكؽ كدفع فكاتير الكيرباء كالغاز، كمساعدة األب في بعض األعماؿ 

 .الخارجية، دكف أف تؤثر ىذه األعماؿ عمى مسارىـ الدراسي
  :اليدوء والرفؽ والميف في المعاممة- جػ

إف المعاممة المينة كالسمسة ىي مف أحسف كسائؿ التربية السميمة، عمى حد قكؿ العبلمة 
، كبيذا نجد أف المعاممة اليادئة المتزنة مف (2)"جربت الميف كالسيؼ فكجدت الميف أقطع"الغزالي 

 .أىـ الشركط التي يقـك عمييا األسمكب الديمقراطي
 :تقديػـ النصائح- د

تعد النصائح كتقديـ اإلرشادات مف أىـ مظاىر األسمكب الديمقراطي، فعمى الكالديف أف 
كعند تقديـ "تقـك بشرح أسباب تقديف النصح كأىميتو، كال تجعمو عمى شكؿ أكامر كنكاىي، 

النصيحة لؤلبناء يجب عمى الكالديف أف يككنا متفيماف لرغبتيـ في االستقبلؿ كاإلحساس بالنضج 
كالرغبة في التجربة كالتعمـ مف ىذه التجارب، لذلؾ فعمييما أف يككنا مستعداف لتقبؿ فكرة 

 . (3) "االستقبلؿ
ككخبلصة يمكننا القكؿ؛ أف األسمكب الديمقراطي حسب ما جاء في أغمب الكتابات 

كالبحكث االجتماعية كالنفسية؛ يعمؿ بقياـ عبلقة أسرية جيدة كسميمة بيف األبناء كاألكلياء، قائمة 
عمى الحناف كاالحتراـ المتبادؿ، كعمى احتراـ الرأم كالرأم اآلخر، كتحاشي اإلفراط في الميف 

كاإلشباع، كما اإلفراط في القسكة، لتفادم الحرماف كاإلحباط، كما أف استخداـ األسمكب الديمقراطي 
رشادىـ يؤثر بطريقة ممحكظة في تكافقيـ كايجابياتيـ داخؿ المنزؿ كخارجو،  في معاممة األبناء كا 

 . كيجعميـ أكثر ثباتا مف الناحية االنفعالية
 

                                                           
 .346.، ص2002، (مصر)، دار السبلـ، القاىرة38، المجمد األكؿ، الطبعة تربية األوالد في اإلسالـ: عبد اهلل عمكاف صالح (1)
 .84.، ص1986دار البعث لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الجزائر، ، 3، طجدد حياتؾ: محمد الغزالي (2)
، (مصر)، دار المعرفة الجامعية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، االسكندريةالنمو النفسي بيف السواء والمرض: مجدم أحمد عبد اهلل (3)

 .238.، ص2003
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 :أسموب اإلىماؿ- 4-2
تعني : إىماؿ في جزئو الحادم عشر، أف معنى كممة لساف العرب البف منظورجاء في 

أمر ميمؿ يعني أمر متركؾ، أىمؿ أمره، لـ يحكمو، كالميمؿ مف الكبلـ خبلؼ المستعمؿ، أىممت 
كيشير اإلىماؿ في التربية األسرية إلى عدـ الرعاية كالتكجيو كعدـ "الشيء بينو كبيف نفسو،  

االىتماـ بتشجيع  الطفؿ عمى السمكؾ الحسف أك معاقبتو عمى السمكؾ السيئ، كاآلباء الذيف 
يمارسكف مثؿ ىذه األساليب في التربية ال يكجد لدييـ غالبا ما يقدمكه ألبنائيـ إلنماء إمكانياتيـ، 

 . (1)"كما ال يكجد لدييـ قكاعد كاضحة لتربية األبناء
كألسمكب اإلىماؿ عدة مظاىر يمكف رصدىا، كترؾ الطفؿ دكف تشجيع عمى السمكؾ 
الحسف كال محاسبة عمى السمكؾ الخاطئ، كتركو دكف تكجيو أك إرشاد، كعدـ السؤاؿ عنو عند 
غيابو عف المنزؿ أك المدرسة، كعدـ االىتماـ بمعرفة أصدقائو كأماكف تكاجده معيـ، كذلؾ عدـ 

االىتماـ بنتائجو الدراسية، كالتي تككف غالبا في نياية العاـ الدراسي، كعدـ االىتماـ بمأكمو 
ترؾ االبف دكف تشجيع عمى السمكؾ المرغكب فيو، بؿ أنيـ "كممبسو، كأكقات نكمو كمذاكرتو، كذلؾ 

ال يتقبمكنيـ كال يستحسنكف فييـ شيئا كليس ىناؾ ضبط أك تكجيو إذا قاـ بسمككيات مرفكضة أك 
 .(2) "إلى ما يجب أف يفعمو أك ما ال يفعمو

كمف مظاىر اإلىماؿ كذلؾ إىماؿ الطفؿ ماديا، أم حرمانو في أغمب األحياف مف 
مصركفو كعدـ اىتماـ كالديو بأحكالو الصحية كتركو عرضة لبعض األمراض المعدية، كعدـ 

صابتو بيا، باإلضافة إلى عدـ  اىتماميما بنظافتو كالتي تككف عادة السبب في انتشار األمراض كا 
تنبييو مف رفاؽ السكء كعكاقب ىذه الرفقة، كعدـ االىتماـ بيكايتو المفضمة أك حتى تشجيعو عمى 

ممارستيا، كعدـ االىتماـ بأكقات خركجو كدخكلو لمبيت، كعدـ اىتمامو بالقياـ بفرائضو الدينية 
 .كالصبلة، كعدـ االقتراب منو عند غضبو كأزماتو

عدـ " إلى ىذا األسمكب بأنو معتز سيد عبد اهلل وعبد المطيؼ محمد خميفةكيشير الباحثاف 
الرعاية كالتكجيو كعدـ االىتماـ بتشجيع الطفؿ عمى السمكؾ الحسف أك معاقبتو عف السمكؾ السيء  
كاآلباء الذيف يمارسكف مثؿ ىذه األساليب في التربية، ال يكجد لدييـ غالبا ما يقدمكه ألبنائيـ إلنماء 

                                                           
 .12.سيير كامؿ أحمد، شحاتة سميماف أحمد، مرجع سابؽ، ص (1)
، 10، مجمة اإلرشاد النفسي، جامعة عيف شمس، العددالتنشئة األسرية غير السوية كما يدركيا الطفؿ الكويتي: نضاؿ المسكم (2)

 .57-56.ص.، ص1999مصر، 
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امكانياتيـ، كما ال يكجد لدييـ قكاعد كاضحة لتربية األبناء، كبكجو عاـ فإف اإلىمػػػػػػاؿ يفتقػػػػػػد إلى 
 .(1)"ما يمكف أف ينمي كياف الطفؿ كينمي قدراتو الشخصية

ككخبلصة؛ يمكننا القكؿ أف أسمكب اإلىماؿ ىك أسمكب غير سكم، يؤدم باألطفاؿ إلى 
التمرد كالعنؼ كالعصياف، كىذا حسب ما أكدتو العديد مف الدراسات النفسية، فاإلىماؿ يخمؽ ىكة 
بيف األبناء كاآلباء، مما يدفع باألبناء مف االنتقاـ مف كالدييما باإلقداـ عمى العديد مف األعماؿ 

غير المشركعة  كالسرقة كالكذب كحتى تعاطي الممنكعات، كاالنخراط في جماعات الخارجيف عف 
 .النظاـ

 

 :(الحماية الزائدة)أسموب التدليؿ - 4-3
انبسط، كقاؿ ابف : أدؿ عميو كتدلؿ:  في جزئو الثاني دلؿلساف العرب البف منظورجاء في 

، كتعني أف يتعامؿ الكالديف مع أبنائيـ بحناف زائد كتسامح "دريد، أدؿ عميو كثؽ بمحبتو فأفرط عميو
كبير، لحد أف بعض الكالديف يقكمكف بكاجبات أبنائيـ المدرسية في البيت بالنيابة عف أبنائيـ، 

كيككف التدليؿ أك الحماية الزائدة مف طرؼ الكالديف معا، أك مف طرؼ األـ أك األب كفي بعض 
األسر مف طرؼ الجد أك الجدة أك اإلخكة أك غيرىـ مف أفراد األسرة مف جية األـ أك األب، 

كبالرغـ مف ذلؾ فإف األـ غالبا ما تككف الشخص الذم يقدـ الحماية الزائدة، كعادة ما يككف "..
االبف ىك الذم يحصؿ عمى ىذا االىتماـ الزائد كعندما يقـك األب بالحماية الزائدة تككف االبنة في 

 .(2) "أغمب الحاالت ىي مكضكع الحماية
كمف مظاىر أسمكب التدليؿ؛ إسراؼ الكالديف في إشباع حاجيات الطفؿ كتمبية جميع رغباتو  

حتى كاف كاف ىذا ال يتماشى كظركؼ األسرة االقتصادية، باإلضافة إلى التجاكز عف أخطائو 
 .ميما كاف حجميا، حتى كاف كصمت إلى التعدم عمى حقكؽ الغير كانتزاع ما ليس مف حقو

 في دراستو عف أساليب التربية األسرية أف عبد اهلل بف محمد ىادي الحربيكيرل الباحث 
مف أساليب التنشئة اإلسراؼ في تدليؿ الطفؿ كاإلذعاف لمطالبو، ميما كانت شاذة ك غريبة "

صراره عمى تمبية مطالبو أينما ككيفما كمتى شاء دكف مراعاة الظركؼ الكاقعية أك عدـ تكفر  كا 
اإلمكانات، كغالبا ما يككف ىذا األسمكب نتيجة لكجكد الطفؿ الذكر مع إخكة لو مف البنات أك 
ميبلده بعد طكؿ انتظار  كيضيؼ نفس الباحث أنو يترتب عف ىذا األسمكب شخصية متسيبة، 

                                                           
، (مصر)، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرةعمـ النفس االجتماعي: معتز السيد عبد اهلل، عبد المطيؼ محمد خميفة (1)

 .233.، ص2001
 .275.، ص1968، (لبناف)، دار النيضة، بيركتاألسرة ومشكالتيا: محمكد حسف (2)
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كثيرا ما تفقد ضكابط السمكؾ المتعارؼ عمييا كمثؿ ىذا الطفؿ عندما يكبر ال يحافظ عمى مكاعيده 
 .(1) كال يستطيع تحمؿ أم مسؤكلية  كيككف غير منضبط في سمككو أك عممو

إف الباحثاف في الفقرة أعبله، حاكال أف يكضحا لنا مظيرا مف مظاىر التربية السمبية، كذلؾ 
مف خبلؿ عدـ قياـ الكالداف بكاجباتيما اتجاه أبنائيما، مف رعاية كاىتماـ، مؤكديف نتائج أسمكب 

،كالتي مف بينيا سكء التكيؼ االجتماعي كاكتساب االبناء السمكؾ العدكاني، (الحماية الزائدة)التدليؿ 
 .كاالنعزاؿ كالكراىية، مما يفرز شخصية متمردة غير متزنة

ككخبلصة يمكننا القكؿ، أف أسمكب الحماية الزائدة يرجع بانعكاسات سمبية عمى الطفؿ في 
الحاضر كالمستقبؿ، في شخصو كمع أفراد أسرتو، كحتى خارجيا، فالتدليؿ المبالغ فيو يؤدم 

بالطفؿ إلى اكتساب شخصية ميتزة، متسمطة، اتكالية، نظرا لتعكده عمى الحصكؿ عمي كؿ شيء 
كبدكف رادع أك حكاجز، كعندما تكاجيو أبسط المشاكؿ يككف عرضة لئلصابة باألزمات النفسية، أك 

 .االنحراؼ كبالتالي الكقكع في الخطأ
 :أسموب التذبذب- 4-4

 في جزئو الثاني؛ رجؿ متذبذب أم متردد بيف أمريف في لساف العرب البف منظور  جاء 
أك بيف رجميف كال تثبت صحبتو لكاحد منيما، كفي التنزيؿ العزيز في صفة المنافقيف مذبذبيف بيف 

 .ذلؾ   ال إلى ىؤالء كال إلى ىؤالء، قاؿ ابف األثير كيجكز أف يككف مف الحركة كاالضطراب
التقمب في المعاممة بيف أساليب متعددة "كيشير أسمكب التذبذب في التربية األسرية إلى 

تتأرجح بيف الميف كالشدة أك القبكؿ كالرفض أك استخداـ األبكيف ألكثر مف طريقة في كؿ مرة لتقكيـ 
نفس السمكؾ أك التناقض بيف الفعؿ كالقكؿ كعدـ التطابؽ بينيما في إتباع أساليب تربكية كاحدة 

لتكجيو سمككيات أبنائيما، نظرا الختبلؼ أفكارىما كتبايف معتقداتيما أك إلتباعيما لنصائح 
متناقضة تنياؿ عمييما مف األقارب أك الجيراف كاألصدقاء، فكؿ ىذه النصائح كما تحممو مف 

تضارب تزيد مف حيرة اآلباء كقمقيـ في البحث عف األسمكب األمثؿ في تربية أبنائيـ، كىذا ما يزيد 
 . (2)"مف تذبذبيـ في المعاممة

كعميو؛ فأىـ مظاىر أسمكب التذبذب، كالتي يمثميا التقمب في المعاممة بيف الشدة كالميف  
كبيف القبكؿ كالرفض، كارجع الباحث سببيا إلى إتباع النصائح الخارجية المتناقضة، كالتي تأتييما 

                                                           
أساليب التنشئة األسرية وعالقتيا بكؿ مف التفاؤؿ والتشاـؤ لدى عينة مف تالميذ المرحمة : عبد اهلل بف محمد ىادم الحربي (1)

، رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ عمـ النفس، كمية التربية، جامعة أـ القرل، المممكة العربية المتوسطة والثانوية بمنطقة جازاف
 .48.، ص(2008-ىػ1430)السعكدية، 

، مقاؿ منشكر بمجمة جامعة دمشؽ، العدد الثالث، العوامؿ المؤثرة في طبيعة التنشئة األسرية لألبناء: صر الديف جابر ف(2)
 .69.، ص2000، 16المجمد
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مف جماعة األصدقاء أك الجيراف أك األقارب، إال أف ىذه النصائح ال تزيد الكالديف إال حيرة كتكترا 
 .في عممية البحث عف األسمكب األمثؿ لتربية األبناء
 كالتي بينت أف التذبذب في ولياـ وجوف ماكود،كما أكدت العديد مف الدراسات مثؿ دراسة 

أساليب معاممة الطفؿ، إنما يرتبط بجنكح الطفؿ في مراىقتو كشبابو، كيعني ىذا أف األسرة ىي 
المصدر الكحيد لمحب كاألمف كاالستقرار، كقد تككف مصدرا لممشكبلت التي تؤدم إلى اضطراب 

 ، كتجدر اإلشارة (1)"األطفاؿ كالخبلفات اليدامة، بشأف المعايير كالقيـ التي يتبناىا كبل الزكجيف
إلى أف التذبذب في معاممة االبف؛ كأف نمدحو عمى سمكؾ اليـك كنعاقبو غدا عميو، قد يؤدم إلى 

اإلخبلؿ بمعايير االستكاء كاالنحراؼ لدل األبناء، فيصعب عمى اإلبف التمييز بيف السمكؾ 
 .الصحيح كالسمكؾ الخاطئ، ككنو قد يعاقب عمى نفس السمكؾ الذم ككفئ عميو مف قبؿ

يحصؿ أحيانا أف " أنو يسرية صادؽ كالباحثة الشربيني زكرياكما جاء في مؤلؼ لمباحث 
يختمؼ مكقؼ الكالديف في سمكؾ أبنائيـ فيككف مقبكال في كقت، كغير مقبكؿ في كقت آخر، كقد 

يتساىؿ أحدىما بينما يتشدد اآلخر، كيؤدم ىذا التعامؿ إلى االضطراب في سمكؾ األبناء كالزعزعة 
 .(2) "في كيانيـ، كالفشؿ في مكاكبة االعتبارات السمككية

مف خبلؿ ما جاء في الفقرة أعبله، نستنتج أف الباحثاف يفسراف األسمكب المتذبذب عمى أنو  
ذلؾ االختبلؼ في السمكؾ المختمؼ لمكالديف لنفس المكقؼ، فيتساىمكف في كقت كيعاقبكف 

 .كيتشددكف في كقت آخر لنفس السمكؾ الذم جاء بو األبناء
 فيرل أف أسمكب التذبذب في التربية األسرية، يعبر عف عبد الرحمف العيساويأما الباحث 

تذبذب الكالديف في معاممة الطفؿ بيف الميف كالتراخي في األمر الكاحد، كالقسكة كالتربية في األمر 
 .(3)"نفسو إذ يعاقب الطفؿ مرة كيثاب مرة أخرل في نفس الكقت

ىنا يرل الباحث أعبله؛ أف أسمكب التذبذب ىك تذبذب الكالديف في تربيتيـ لمطفؿ، كتظير 
مظاىر ىذا األسمكب في إثابة الكالديف لمطفؿ عمى سمكؾ كتأنيبو عمى نفس السمكؾ في نفس 

 .الكقت
 ىذا األسمكب معتز السيد عبد اهلل وعبد المطيؼ محمد خميفةفي حيف يعتبر الباحثاف 

فاألطفاؿ قد يتكيفكف مع آباء متساىميف كمتسمطيف كمعاقبيف، كلكنيـ ال "أكثر األساليب سمبية، 

                                                           
 .39.، ب ت، ص(مصر)، مركز اإلسكندرية لمكتاب، اإلسكندريةآفاؽ جديدة في عمـ النفس االجتماعي: سمكل محمد عبد الباقي (1)
، 2003،(مصر)، دار الفكر، القاىرةتنشئة الطفؿ وسبؿ الوالديف في معاممة ومواجية مشكالتو: الشربيني، صادؽ يسرية زكريا (2)

 .13.ص
 .230.، ص2005، (لبناف)، دار الفكر العربي، بيركتسيكولوجية التنشئة االجتماعية: عبد الرحمف العيساكم (3)
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يجدكف صعكبة في التكيؼ مع مطالب غير متكقعة، كبالتالي فالطفؿ ال يمكف أف يتمثؿ منظكمة 
 . (1) "القيـ التي تممكيا منظكمة تمؾ األساليب، كقد يؤدم إلى االنحراؼ كسكء التكافؽ

كعميو؛ فإف الطفؿ عند بمكغو مرحمة حرجة كالمراىقة مثبل قد يختؿ ميزاف تكقعات الحكـ 
عميو مف طرؼ كالديو، فقد يمتدحانو في مكقؼ، كقد يعاقبانو لنفس المكقؼ، فبل يمكنو تكقع ما 

الذم ينتج عف سمككو في مكاقؼ مختمفة، فينتج عنده سكء التكافؽ كال يمكنو تمثؿ منظكمة القيـ في 
 .آداب كبلمو أك طريقة لباسو مثبل

 :أسموب القسوة- 4-5
 في جزئو الخامس عشر، قسا يقسك قسا كالقسكة لساف العرب البف منظور جاء في 

، فتأكيؿ القسكة في القمب ذىاب الميف كالرحمة (...)الصبلبة في كؿ شيء، كحجر قاس، صمب
كالخشكع منو  كيعتبر أسمكب القسكة مف األساليب التي تتبعيا بعض األسر في تربية أبنائيا، كمف 

كالتيديد، ككؿ ما يؤدم إلى إثارة األلـ  (الضرب)استخداـ العقاب البدني"أىـ مظاىر ىذا األسمكب 
أما نكع ..الجسمي كأسمكب أساسي في التنشئة االجتماعية عمكما، كالتربية األسرية خصكصا، 

العقاب فيك نكعاف العقاب البدني كالعقاب النفسي، كفي بعض األحياف يجمع اآلباء بيف النكعيف، 
أما مف ناحية درجة العقاب فقد يفرط اآلباء في العقاب كاإلفراط في العقاب يكلد في األبناء الشعكر 

 . (2)"بالتعسؼ كالطغياف
كيرل بعض األكلياء في أسمكب القسكة المبني عمى التشدد كالعنؼ كالتحكـ كالتخكيؼ  
كالتسمط بأنكاعو المادية كالمعنكية، األسمكب األمثؿ في تربية أبنائيـ كتككيف شخصيات تتسـ 

باالستقامة كااليجابية، غير القسكة كالصرامة مع األبناء، كحسب ما بينتو أغمب الدراسات النفسية 
 .كاالجتماعيػة ال تخمؼ إلى الشخصيات المضطربة كالحاقدة كالميالة لمعنؼ كاالنعزاؿ

كما أنو كمف مظاىر أسمكب القسكة كالتشدد فرض األكامر عمى األبناء كعدـ السماح ليـ 
بإبداء آرائيـ أماـ أكليائيـ، كمف مظاىره أيضا الكقكؼ أماـ رغبات المراىؽ أك منعو مف تحقيؽ 
بعض رغباتو المشركعة كممارسة ىكاياتو المفضمة، باإلضافة إلى تذكير الطفؿ ببعض أخطائو 

كشتمو أماـ إخكتو أك أصدقائو، كالسخرية منو، كما أثبتت العديد مف الدراسات النفسية أف العنؼ 
الجسدم يعد عامبل أساسيا في ظيكر بعض المشكبلت السمككية كالكذب كالسرقة كاليركب مف 

 .المنزؿ أك تحطيـ األشياء كتكسيرىا انتقاما مف األبكيف

                                                           
 .111.، ص2005، (لبناف)، دار النيضة العربية، بيركتالتربية والتنشئة االجتماعية: عبد اهلل زاىي الرشداف (1)
 .12.سيير كامؿ أحمد، شحاتة سميماف محمد، مرجع سابؽ، ص (2)
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في حيف تطرؽ الباحث حسف مصطفى عبد المعطي إلى إساءة معاممة الطفؿ، كالذم 
 إلساءة معاممة الطفؿ Parker& Collmerيدخؿ ضمف أسمكب القسكة، كقدـ ىذا الباحث تعريفا 

إف إساءة معاممة الطفؿ يستدؿ عمييا لكؿ طفؿ يمحؽ بو أم ضرر جسماني غير : "كما يمي
عرضي، كنتيجة ألفعاؿ مف جانب الكالديف أك أكلياء األمكر الذيف ينتيككف المعايير االجتماعية 

 .(1) "الخاصة بمعاممة األطفاؿ
قدـ الباحث في الفقرة أعبله، تعريفا إلساءة معاممة الطفؿ لباحثيف غربييف، كالمذاف يريا أف 
إساءة معاممة الطفؿ؛ ىي كؿ ضرر يمحؽ بجسـ الطفؿ قصدا مف قبؿ األكلياء أكلياء األمكر  كىـ 
بذلؾ ينتيككف معايير المجتمع الخاصة بمعاممة األطفاؿ، كالتي تمنع معاقبة الطفؿ بإلحاؽ الضرر 

بو عف طريؽ الّضرب، كىذا حسب القكانيف التي شرعتيا الدكؿ الغربية، في حيف يزاؿ الكالداف 
كأكلياء األمكر في المجتمعات الشرقية كالعربية، خاصة تقؼ ساكنة أماـ العنؼ الممارس ضد 

 -.الكالديف–الطفكلة، مف قبؿ اقرب الناس 
الكالداف يعامبلف أبنائيما بقسكة عندما يستخدماف كؿ ما يؤدم " أف البيػالويكيرل الباحث 

؛ ىنا الباحث يعرؼ أسمكب القسكة عمى أنو (2)"إلى األلـ الجسدم، أك النفسي لتقكيـ سمككيـ
المعاممة القاسية التي يعامميا األكلياء اتجاه أبنائيما، كالتي يككف نتيجتيا ألما نفسيا أك جسديا أك 

 .كبلىما معا
كمنو يمكننا القكؿ؛ أف أسمكب القسكة ىك إحساس الطفؿ بأف أحد الكالديف أك كمييما قاس 

في تعاممو، كأف يستخدـ معو التيديد بالحرماف ألبسط األسباب، كيعبر أسمكب القسكة مف األساليب 
 .(األكلياء)التي يتبعيا األكلياء لضبط سمكؾ أبنائيـ غير المرغكب فيو بالنسبة ليـ

لـ تقتصر أساليب التربية األسرية عمى األساليب الخمسة المذككرة سالفا، فمقد تعددت بتعدد 
الكتابات السكسيكلكجية كالسيككلكجية، فيناؾ مف الباحثيف مف يزيد عمييا أساليب أخرل كىناؾ مف 
 .اكتفى بذكر بعضيا، كسنحاكؿ عرض ما جاء في مؤلفات بعض الباحثيف النفسييف كاالجتماعييف

كامؿ عمر كالسيد عبد القادر زيداف  كصالح الديف القباني جيالففمقد لخص الباحثكف 
في أربعة  (أساليب المعاممة الكالدية)، أساليب التربية األسرية(3)نجالء منجود حسفكالباحثة عارؼ 

                                                           
 .54-53.ص.، ص2004، (مصر)، دار السحاب لمنشر كالتكزيع، القاىرةاألسرة ومشكالت األبناء: حسف مصطفى عبد المعطى (1)
 .07، ص1988، (مصر)، االنجمك المصرية، القاىرةمقياس الضغوط الوالدية: البيبلكم فيكال (2)
أساليب التنشئة الوالدية كما : جيبلف صبلح الديف القباني، السيد عبد القادر زيداف، كامؿ عمر عارؼ، نجبلء محمد منجكد حسف (3)

، مجمة بحكث التربية النكعية، جامعة المنصكرة، الجزء الثاني، يدركيا األبناء في مرحمة المراىقة وعالقتيا بإدارتيـ لوقت الفراغ
 (.156،157)، ، ص2011، أكتكبر 23العدد
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أسمكب االستقبلؿ  أسمكب التبعية، أسمكب التفرقة، أسمكب المساكاة، كسنحاكؿ : أساليب أساسية
 .فيما يمي إعطاء شرح لكؿ أسمكب حسب ما جاء في مؤلؼ ىؤالء الباحثيف

 :Independenceأسموب االستقالؿ -أ

يقصد باالستقبلؿ تشجيع الكالداف ألبنائيا عمى حرية إبداء الرأم كدفعيـ نحك تحقيؽ ذاتيـ "
 أف األبناء الذيف يتاح ليـ فرص االستقبللية  Wendyدكف االعتماد عمى الغير، فقد كجد 

كاالعتماد عمى أنفسيـ يظيركا مشكبلت تكافؽ مدرسي أقؿ بالمقارنة باألطفاؿ الذيف لـ تتكافر ليـ 
 ".فرص االستقبللية كاالعتماد عمى اآلخريف في مرحمة المراىقة

مما سبؽ يتضح لنا أف إتباع الكالداف أسمكب االستقبلؿ يشجع األبناء عمى ممارسة السمكؾ 
السكم، كيؤدم إلى تشجيع السمكؾ الناضج خبلؿ األداء االجتماعي كالعاطفي، بؿ يسمح لمطفؿ أف 

يعزز نفسو كيكجو سمككو كيجعمو يشعر بالمسؤكلية نحك نتائج سمككو، كغالبا ما يستعمؿ كالد 
 .الطفؿ المستقؿ أساليب التشجيع كالمكافأة لمتميز بيف المقبكؿ كالمرفكض

 :Dependencyأسموب التبعية -ب
التبعية ىي أف يفضؿ الكالديف أف يكيؼ االبف تفكيره كسمككو، طبقا لرغباتيـ كأف يعرؼ ما "إف 

الذم يفكر فيو، كماذا يفعؿ في كؿ كقت كيحاكؿ أف يتدخؿ في نشاطو داخؿ المنزؿ، كأف يصبح 
الكالد غير قادر عمى تحمؿ االبتعاد عف االبف، فيعارض السمكؾ المستقؿ لمطفؿ الذم يبعده عنو 

 ".خارج المنزؿ
مف خبلؿ ما سبؽ، نجد أف استخداـ أسمكب التبعية في معاممة األبناء يؤدم إلى فقدانيـ الثقة 

بالنفس، كالثقة بقدراتيـ، كيخمؽ منيـ شخصيات منطكية ميالة لمخكؼ كاالنسحاب االجتماعي، 
كعدـ التمتع بركح المبادرة كاإلبداع كاالنجاز، كغير قادريف عمى اتخاذ القرارات بأنفسيـ كتحمؿ 

 .المسؤكلية  كبالتالي يبقى األبناء ىنا دائما بحاجة دائمة لغيرىـ كتابعيف ليـ
 :Distinctionأسموب التفرقة - جػ

 يقصد بالتفرقة عدـ المساكاة بيف األبناء جميعا كالتفضيؿ بينيـ بسبب الجنس أك ترتيب 
المكلكد أك السف أك غيرىا، أك تفضيؿ أحد مف األبناء بسبب أنو متفكؽ أك جميؿ أك ذكي كغيرىا 

 .مف األساليب الخاطئة
كمنو فالتفرقة؛ تعني عدـ المساكاة بيف األبناء جميعا، أك التفضيؿ بينيـ عمى أساس المركز 

أك الجنس أك السف أك لسبب آخر، كيترتب عمى ىذا األسمكب أك يتشكؿ لدل االبف المفضؿ 
األنانية كرغبة في الحصكؿ عمى ما يممكو غيره، دكف مراعاة شعكر الغير، كيتشكؿ لدل بقية 

 .إخكتو الغيرة منو كالحقد عميو كعمى الكالديف في حاالت أخرل
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 :Equalityأسموب المساواة - د
المساكاة يقصد بيا عدـ التفرقة بيف األبناء تبعا لجنس الطفؿ كعمره أك شكمو أك قدراتو 

 .كممكاتو الشخصية أك أم سبب آخر
كمنو؛ فالمساكاة ىي عكس التفرقة، بمعنى معاممة األبناء كمعاممة كاحدة دكف اعتبار لمسف 

أك الشكؿ أك الذكاء، فالمخطئ يعاقب عند ارتكاب الخطأ، كالحسف السمكؾ يثاب لسمككو ال لمظيره     
 . (1)كال لصغر سنو أك كبره

أف الباحثكف أعبله قدمكا لنا مجمكعة مف األساليب عمى شكؿ مما سبؽ يمكننا القوؿ، 
أسمكب / متضادا، فاألسمكب المستقؿ يقابمو األسمكب التبعي، في حيف يقابؿ أسمكب التفرقة

 .المساكاة، كىي مف بيف األساليب الشائعة في العديد مف األسر
  فيرل أف أساليب التنشئة األسرية يمكف أف (2)عبد اهلل بف محمد ىادي الحربيأما الباحث 

 :نمخصيا في األساليب التالية
 أم تعرض الطفؿ لمضرب أك أم صكرة أخرل مف صكر العقاب :اإليذاء الجسدي -1

 .البدني بطريقة قاسية عمى أخطاء صغيرة تجعؿ الطفؿ يشعر بظمـ الكالديف
 كىي إحساس الطفؿ بأف أحد الكالديف أك كمييما قاس في تعاممو كأف يستخدـ :القسوة -2

 .معو التيديد بالحرماف ألبسط األسباب
 أم حرماف الطفؿ مف الحصكؿ عمى األشياء التي يحتاجيا، أك عمؿ أشياء :الحرماف -3

 .      يحبيا بصكرة تجعمو يشعر ببخؿ الكالديف عميو
 كىك تعمد تكبيخ الطفؿ، ككصفو بصفات سيئة في كجكد أشخاص آخريف، أك :اإلذالؿ -4

 .معاممتو بطريقة تشعره بالنقص كالدكنية مع عدـ تقدير إمكاناتو
 بمعنى تجنب معاممة الطفؿ أك الحديث معو لفترة طكيمة عمى أخطاء بسيطة :الرفض -5

 .تشعره بأنو غير محبكب مف أحد الكالديف أك مف كمييما
 تتمثؿ في الخكؼ عمى الطفؿ بصكرة مفرطة مف أم خطر قد ييدده :الحماية الزائدة -6

 .مع إظيار ىذا الخكؼ بطريقة تؤجؿ اعتماد الطفؿ عمى ذاتو
 كذلؾ بكضع حدكد معينة لممسمكح بو كالمرفكض مف كجية نظر اآلباء، :التدخؿ الزائد -7

مع التمسؾ بو ىذه الحدكد بشكؿ قاس مع التدخؿ في كؿ صغيرة ككبيرة في حياة 
 .الطفؿ

                                                           
 .157.جيبلف صبلح الديف القباني، السيد عبد القادر زيداف، كامؿ عمر عارؼ، نجبلء محمد منجكد حسف، مرجع سابؽ، ص (1)
 .65.عبد اهلل بف محمد ىادم الحربي، مرجع سبؽ ذكره، ص (2)
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 احتراـ رأم الطفؿ كتقبمو عمى عيكبو، كتصحيح أخطائو دكف قسكة مع بث :التسامح -8
 .الثقة في نفسو

 .كيعني تعكد الكالديف إظيار الحب لمطفؿ سكاء بالمفظ أك الفعؿ: التعاطؼ الوالدي -9
 كيعني تكجيو الطفؿ نحك النجاح في العمؿ كالدراسة حتى يككف :التوجيو لألفضؿ -10

 .عضكا نافعا في المجتمع لو قيمتو ككيانو
 بمعنى تحقير الطفؿ كالتقميؿ مف شأنو بطريقة تشعره بعذاب :اإلشعار بالذنب -11

 .الضمير، أك اإلحساس بالذنب حتى عمى األخطاء التي ليس لو يد فييا
 بمعنى ميؿ الكالديف لمساعدة الطفؿ كتشجيعو كالكقكؼ بجانبو في :التشجيع -12

 .المكاقؼ بطريقة تدفعو قدما إلى األماـ
 أم نبذ الطفؿ كتفضيؿ إخكانو عميو ألم سبب مف األسباب :(النبذ)تفضيؿ اإلخوة -13

 .(لجنسو أك ترتيبو الميبلدم)
 بمعنى تحقيؽ رغبات الطفؿ بصكرة مفرطة مع إضفاء المزيد مف الرعاية :التدليؿ -14

 .كاالىتماـ عميو أكثر مف إخكانو بصكرة تعكقو عف تحمؿ المسؤكلية بمفرده
 في دراستيا عف التنشئة الدينية أف ىناؾ عدة أساليب لمتربية (1)مديحة أحمدأما الباحثة 
 : األسرية تتمثؿ في

 يجب أف يككف األب كاألـ قدكة حسنة ألبنائيـ، فيربكنيـ عمى القيـ كالمبادئ :أسموب القدوة -1
السميمة، فالطفؿ ال يدرؾ ما يدركو الكبار عف معنى القيـ كالمبادئ كلكنو بطريقة ما، تنشئ 

في نفسو قاعدة يبنى عمييا تمؾ المبادئ في المستقبؿ، كما أف قدرة الطفؿ عمى االلتقاط 
الكاعي كغير الكاعي، كبيرة جدا فيك يتأثر بكؿ ما يراه، فيناؾ جيازاف شديدا الحساسية في 

 .جياز االلتقاط كجياز المحاكاة، فيك يمتقط كؿ ما يراه حكلو كيسمعو: نفسو ىما
 كترل الباحثة أف التمقيف يأتي بعد القدكة في الترتيب كاألىمية، حيث يعتمد التمقيف :التمقيف -2

 .عمى القدكة اعتمادا كامبل
 حيث تكجد القدكة الصحيحة، فإف المكعظة تككف ذات أثر بالغ في :التربية بالموعظة -3

النفس كتصبح دافعا مف أعظـ الدكافع في تربية النفكس، ثـ أنيا مف جانب آخر ضركرة 
الزمة، حيث تكجد في النفس دكافع فطرية في حاجة دائمة لمتكجيو كالتيذيب، كالبد في ىذا 

 .مف المكعظة

                                                           
. 48-47.ص.مديحة أحمد عبادة، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
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 يستخدـ الحكار لتغيير مفيـك أك قناعة أك لتبياف فكرة أك تقديـ الدليؿ :أسموب الحوار -4
المنطقي المساند ليا، كتخميصيا مف التشكيش كالُمبس، كما أنو يساعد عمى إتباع كسائؿ 

اإلقناع في الحديث كالجرأة كالشجاعة األدبية، كمقارنة الحجة بالحجة، كالدفاع عف 
 .القضايا

مف خبلؿ ما جاء أعبله، فقد قدمت لنا الباحثة أربعة أساليب متصمة ببعضيا البعض، بدءا 
بأسمكب القدكة، يميو أسمكب التمقيف، ثـ أسمكب التربية بالمكعظة ثـ ختمت بأسمكب الحكار، كالذم 

 .يبنى عمى القناعة، كجميع ىذه األساليب تستخدميا األسرة لتربية أبنائيا كتنشئتيـ تنشئة سميمة
، كسنحاكؿ تمخيص كؿ (1)خمسة أساليب لمتربية األسريةمراد زعيمي في حيف قدـ الباحث 

 . أسمكب عمى حدة
 :أسموب القدوة -1

كيراىا الباحث أعبله مف أنجع األساليب، ككصفيا بأنيا سيمة جدا كصعبة جدا، فيي ال 
نما تتطمب التزاما صادقا مف األفراد بما يدعكف إليو  .تتطمب عمما كثيرا كمناىج معقدة، كا 

 :أسموب الموعظة والنصح -2
فالمكعظة ىي ذلؾ الحديث المكجو لنفس االنساف، لكي تميف كتكؼ عف شركرىا، كتفتح 
الباب أماـ أشكاؽ الركح كتطمعاتيا، كالحاجة إلى المكعظة، ليست قاصرة عمى األطفاؿ فقط، 

نما عمى الكبار أيضا، كالمكعظة المؤثرة  حسب الباحث أعبله تفتح طريقيا إلى النفس –كا 
 :مباشرة، فتثير األحاسيس كالمشاعر، كلتككف مؤثرة يجب أف تتكفر فييا شركط مف أىميا

 اختيار المكقؼ المناسب. 
 التمطؼ كالكضكح. 
 االقتصاد في المكعظة. 

 :أما النصيحة فيجب أف تككف
 صادرة مف انساف يكليو الطفؿ ثقتو كيصغي إليو جيدا. 
 مناسبة مف حيث التكقيت كالطريقة التي تبمغ بيا. 
 مراعية لفطرة الطفؿ، كأال تككف عممية صناعة قكالب جامدة لشخصية الطفؿ. 
 مراعية لنفسية الطفؿ كشخصيتو كعمره الزمني. 
 ال تكرر كثيرا، ألف اإللحاح الكبير ينقمب إلى العكس. 
 أف يككف الناصح أىبل لما ينصح بو، أم قدكة لمطفؿ. 

                                                           
. 34-32.ص.، ص2006، (الجزائر)، منشكرات جامعة باجي مختار، عنابةمؤسسات التنشئة االجتماعية: مراد زعيمي (1)
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 : أسموب التربية بالمالحظة -3
أم مبلحقة الطفؿ كمبلزمتو في تككينو األخبلقي كاالجتماعي، كمبلحظة سمككو اليكمي 

 .كاستعداده النفسي كتحصيمو العممي
 :أسموب القصة -4

إف القصة تحفز التخيؿ اإلبداعي كالتركيبي لدل الطفؿ، خصكصا أنو ينسج األحداث عف 
طريؽ الحذؼ كاإلضافة، كالربط كالتركيب لينشأ صكرة معينة بذىنو لما ركم لو، فبإستغبلؿ 
 .الخياؿ الجامح يمكف السيطرة عمى بعض المفاىيـ التي يريد المربي طبعيا في ذىف الطفؿ

 :أسموب العقاب -5
يرل الباحث أف األصؿ في معاممة الطفؿ ىك الرفؽ كالميف، أما أسمكب القسكة فغير محبذ   

كأسمكب تربكم ناجح، فالمربي يجب أف يراعي العالـ بعيف الطفؿ، إال أف ىذا ال يعني أف 
العقاب مرفكض كأسمكب تربكم، بؿ أسمكب يدخؿ في إحداث التقكيـ المرغكب في سمكؾ 

مروا أوالدكـ بالصالة : "صمى اهلل عميو وسمـاألطفاؿ، كقد أقره رسكلنا الكريـ، مف خبلؿ قكلو 
حديث ركاه الحاكـ كأبك داكد عف )" وىـ أبناء سبع سنيف، واضربوىـ عمييا وىـ أبناء عشر

، كىذه إشارة إلى أف الضرب قبؿ ىذه السف غير مرغكب فيو، كلكنو مجدم (عمرك بف العاص
بعدىا، كىذا ما أقره عمـ النفس، فالطفؿ في سف العاشرة، يبدأ في االنتقاؿ مف مرحمة لتفكير 

الحسي إلى مرحمة التفكير االستداللي، كربط العقاب بنتيجتو، كعمى اختبلؼ نفسيات األطفاؿ، 
فالعقاب يختمؼ مف نظرة قاسية كعابسة، إلى تكبيخ، إلى استعماؿ العصا في حالة اليأس مف 

المكعظة، ككضح نفس الباحث أنو عمى الباحث التسمسؿ في العقاب مف الّميف إلى الّشدة، كىذا 
بعد معرفة الدكافع الحقيقية التي دفعتو إلى الخطأ، كيمنع منعا باتا الضرب المبرح الذم يترؾ 

 .أثرا في جسـ كنفس الطفؿ عمى حد السكاء
كعميو فالباحث أعبله؛ قدـ لنا خمسة أساليب تربكية في األسرة مستمدة مف تعاليـ ديننا 

الحنيؼ  مرتكزة عمى ما جاء في التنزيؿ الكريـ كسنة المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ، 
كسنتعرض إلى أساليب التربية اإلسبلمية فيما يمي، مف خبلؿ ما جاء في مؤلؼ الباحث صالح 

 .أبك جادك
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 :أساليب التربية اإلسالمية- 4-6
، أىـ أساليب "سيككلكجيا التنشئة االجتماعية" في كتابو (1)صالح أو جادوقدـ لنا الباحث 

التربية في اإلسبلـ، ككضح أف المنيج اإلسبلمي ال يفصؿ بيف اليدؼ كالكسيمة، فاليدؼ العظيـ 
يقتضي كسيمة نسمكيا لبمكغو، كلما كانت تربية الطفؿ تيدؼ إلى تككيف عنصر صالح لخدمة دينو 

 .كأسرتو كمجتمعو
 :أىـ أساليب التربية في اإلسبلـ في األساليب التالية- سابؽ الذكر–كيمخص لنا الباحث في مؤلفو 

 : التربية بالقدوة-4-6-1
حيث تعتبر القدكة مف أىـ العكامؿ المؤثرة في تربية النشء، ككذلؾ في تكجيو الراشديف فالطفؿ 

يتأثر بما يراه باعتباره قدكة لو كنمكذجا لمكماؿ أك النجاح أك الشيرة، كذلؾ عف طريؽ التقميد 
كالمحاكاة، فالقدكة الحسنة مف أبرز الكسائؿ في التربية، كيجب عمى الشخص الذم ينظر إلى 
 .النشء عمى أنو قدكتيـ سكاء أكاف أبا أـ مربيا، أف يتحمؿ مسؤكليات كتبعات القدكة حؽ حمميا

عمى شخصية الفرد بشكؿ كاضح، كليا دكر بارز في تعديؿ السمكؾ كفؽ تؤثر القدكة ؼكمنو؛ 
  القيـ كالفضائؿ الخمقية، كيعكد السبب في ذلؾ إلى الميؿ الفطرم لمطفؿ إلى تقميد اآلخريف

   في سمككواالستقامةكمحاكاتيـ في أقكاليـ كأفعاليـ كحركاتيـ، كىذا يتطمب مف المرّبي تمثؿ 
كترجمة قكلو إلى فعؿ حتى يككف أبمغ تأثيران، كأعمؽ انطباعان في النفس، كىذا مكضع اتفاؽ بيف 

ـ ِفي َرسُكوِؿ ػد َكاَف َلؾُك ػػَ َلؽ": قولو تعالىؿ، عمماء التربية المسمميف كغيرىـ، كاألصؿ الشرعي لمقدكة
 كغالبان ما ينتيي ىذا األسمكب بالممارسة العممية ،(21، اآليةاألحزابسورة )"ةٌ ػوٌة َحَسفَ ػاهلل أُكس

لمحياة، كالدركس العممية لمفضيمة كالقيـ كاألحكاـ الشرعية فيعتمد الطفؿ عمى نفسو، كيستفيد مف 
. تجاربو

 : التربية بالترغيب والترىيب- 4-6-2
مف أساليب تربية الطفؿ أسمكب ترغيبو بكؿ ماىك خير، مف كؿ ما يزعجو كيضايقو بطريقة 

ىادئة تتصؼ بالمركنة كالصبر، كينبغي أف يرسخ في ذىف الطفؿ أف السمكؾ الطيب نتائجو طيبة  
كأما السمكؾ الشرير فنتائجو شريرة، كيعد ىذا األسمكب مف أىـ األساليب التربكية كأبعدىا أثر  

لككنو يتماشى مع ما فطر اهلل عميو اإلنساف، مف الرغبة في المذة كالنعيـ كالرفاىية كالرىبة مف األلـ 
 .كالشقاء كسكء المصير

الثكاب كالعقاب في التربية ىك التجسيد المادم لسياسة الترغيب كالترىيب، كىك ييدؼ إلى إف 
كال خبلؼ ، إصبلح الطفؿ كتقكيـ سمككو، كيتـ ذلؾ كفؽ ضكابط كشركط حددىا الشرع اإلسبلمي

                                                           
 .266-261.ص.، ص2010 ،(األردف)دار المسيرة، عماف، 7ط، سيكولوجية التنشئة االجتماعية: صالح محمد أبك جادك (1)
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بيف عمماء التربية المسمميف في اعتماد الثكاب كأسمكب أكلي في تيذيب السمكؾ كتكجييو عمى 
المدل البعيد، كذلؾ مف خبلؿ تنمية الحكافز اإليمانية لدل الفرد، كزيادة دكافعو نحك التعمـ كالعمؿ 

. الجاد
 : التربية بالموعظة- 4-6-3

عداده خمقيا كنفسيا كاجتماعيا، كلقد  كىي مف أىـ الكسائؿ التربكية المؤثرة في تربية الطفؿ كا 
كجو القرآف الكريـ اآلباء عمى أف يعضكا أبنائيـ في محبة كرفؽ، كأف يستعممكا أسمكب الخطاب 
الداؿ عمى المحبة كالرفؽ كالحرص عمييـ، كمف النماذج القرآنية التي استخدمت ىذا األسمكب؛ 

ذا قاؿ لقماف البنو وىو يعظو يا بني ال تشرؾ باهلل إف الشرؾ لظمـ عظيـ" :قولو تعالى سورة )"وا 
أما السنة الشريفة؛ فمقد ركز األسمكب النبكم الشريؼ عمى أىمية المكعظة ، (13لقماف، اآلية

 .كالنصيحة كاإلرشاد اليادؼ لمالو أثر فعاؿ في التربية
 :التربية بالمالحظة- 4-6-4

كيقصد بيا مبلحظة الطفؿ كمبلزمتو في التككيف العقيدم كاألخبلقي، كمراقبتو كمبلحظتو 
في اإلعداد النفسي كاالجتماعي، كالسؤاؿ المستمر عف كضعو كحالو في تربيتو الجسمية كتحصيمو 

العممي، كمف األمكر التي يجب مبلحظتيا عند األبناء، ما يتعممو الطفؿ مف مبادئ كأفكار 
 .كمعتقدات كمف يصاحبيـ

 :الممارسة والتدريب العممي- 4-6-5
تعتبر الممارسة العممية مدخبل ميما في تعمـ القيـ كالفضائؿ كآداب السمكؾ االجتماعي، كما 

أنيا تكسب النفس اإلنسانية العادة السمككية، كالعادة ليا تغمغؿ في النفس يجعميا أمرا محببا، كحيف 
 .تتمكف مف النفس تككف بمثابة الخمؽ الفطرم

استخدـ اإلسبلـ العادة، ككسيمة مف كسائؿ التربية، فحكؿ الخير كمو إلى عادة تقـك بيا النفس 
بغير جيد كال كد، كبغير مقاكمة، كيتضح ذلؾ مف األسمكب الذم اتبعو القرآف الكريـ في تعميـ 

 .المسمميف الخصاؿ الحميدة
 :االقنػاع الفكري- 4-6-6

كيعتبر اإلقناع مف أىـ كسائؿ التربية في التعميـ، كىك مف أكؿ الطرائؽ التي استخدميا القرآف 
الكريـ كسمكيا رسكلنا الكريـ في معظـ الحقائؽ التي اشتمؿ اإلسبلـ، كقد دعا إلى استعماؿ العقؿ 
كالتفكير المنطقي السميـ في فيـ حقائؽ األشياء، كالتمييز بيف الحؽ كالباطؿ، كالصكاب كالخطأ  

 .بالحجة كالبرىاف، كليس بالتقميد األعمى
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 :التربية بالقصص- 4-6-7
كيعتبر ىذا األسمكب مف أىـ أساليب التربية الحديثة، كذلؾ لما لمقصص مف تأثير نفسي في 

األفراد، إذا ما كضعت في قالب مشكؽ، يشد االنتباه كيؤثر في العكاطؼ كالكجداف، كقد أبرز 
في القرآف الكريـ أىمية القصص اإليجابية كتأثيرىا النفسي كاألخبلقي في التربية، كتيذيب النفكس 

ف كنت مف قبمو : "قولو تعالى نحف نقص عميؾ أحسف القصص بما أوحينا إليؾ ىذا القرآف وا 
 (.03سورة يوسؼ، اآلية)"لمف الغافميف

كيجب أف َتِرَد القصة بطريقة تربكية، كيشمؿ ذلؾ اقتداء بالقصص القرآني، كذلؾ بإيراد 
المكاقؼ التي ليا عبلقة بالغرض الذم ذكرت القصة مف أجمو، كالتغاضي عف ما عداىا مف 
التفاصيؿ كيتـ إدماج العبر كالعظات في ثناياىا، كيبل يندمج السامع مع األحداث بكؿ تفكيره 

 .كينسى اليدؼ األساسي مف القصة
القياـ بالتربية األسرية ككخبلصة عامة حكؿ أساليب التربية في اإلسبلـ يمكننا القكؿ أف؛ 

كاجب شرعي دلت عميو النصكص الشرعية كتفرضو المصمحة الكاقعية كيقتضيو العقؿ، قاؿ الحؽ 
ـْ َناًرا َوقُكودُكَىا النَّاسُك َواْلػِحَجاَرةُك َعَمْيَيا " :  كتعالى-سبحانو-  ـْ َوَأْىِميكُك َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمنُكوا قُكوا َأنفُكَسكُك

وفَ  ـْ َوَيْفَعمُكوَف َما يُكْؤَمرُك  (.06، اآليةالتحريـسورة ) "َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشداٌد الَّ َيْعصُكوَف المََّو َما َأَمَرىُك
 كألسمكب ،التربية عممية منيجية تحتاج إلى معرفة كميارات كصبر عمى المتابعةكمنو، ؼ
 أثُره الفعاؿ في الصحة النفسية ألبنائيما، فاألسمكب ، الذم يسمكو الكالداف في األسرةالتربية األسرية

القائـ عمى الشكرل كالتقبؿ يكلد شعكران إيجابيان لدل الناشئ تجاه ذاتو أكالن، كيساعده عمى التكيؼ مع 
بينما األسمكب القائـ عمى القير كالتسمط كاإللزاـ الدائـ ، األسرة كالمدرسة كالمجتمع كاألصدقاء ثانيان 

فإنو يكلد شعكران سمبيان عند الناشئ تجاه ذاتو أكالن ثـ تجاه األسرة كالمدرسة كالمجتمع كاألصدقاء 
 معظـ الدراسات ثانيان، بؿ كيزيد مف احتماالت ظيكر مشكبلت سمككية لديو، كىذا ما انتيت إليو

 .النفسية كاالجتماعية
 صبلح عمييا يرتكز عظيمة، ميمات بثبلث األسرة في الكالديف كتعالى سبحانو اهلل كمَّؼ

 .كاآلخرة الدنيا في كفبلحو اإلنساف

 .عمييا كتربيتيـ األبناء، إلى اإلسبلمية العقيدة أصكؿ نقؿ مسؤكلية :األولى الميمة ·
 كتدريبيـ األبناء، إلى العامة االجتماعية كاآلداب األخبلؽ أصكؿ نقؿ مسؤكلية :الثانية الميمة ·

 .بيا سمككيـ كضبط  عمييا
 كمعاشيـ، صحتيـ في أحكاليـ ُيصمح ما عمى األبناء كتدريب تعميـ مسؤكلية :الثالثة الميمة ·

 .بأنفسيـ كيقكمكا الحياة، ىذه في يعيشكف ككيؼ
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مف تعاليـ الشرع اإلسبلمي القكيـ، كىك ييدؼ إلى إعداد يستقى النظاـ التربكم اإلسبلمي ؼ
الفرد الصالح السكم الذم يسعى إلى الكماؿ في جكانب حياتو كافة، كما يمتاز عف غيره مف 

كالكسطية كاالعتداؿ، اعتماد أسمكب الحكار، اعتماد سياسة تشجيع كتحفيز : األنظمة بعدة مزايا
الطفؿ، الثكاب كالعقاب التربكم، التكامؿ كالشمكؿ، كالحث عمى استخداـ التقنيات التربكية الحديثة، 

تنمية المدارؾ الفكرية كالقدرات العقمية لدل الطفؿ، كتكجييو نحك اكتساب المعارؼ الشرعية ؿ
كالعممية كالثقافية كالحضارية التي تساىـ في تحقيؽ نضجو الفكرم المدّعـ بالحكمة كالمنطؽ 

 .كالسداد في الرأم
أف التربية في التشريع اإلسبلمي ال تقتصر عمى جانب محدد مف يتضح لنا؛ مما سبؽ ك
نما تشمؿ جانب حياتو كافة، العامة كالخاصة حياة الفرد  .كا 

 
 :العوامؿ المؤثرة في أساليب التربية األسرية- 4-7

 

تتأثر عممية التربية األسرية لمطفؿ بالظركؼ البيئية التي يعيش فييا، فالطفؿ منذ كالدتو 
يتعرض إلى تفاعؿ مستمر كمتغير كمتبدؿ مع كالديو كأفراد أسرتو، كىذا التفاعؿ يقـك بدكره في 

تككيف كتشكيؿ المبلمح البارزة لشخصية الطفؿ، فتحكلو مف كائف بيكلكجي إلى كائف اجتماعي، لو 
 ، إذ أثبت األبحاث كالدراسات في مجاؿ التنشئة (1 )سمات محددة كخصائص كأنماط فكرية

االجتماعية عمى كجكد اختبلفات رئيسة في أساليب التربية األسرية بيف األسر، تبعا لممستكيات 
االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية المختمفة، فضبل عف الظركؼ األسرية التي تمر بيا األسرة 

 كاألسرة الجزائرية خاصة كسنحاكؿ فيما يمي تسميط الضكء عمى أىـ العكامؿ المؤثرة  العربية عامة
.  في أساليب التربية، كىذا حسب ما جاء في بعض الكتابات السكسيكلكجية التي اطمعنا عمييا

  :عالقة الطفؿ بوالديو- 4-7-1
إف بعض األساليب المتبعة في تربية األطفاؿ قد تجعمو يفقد الثقة بكالديو، كبذلؾ تتصدع 
العبلقة الرابطة بيف الطفؿ ككالديو، كغالبا ما ينتج ذلؾ مف تصرفات األبكيف أك احدىما بقصد أك 
بغير قصد نحكه كعمى ىذا األساس ينبغي عمى الكالديف أف يككنا قريبيف مف الطفؿ، كذلؾ لخمؽ 
جك مف الثقة بينيما كبيف االبف، مما يساعدىما عمى تكجييو، كما أف ىذا الجك المتميز مف الثقة 

                                                           
، مقاؿ منشكر في مجمة العمـك االجتماعية، بعض مالمح التنشئة االجتماعية لمطفؿ في الخميج العربي:  عبلء الديف البياتي(1)

 .15.، ص1979  الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية، ، جامعة3العدد
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بينيما يجعمو يحترميما كيطيعيما كيستجيب لكؿ أكامرىما، كما يجب أف تقـك ىذه العبلقة عمى 
 .أساس االحتراـ كالتقدير كليس عمى أساس كالعقاب كاإلكراه

كيعد الجك العاطفي لؤلسرة الذم يسكده التقبؿ كالتسامح كالمكدة كالحب مف أىـ العكامؿ 
المؤثرة إيجابا في تككيف شخصية األبناء، كأثبتت الدراسات أف استخداـ النمط الديمقراطي عمى 

سبيؿ المثاؿ مف قبؿ الكالديف في تربية أبنائيـ يؤثر عمى التكيؼ االجتماعي لؤلبناء، حيث 
 .يصبحكف أكثر ايجابية في التعامؿ مع اآلخريف كأكثر اعتمادية عمى النفس

عند تطرقيما لعبلقة عبد المجيد سيد منصور وزكريا أحمد الشربيني كما يرل الباحثاف 
سمكؾ الفرد يتأثر خبلؿ مراحؿ حياتو بخبراتو المبكرة، كبما أف بيئة الطفؿ في "األبناء باآلباء أف 

باككرة حياتو ال تخرج عف محيط البيت كاألسرة، فإف تمؾ البيئة تمعب دكرىا الرئيسي في تككيف 
كبناء شخصية الطفؿ في حياتو المقبمة، كلذلؾ يتحدد نمط ىذه الشخصية كاتجاىاتيا نحك اآلخريف، 

 .(1)..."كنحك األشياء كالحياة عامة نتيجة لنكع عبلقات الطفؿ بكالديو،
أكد الباحثاف السابقيف الذكر؛ أف عبلقة الطفؿ بكالديو تحدد سمكؾ الفرد كشخصيتو، 

كمختمؼ عبلقاتو االجتماعية مع أسرتو كجماعة األقراف، كالحياة عامة، كىذا يبيف أىمية العبلقة 
 .بيف األبناء ككالدييما في تحديد مستقبؿ األبناء، سكم كاف أك غير سكم

 :العالقة بيف الوالديف- 4-7-2
 إف العبلقة بيف الكالديف تعد مف أىـ أسباب نجاح عممية التربية كسبلمة البناء األسرم، فقد 

أثبتت العديد مف الدراسات أف األسرة المتصدعة كالتي تسكدىا الخبلفات الدائمة بيف الكالديف، غالبا    
ما تؤثر سمبا في سمكؾ األبناء كتدفعيـ إلى االنحراؼ، ككمما كانت العبلقة بيف الكالديف منسجمة 

 .كمما ساعد ذلؾ عمى نمك شخصية سميمة لمطفؿ، تتسـ بالكماؿ كاالتزاف

؛ أنو لعبلقة الكالديف باألبناء كاتجاىاىما نحكه ككيفية محمد مصطفى زيدافكيؤكد الباحث 
التعامؿ معو، تنعكس عمى التكافؽ النفسي كاالجتماعي لؤلبناء، حيث الحظ بعض الباحثيف أمثاؿ 

Terman أف الحياة األسرية التي تنعدـ فييا الصراعات، تييئ لؤلبناء جكا أسريا يساعدىـ عمى 
 .(2)"االستقرار النفسي، كتقديـ التكجيو كالمساعدة البلزمة التي يحتاجكنيا

 
 

                                                           
-المرض النفسي-األدوار)األسرة عمى مشارؼ القرف الواحد والعشروف: عبد المجيد سيد منصكر، زكريا أحمد الشربيني (1)

. 61.، ص2000، (مصر)، دار الفكر العربي، القاىرة(المسؤوليات
المممكة العربية )، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، جدة3، طالنمو النفسي لمطفؿ والمراىؽ ونظريات الشخصية: محمد مصطفى زيداف (2)

. 174.، ص1990، (السعكدية
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 :توافؽ األسرة وتماسكيا- 4-7-3
إف الترابط األسرم يعتبر مف أىـ العكامؿ التي ترسـ معالـ شخصية الطفؿ، باعتباره 

النمكذج المثالي الذم يحتذم بو الطفؿ، فالطفؿ في أسرتو ليس مجرد عنصرا فييا فحسب، بؿ ىك 
احد أىـ مككناتيا كلذلؾ فيك المبلحظ كالمشارؾ كالتابع، كعمى ىذا األساس فيك يتأثر بكؿ ما يراه 

كما يسمعو كما يفعمو كؿ المحيطيف بو، كغالبا ما تككف لمخبلفات األسرية األثر البالغ عمى 
مستقبؿ الطفؿ، كحتى نجنبو االضطراب يجب أف يسكد التفاىـ بيف أعضاء األسرة صغارا ككبارا، 

كبيذا ال ترتسـ في ذىنو أم صكرة قد تؤدم إلى  تذبذبو كانحرافو، خصكصا كانو يتمقى في 
 .المدرسة دركسا تمكنو مف اإلدراؾ كالتمييز كالفيـ

 أنو يجب أف باسـ محمد ولي كالباحث محمد جاسـ العبيديكفي ىذا الصدد يرل الباحث 
تككف ىناؾ درجة عالية مف التقارب في الميكؿ كالعادات كاالتجاىات السمككية في الممبس كالمأكؿ 
كالتركيح كاإلنفاؽ كاالدخار كال يعني التكافؽ أف يككف ىناؾ تماثؿ كامؿ بيف الشريكيف، في التككيف 

النفسي كالعاطفي الذم يكمف كراء فمسفة كؿ منيما في الحياة، بؿ يعني التقارب كالتكافؽ بدرجة 
ال فإف كجكد تبايف تربيتيما سكؼ يككف في حد ذاتو عامبل أساسيا لمنزاع،  كافية في ىذه الشؤكف، كا 
كيؤدم إلى سكء التفاىـ المستمر بينيما، فاألسرة الصالحة كالسعيدة عبارة عف كحدة حية مككنة مف 

 .(1 )تتفاعؿ مشاعرىـ كتتكامؿ كظائفيـ كتتكحد غاياتيـ (الزكجة كاألبناء-الزكج)مجمكعة أفرادىـ 
يكضح الباحثاف أعبله؛ الفرؽ بيف التماثؿ الكامؿ بيف الزكج كالزكجة كالتكافؽ، كالذم يعني 
التقارب كالمشاركة في بعض السمككيات ال كميا، مما يضمف خمؽ بيئة أسرية سميمة كأسمكب تربية 

 .سكية، تضمف لممجتمع أفرادا أسكياء بشخصيات متزنة كسميمة
  : حجـ األسرة-4-7-4

إف العدد الكبير ألفراد األسرة يؤثر بصكرة مباشرة عمى تربية األطفاؿ، كذلؾ ألف تكجيو 
كترشيد الطفؿ داخؿ أسرتو ليس باألمر الييف حسب نظرة األخصائييف التربكييف، كلكي ينشأ الطفؿ 
تنشئة سميمة مشبعة بالقيـ يجب أف يأخذ الكقت كاالىتماـ الكافييف داخؿ األسرة، كىذا ال يأتي في 
ظؿ الجك العائمي المزدحـ كالكثير األفراد، ألف في ىذا الكضع يفقد الطفؿ االىتماـ الكافي لتكجييو 

 . كتربيتو داخؿ أسرتو التي تعتبر منبع العممية التربكية

                                                           
دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، االصدار الثاني، : 1ط، المدخؿ إلى عمـ النفس االجتماعي: محمد جاسـ العبيدم، باسـ محمد كلي (1)

 .72.، ص2009، (األردف)عماف
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كمنو، فحجـ األسرة لو األثر الكبير في التربية، حيث أف ىناؾ ارتباط مكجب بيف عدد 
األبناء في األسرة كميؿ األميات إلى استخداـ العقاب كالسيطرة المشددة في تربية أبنائيف، كتشير 

 .الدراسات أف األميات األكثر أطفاال، ىف أكثر ميبل لرفضيـ كأقؿ حماية ليـ
  :المستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة- 4-7-5

غالبا ما نجد األطفاؿ الذيف يعيشكف في أكساط اجتماعية منحرفة خمقيا يتميزكف بيذه الميزة          
لككنيـ تمقكا ىذه التربية كاكتسبكىا منيا،  أما األطفاؿ الذيف ىـ في كسط اجتماعي تسكده الفضيمة 
كالقيـ االجتماعية الراقية نجدىـ يتصفكف بيا، كما أف األطفاؿ الذيف يتربكف قي مجتمع مثقؼ ليس 

كغيرىـ مف الذيف يتربكف في كسط اجتماعي تسكده األمية كالجيؿ، أما مف الناحية االقتصادية فيبدك 
أثرىا كاضحا عمى األطفاؿ الذيف يعانػػكف عكزا ماديا، كالذم ينعكس عمى تربيتيـ كمستكاىـ الثقافي 
كالدراسػي  كذلؾ ألف الطفؿ في أسرتو يحتاج إلى  كثير مف الكسائؿ المساعدة عمى ترقيتو كنمكه، 
فتكفير كؿ المتطمبات يصرفو عف التفكير في السعي ليا، كبذلؾ يتفرغ لبلنسجاـ كاالكتساب؛ إذف 

 . فالحالة االقتصادية لؤلسرة تؤثر بشكؿ مباشر في عممية التربية كأساليبيا
     كنجد في المقابؿ العديد مف الدراسات التي تؤكد أف خركج األـ لمعمؿ كغيابيا المتكرر 

كالطكيؿ لو أثر سيء عمى شخصية الطفؿ كسمككو االجتماعي، ألنو يفقده الشعكر باألمف 
 . كالطمأنينة، كيكرث فيو الشعكر بالحيرة كالقمؽ

    كنعني بالعامؿ االقتصادم لؤلسرة مجمكع القكل كالمتغيرات المكضكعية، التي تحدد الجكانب 
المادية لمجماعة، أك الفئة الجماعية، عمما بأنيا تمعب دكرا كبيرا في تحديد المستكل المعيشي ليذه 
الفئة  كتحديد أساليب الحياة التي تنتيجيا في تعامميا مع أفرادىا أك مع المجتمع، كما أف المستكل 
القيمي كنظرة المجتمع إزاء ىذه الجماعة أك الفئة، تعتمد كما يعتقد عمماء االجتماع عمى الظركؼ 
المادية، فكمما كانت ايجابية كانت درجة التقييـ االجتماعي لمفئة عالية كمتميزة، ككمما كانت سمبية 

 . (1)"صعبة كاف التقييـ لمفئة اجتماعيا متدني
     كمنو، فالمستكل االقتصادم يحدد درجة تمبية حاجات األبناء في األسرة تبعا لممتغيرات 

االجتماعية كالحاجية ليـ، كتبدك أىميتو كتأثيره في تحقيؽ االستقرار األسرم، فيك الكسيمة األكلى 
لمحفاظ عمى البناء المادم كالنفسي كاالجتماعي بيف أفرادىا، كأم قصكر فيو يترتب عنو ما يسمى 

بالفقر، الذم يحـر أفراد األسرة مف المشاركة االجتماعية كتحقيؽ الكثير مف المطالب الحياتية 
اليكمية، فالكثير مف المشكبلت األسرية تبدأ مف ضعؼ العامؿ االقتصادم أك سكء التصرؼ في 

 .اإلنفاؽ
                                                           

. 369.، ص1990،  (لبناف)، الدار العربية لممكسكعات، بيركت موسوعة عمـ االجتماع:احساف محمد الحسف (1)



 أساليب التربية ألاسرية………………................................……………......…الرابعالفصل 
 

 177 

أف مف أىـ العكامؿ التي تؤثر محمد جاسـ العبيدي، باسـ محمد ولي        كيضيؼ الباحثاف 
في أساليب التربية األسرية، دخؿ األسرة؛ كيؤكد الباحثاف أف الضيؽ االقتصادم منذ القدـ كاف 

، كقد حاكؿ العديد مف االقتصادييف كعمماء (اآلفات)السبب األساسي في ظيكر األمراض االجتماعية
االجتماع االستعانة بدراسات متعددة ليتأكدكا مف أف األسباب الرئيسية لبلنحرافات االجتماعية تنبع 
جميعيا مف العكامؿ كالقكل االقتصادية في المجتمع، كيضيؼ الباحثاف أف العامؿ االقتصادم يعد 

أىـ عامؿ في حياة األسرة، ألنيا إذا لـ تكف مستقرة اقتصاديا فإنيا تصبح عاجزة عف أداء كظائفيا ، 
 .(1)"بما فييا التربية

لحاجات كمنو؛ فالمستكل االجتماعي كاالقتصادم لؤلسرة يؤثر مف حيث مدل ادراؾ األسرة 
 .الطفؿ ككيفية اشباعيا كاألساليب المناسبة لمتعامؿ مع الطفؿ

 : جنس الطفؿ- 4-7-6
إف التمييز الحاصؿ بيف الذكر كاألنثى عند بعض المجتمعات كاف ليا أثرا كاضحا عمى 

ىماؿ األنثى كذلؾ في المعامبلت، كتكفير  عممية التربية، كيرجع ذلؾ إلى االىتماـ بالطفؿ الذكر، كا 
 .مف األمكر التي يسمح بالذكر دكف األنثى بالقياـ بيا الحاجات كالحؽ في الدراسة، كغيرىا

 كبالتالي تختمؼ معاممة اآلباء لؤلبناء بحسب جنسيـ، حيث أف اآلباء كانكا أكثر تسامحا 
كديمقراطية مع األبناء الذككر منيـ مع اإلناث، كما أف األميات أكثر ضبطا كتسمطا مع اإلناث 

 -.كىذا ما أكدتو العديد مف البحكث كالدراسات النفسية كاالجتماعية-منيـ مع الذككر 
 :مركز الطفؿ وترتيبو في األسرة- 4-7-7

 يؤثر ىذا العامؿ تأثيرا كبيرا، حيث يتدخؿ في أسمكب تربيتو كتنشئتو االجتماعية، فالطفؿ 
التي يمنحيا لو الكالداف خاصة في حاؿ - السمطة–األكؿ غالبا ما يتمتع ببعض المزايا منيا 

غيابيما عف المنزؿ، ليمارسيا عمى إخكتو األصغر سنا، كالطفؿ األصغر يناؿ مف األبكيف رعاية 
كبيرة كاىتماـ بالغ ألنو األصغر كاألضعؼ، كيككف ىذا الطفؿ عادة أكثر اعتمادا عمى الكبار مف 

لمطفؿ الكحيد فيك مركز -إخكتو، حيث أف الكؿ يعاممو باعتباره صغيرا ميما كبر، أما بالنسبة 
 .(الجد كالجدة كاألعماـ كاألخكاؿ)اىتماـ كالديو كعائمتو الكبيرة ككؿ 

مف خبلؿ ما جاء أعبله، يمكننا القكؿ أف أدكار الذكر تختمؼ عف أدكار األنثى، فالطفؿ الذكر 
ينمى في داخمو المسؤكلية كالقيادة كاالعتماد عمى النفس، في حيف أف األنثى في المجتمعات 

الشرقية خاصة ال تنمي فييا ىذه األدكار، كما أف ترتيب الطفؿ في األسرة كأكؿ الطفؿ أك األخير 
أك الكسط لو عبلقة بعممية التربية، سكاء بالتدليؿ أك عدـ خبرة األسرة بالتربية كغير ذلؾ مف 

                                                           
 .78.محمد جاسـ العبيدم، باسـ محمد كلي، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
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، (سميـ أك مف ذكم االحتياجات الخاصة)العكامؿ، باإلضافة إلى عامؿ الكضعية الصحية لمطفؿ 
تحدد دكر كأسمكب األسرة في تربيتو، فتربية الطفؿ العادم كالخالي مف أم مرض ليست كتربية 

 .الطفؿ المريض كالمعتؿ، حيث أف ىذا يتطمب مف األسرة تربية خاصة
تتمخص العكامؿ المؤثرة في أساليب التربية األسرية أف  (1)" ناصرإبراىيـ"الباحث في حيف يرل 

 : التاليةفي النقاط
 األكؿ طبقة الفرد االجتماعية تؤثر تأثيرا كبيرا في تربيتو، فطريقة إف :الطبقة االجتماعية -1

كالمبس كتبادؿ التحية، كأنماط السمكؾ العامة، كالقيـ، كالعادات، كالمثؿ، تختمؼ باختبلؼ 
 الطبقة الغنية أبناءالطبقة االجتماعية، كيمكف مبلحظة ذلؾ حتى في البمد الكاحد، ألف 

 أبناء الطبقة الفقيرة، كما تختمؼ اىتمامات كتطمعات أبناءتختمؼ اىتماماتيـ كتطمعاتيـ عف 
 .تختمؼ اىتمامات ابف البادية عف اآلخريفكما  ، المدينةأبناءالقرية عف 

 :الديف/المعتقد/العقيدة -2
، اك ما يسمى بالتككيف الفكرم لئلنساف اإليديكلكجي التككيف إف "ابراىيـ ناصريرل الباحث 

لديو، يأتي مف عمؽ عقائدم أك ديني، فاعتناؽ الفرد معتقد معيف، أك ديف معيف يطبعو بطابع 
خاص بأفكار ىذا المعتقد أك الديف، ليذا البد مف أف تككف تنشئة مناسبة لخميفتو الدينية أك 

العقائدية، فتنشئة الفرد المسمـ تختمؼ عف تنشئة الفرد المسيحي، كتنشئة الفرد الييكدم تختمؼ 
 إلى االختبلؼ في المعتقد الديني ىناؾ اختبلؼ كباإلضافةكىكذا، ...عف تنشئة الفرد اليندكسي

، الرأسمالي اإلنساف الماركسي تختمؼ تنشئتو عف فاإلنساف في المعتقدات السياسية، األفرادبيف 
". كىكذا

 أف عامؿ الديف، ىك عامؿ ال يقؿ أىمية عف بقية العكامؿ نخبة مف المتخصصيفكيؤكد 
تختمؼ التربية األسرية لؤلفراد كفقا لديانة األسرة كمستكاىا الفكرم : "سابقة الذكر، فجاء في مؤلفيـ

فتربية الفرد المسمـ تختمؼ عف تربية الفرد المسيحي أك الييكدم، كالفرد في أسرة " االيديكلكجيا"
شيكعية تختمؼ تربيتو عف األسرة الرأسمالية، ككذلؾ تختمؼ أنماط التربية كأساليبيا كفقا لممعتقدات، 

 .(2)"كيبلحظ ذلؾ عند معظـ الشعكب البدائية التي تعتقد الطكطمية أك األركاح كقكل فكؽ الطبيعة
كعميو؛ فالديف يؤثر بصكرة كبيرة في عممية التربية األسرية كأساليبيا، فكؿ أسرة تحرص 

 .عمى تربية أبنائيا كفؽ تعاليـ دينيا كمعتقدات المجتمع الذم تنتمي إليو

                                                           
 .26-24.ص.، ص2004، (األردف)، دار عمار لمنشر كالتكزيع، عمافالتنشئة االجتماعية: ابراىيـ ناصر (1)
. 520.، ص2009، (مصر)، الشركة العربية لمتسكيؽ كالتكريدات، القاىرةعمـ االجتماع األسري: نخبة مف المتخصصيف (2)
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 األسرة إطار الطفؿ كتثقيفو في ربية عممية تأف كىي إلييا؛تفات ؿكىناؾ حقيقة جكىرية يجب اال
 تعبر عف تركيب كأىداؼ انعكاس قيـ كمعتقدات أيضا مخططة بؿ ىي إراديةليست فقط عممية 

 الفرد عندما يكلد يدخؿ في نظاـ اسرم معيف كالعبلقة بيف إفاجتماعي محدد كتنبثؽ منو، 
، أساسياالنظاميف نظاـ األسرة كنظاـ المجتمع، عبلقة عميقة تمثؿ فييا التربية كالتثقيؼ دكرا 

 أثناء الفرد كتغرسيا في شخصيتو في إلى كأىدافو تنقؿ قيـ المجتمع أنياكيتمخص ىذا الدكر في 
 .(1) مف حياتواألكلىتككنو النفسي في السنكات 

 ىناؾ عبلقة كثيقة أف ىي انعكاس لثقافة المجتمع التي ىي جزء منو ذلؾ     فالتربية األسرية
 إقرار أففعمى الرغـ مف " ، كالثقافة السائدة في المجتمعالتربية األسريةكمتبادلة بيف أساليب 

 قرارات أنيا قد تبدك ،لصناعيةأك ا كالرضاعة الطبيعية ، استخداـ نكع معيف مف الرضاعةاألميات
 ىناؾ نكعا أف إال، أخرل كسيمة معينة دكف إلتباعلزاـ عمى المرأة ا كليس ىناؾ أم نكع مف ،فردية

مف التأثير غير المباشر لمثقافة العامة السائدة في المجتمع عمى أساليب التنشئة االجتماعية  
 في حياتيـ، كالثقافة شاممة ة الثقافة الكاحدة يتبعكف أساليب متشابوأبناءالمتبعة في المجتمع تجعؿ 

لجميع جكانب الحياة المادية كالبلمادية، فيي تشمؿ جميع العادات كالتقاليد كالقيـ كالمعتقدات كطرؽ 
 بكصفو عضكا في اإلنساف التي يبتكرىا ، كاالختراعاتكاألعماؿ األفعاؿالتفكير كجميع 

. (2)"المجتمع
 : البيئة الطبيعية-3

، كتعني البيئة الطبيعية، إيجادىايس لو يد في ؿكيقصد بيا البيئة التي يقيـ بيا الفرد ك
 المنطقة الجبمية عادات كتقاليد البد مف فبلبفطبيعة تككيف المنطقة التي يعيش فييا الفرد، 

  تنشئة األجياؿ البلحقة عمييا، ككذلؾ ابف المنطقة الساحمية، كالزراعية، كالصناعية
الخ، ألف البيئة الطبيعية تفرض مزاجا خاصا كردكد فعؿ كاستجابات معينة عمى ..كالصحراكية،

سكانيا، كحتى نكع المناخ السائد يؤثر في نمط الحياة كنمط الثقافة، كما يؤثر في النمط 
ات الطبيعية ك الثرأف في نكع السكف، كالحياة اليكمية، كما أثره إلى باإلضافةالسمككي، 

 . كتربيتيـاألفرادثر في حياة أكالمعادف، ليا 
  :الوضع السياسي-4

   فييااألطفاؿ منطقة يؤثر بطريقة كبيرة كمباشرة عمى تربية أم الكضع السياسي في إف
، كاإلنتاج كالفكر الرأمييـ عمى حرية ب كتر، بطبائع ديمقراطيةأبناءىافالمجتمعات الديمقراطية تطبع 

                                                           
 .83.، ص1977، األىمية لمنشر كالتكزيع، بيركت، 2ط، مقدمات لدراسة المجتمع العربي:  ىشاـ الشرابي(1)
 .121.، ص1995 ، دار المريخ، السعكدية،مدخؿ الى انثروبولوجيا النفسية:  فتحية محمد ابراىيـ(2)
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 المجتمعات التي تسير عمى النيج الديكتاتكرم عكسكتساكم فييا بينيـ في الحقكؽ كالكاجبات، 
 ربية كىكذا تككف الت،المجتمعات التي تسير عمى سياسة االشتراكية، اك السياسة الشعبية، كالحاكـ

 .نابعة مف النظاـ السياسي كمحككمة بو
 :الوضع االقتصادي-5

 باالقتصاد كالنظاـ التأثر، ألف أفراده ربيةاف الكضع االقتصادم السائد في المجتمع يؤثر في ت
 كالسيطرة عمى ىذه الطريقة اإلنتاجاالقتصادم في المجتمع يتحكـ في العممية التربكية، كطريقة 

 معينة ألفراد ذلؾ المجتمع، فالتنشئة في المجتمع الزراعي، كالذم يعتمد عمى تربية أساليبتفرض 
ككذلؾ المجتمع الصناعي الذم بأىميا،  خاصة ربية يفرض ت، كاالرتباط بيااألرض مف اإلنتاج

، كتناسب مع متطمبات إنتاجو بطريقة تخدـ طريقة أفرادهيعتمد اقتصاده عمى صناعة معينة ينشئ 
 .كىكذا، صناعتو

  :المستوى التعميمي- 6
 سكاء كاف ذلؾ عمى مستكل الفرد ، بالمستكل التعميمي بشكؿ كبيرالتربية األسريةتتأثر  

 التعميمي، أك مستكل المجتمع بشكؿ عاـ، أك حتى مستكل الحي الذم األسرةالتعميمي، أك مستكل 
 كبارىا، كما يقرؤكف أك العائمة، إليوالمستكل الذم كصمت : يقيـ بو الفرد، كيعني مستكل التعميـ
، كالكتب المستخدمة، كحتى برامج اإلذاعة كالتمفزيكف األسريةكالصحؼ التي يقرؤكنيا، كالمكتبات 

 .التربكية كالتعميمية التي يسمعكنيا كيشاىدكنيا
أف العامؿ الثقافي كالتعميمي لؤلسرة مف العكامؿ المؤثرة في  ىناء مطمؽ كما ترل الباحثة

 أف مستكل تعميـ الكالديف يجعميما يكظفاف معمكماتيما وارنرعممية التربية األسرية، حيث يقكؿ 
، كما لو دكرا ميمان في (1)كمعارفيما كانتقاءاتيما الثقافية في شكؿ أساليب معاممة تكجو نحك األبناء

تككيف كبناء شخصية الطفؿ كالمحافظة عمى نمكه المغكم كالجسمي كتحصيمو الدراسي، اذ بينت 
الدراسات الجارية في ىذا الخصكص أف ىناؾ تباينان في أساليب التربية بيف األسر بتبايف 

المستكيات الثقافية لبلـ كاألب  كقد تبيف أيضا أف األبكيف يميبلف إلى اعتماد األسمكب الديمقراطي 
في تنشئة األبناء كمما ارتفع مستكل تحصيميـ المعرفي أك التعميمي كعمى العكس مف ذلؾ يميؿ 
األبكاف إلى استخداـ أسمكب الشدة كمما تدنى مستكاىما التعميمي، فاألسرة المثقفة كالمتعممة تككف 

شباع  مدركة لحاجات الطفؿ  ككيفية إشباعيا كاألساليب التربكية التي يتبعانيا في معاممة الطفؿ كا 

                                                           
 .21.، ص1981، دار العمـك لمطباعة كالنشر الرياض،اتجاىات تربية الطفؿ في المممكة العربية السعودية : ىناء مطمؽ(1)
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حاجاتو، كما يؤثر ىذا المستكل أيضا في إقباليـ عمى االستعانة بالجيات المتخصصة كمكاتب 
 .(1)االستشارات في تربية الطفؿ

 ةلذلؾ تككف رعاية الطفؿ سيمة كبسيطة السيما إذا كاف الكالديف مف خمفية ثقافية مماثؿ 
ضمف ىذه الظركؼ ينمك الطفؿ ك، تفرقة بيف األبناء كال يظيركف معاممة عف حب،كمتزكجيف 

بكصفو شخص متكامؿ بدكف صراع بيف األدكار التي يمعبيا بالعبلقة إلى األعضاء اآلخريف في 
ف ممارسة اآلباء ألسمكب التفرقة بيف األطفاؿ قد تؤدم إلى خمؽ تكتر في العبلقات ، كما أاألسرة

ف ىناؾ مفاضمة في أاألسرية، كفقداف الثقة كالتعاكف بيف األطفاؿ، فعندما يشعر احد األطفاؿ ب
حدىما عف األخر سيتكلد عنده الشعكر باإلحباط كالنتيجة فقداف التكازف، لذلؾ يعد المستكل أ

الثقافي لؤلسرة مسؤكؿ عف درجة رعاية األسرة ألبنائيا كمعرفة الطرؽ السميمة لتربية أبنائيا، ألف 
الكالديف المذيف يككناف عمى قدر مف الكعي الثقافي يمكنيـ مف استخداـ األسمكب األمثؿ كالصحيح 

كما أف المستكل الثقافي "، كمف ثـ المساىمة في بناء شخصيتيـ بناءا متكازنا، افي معاممة أبنائيـ
 فضبل عف خمؽ ،لمكالديف لو تأثير ايجابي في سير عممية التنشئة االجتماعية بشكميا الصحيح

قامة عبلقة كدية مع الكالديف أنفسيـ كمف ثـ عبلقة  أجكاء مناسبة يسكدىا التفاىـ كاالنسجاـ، كا 
، فمازاؿ لؤلسرة دكرىا الفعاؿ باإلشراؼ عمى متابعة أبنائيا في الكاجبات (2)الكالديف بالذككر كاإلناث

المنزلية كفيـ الدركس، كيمكف أف نقكؿ أف الكالديف ىما المذاف يحدداف مدل تقدـ أك تأخر الطفؿ 
في المدرسة، كالدليؿ عمى ذلؾ أف اآلباء في الكقت الحاضر يقضكف كقتا أطكؿ في مساعدة 

أبنائيـ كفي استذكار دركسيـ أكثر مف ذلؾ الذم يقضيو اآلباء مع أبنائيـ في الماضي، كيرجع 
ذلؾ إلى ارتفاع المستكل الثقافي كالتعميمي بيف اآلباء في الكقت الحاضر خاصة في الفئات العميا 

إال انو بالنسبة لمفئات "كالمتكسطة  حيث أتيح لآلباء فرصة قضاء سنكات طكيمة في تمقي العمـ، 
العمالية كالريفية نجد أف اآلباء في كثير مف األحياف يخرجكف أبنائيـ مف المدرسة إما ليتعممكا 

الحرفة أك يساعدكىـ في الحقؿ أك قد يكتفكف بمرحمة معينة مف مراحؿ التعميـ، فاآلباء اليـك أكثر 
. (3)اىتماما بأبنائيـ، كما أف درجة تعميـ الكالديف يككف ليا اثر كبير عمى مستكل األبناء الدراسي

كما كاف استخداـ األساليب التربكية الحديثة في تربية األبناء يعتمد إلى حد كبير عمى 
 كمدل تمسكيما بالتقاليد كالقيـ القديمة كتقبميما لمقيـ كالتقاليد ،المستكل التعميمي كالثقافي لمكالديف

 كالتي مف خبلليا يستطيع الكالداف تفيـ األبناء كالتصرؼ معيـ كفؽ ذلؾ، كمف الحقائؽ ،الجديدة
                                                           

 .75. صاإلسكندرية، دط، المكتب الجامعي الحديث، دكف سنة نشر،، ديناميكية العالقات األسرية: خركفآ اقباؿ محمد بشير ك(1)
(2)

، رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة بغداد، قسـ عمـ االجتماع، االستمرارية والتغير في العالقات األسرية :لمياء محمد حسف 
 .54.، ص2005

 .287.، ص1982، (مصر)، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندريةالزواج والعالقات األسرية:  سناء الخكلي(3)
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 أف األسمكب الديمقراطي يزداد استعمالو كمما ارتفع ؛التي تـ التكصؿ إلييا في إحدل الدراسات
ف األسمكب التسمطي يقؿ استخدامو بارتفاع المستكل التعميمي أ ك المستكل التعميمي لمكالديف

كيظير ىذا " األبناء، ربية اف األسمكب الديمقراطي ىك األسمكب الناجح في تلكحظ ك،لمكالديف
األسمكب في رعاية الطفؿ كمبلحظة سمككو كالتفاىـ معو حكؿ ىذا السمكؾ بأسمكب يتميز بالحـز 
المصحكب بالمحبة كالحناف كمف ثـ فانو يؤدم الى تكسيع قدرات الطفؿ كانجازاتو كزيادة قدراتو 

.  (1)"كانجازاتو كتنمية قدراتو عمى اتخاذ القرار
 اآلباء أف لمتعميـ دكر كبير كعامؿ ميـ في دفع محمد سعيد فرحكما يرل الباحث 

 أساليب أف كمما يؤكد ذلؾ ، لقبكؿ األساليب الجديدة في عممية تنشئة كتربية األطفاؿكاألميات
 أك الكبيرات السف األميات شيكعا بيف أكثر ، كالجداتاألميات مف ة التقميدية المتكارثربيةالت

 ، المتعممات كصغيرات الّسفاألميات انتشارا بيف فأكثر التربية، األساليب الجديدة في أمااأُلميات، 
 ىكذا يمكف ، الجديدةربية ألساليب التاألميات التعميـ ساعد عمى تقبؿ أففقد بينت لنا الدراسات 

 حد ما التعميـ إلى يفجره ، الجديدةالتربية القديمة كأساليب التربية الصراع بيف أساليب أفالقكؿ 
 .(2)الذم ينتشر يكما بعد يـك حتى تسكد القيـ التي تناسب المجتمع المتغير

 فقسمت العكامؿ المؤثرة في التربية األسرية كأساليبيا إلى ؛نسيمة طبوشأما الباحثة 
مجمكعتيف؛ المجمكعة األكلى تشمؿ العكامؿ المتعمقة بالكالديف، كالمجمكعة الثانية تشمؿ العكامؿ 

 .المتعمقة باألبناء، كسنحاكؿ فيما يمي عرض ىذه العكامؿ
 :عوامؿ متعمقة بالوالديف-أ

 :طفولة الوالديف وخبراتيما الحياتية- 1
كترل الباحثة أعبله؛ أف مشاعر اآلباء كالخبرات التي مركا بيا في طفكلتيـ، يبقى ليا األثر العميؽ 
في نفسيـ، كبالتالي ستظير في شكؿ سمككيات تترجـ ما يجكؿ بالعقؿ الباطف ليؤالء اآلباء، فمنيـ 
مف تمقى نكع مف أساليب التربية األسرية السمبية كالقسكة كالضرب كالعنؼ كالحرماف في طفكلتو، 

ذا كاف بعض اآلباء  فتجده فيما بعد يحاكؿ بطريقة اسقاطية معاممة أكالده بنفس األسمكب، كا 
يعاممكف أبناءىـ بنفس األسمكب الذم تمقكه في طفكلتيـ، فإف البعض اآلخر يتبع عكس ذلؾ 
يجعمكف كؿ ىميـ أف ال تتكرر تجربتيـ المريرة مع أبنائيـ، لذا يشبعكنيـ مف تمؾ المشاعر 

                                                           
، رسالة ماجستير، قسـ عمـ االجتماع، كمية تنشئة أبنائيا عمى ثقة بالنفس واتخاذ القرار دور األسرة في:  فاطمة اسماعيؿ محمكد(1)

 .61.، ص2000 ،)العراؽ(اآلداب، جامعة بغداد 
 .248.، ص1980 ، الناشر لممعارؼ، اإلسكندرية،الطفولة والثقافة والمجتمع:  محمد سعيد فرح(2)
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كالعكاطؼ التي حرمكا منيا منذ طفكلتيـ، كقد يبالغكف في العطؼ عمى أبنائيـ تعكيضا عمى 
 .(1)الحرماف الذم تعرضكا إليو في الصغر

مف خبلؿ ما جاء في الفقرة أعبله، نستنتج أف ماضي الكالديف، بكؿ ما يحممو مف ذكريات 
سعيدة كانت أـ تعيسة، تعد مف بيف العكامؿ التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى مستقبؿ الكالديف، كالذم 

نسيمة يتجسد في أساليب تربيتيما ألبنائيما، سكاء باإليجاب أك بالسمب، كىذا ما تؤكده الباحثة 
 . في مؤلفياطبشوش

 :المستوى التعميمي لموالديف- 2
أف المستكل التعميمي يؤثر بطريقة أك بأخرل عمى - سابقة الذكر-كترل نفس الباحثة 

أساليب التربية، التي ىي نقؿ القيـ كاألفكار كالمعايير االجتماعية لؤلبناء، حيث يمعب التعميـ دكرا 
بالغا األىمية  في التأثير عمى شعكر الكالديف بكفاءتيـ لمقياـ بدكرىما التربكم، فيككنا أكثر مركنة 
في التعامؿ مع آبائيـ، كأكثر اعتمادا عمى أساليب التربية الحديثة، كما يزداد كعييـ كقدرتيـ عمى 
عطائيا مجاال  معرفة ميكؿ كرغبات أبناءىـ كاىتماماتيـ، كاكتشاؼ مكاىبيـ، فيحاكلكف صقميا كا 
لبلستقبلؿ، كلقد بينت أغمب الدراسات العبلقة بيف أساليب التربية األسرية بالمستكل التعميمي 

لمكالديف، إذ أشارت إلى أنو كمما ارتفع المستكل التعميمي لمكالديف كمما كانت طريقة معاممة األبناء 
ديمقراطية، كالعكس مف ذلؾ، فالكالداف يميبلف إلى استخداـ العنؼ أك اإلىماؿ، كمما تدنى 

 .(2)مستكاىما الثقافي
 :الجو المنزلي- 3

 يعتبر الجك العاطفي لؤلسرة مف أىـ العكامؿ التي تؤثر في تككيف شخصية األبناء كأساليب 
تربيتيـ، فالجك الدافئ كالعاطفة الصادقة، التي يمكف أف ينعـ بيا الطفؿ تعزز ثقتو بنفسو، كتكيؼ 
شخصيتو كتمكنو مف مجابية معترؾ الحياة، كقد أثبتت عدة دراسات أىمية البيئة المنزلية كمدل 

االستقرار كالتماسؾ األسرم الذم يتجمى في معاممة الكالديف لمطفؿ خبلؿ تربيتو كتطبيعو، فصراع 
الكالديف يقع تأثيره الضار عمى الطفؿ الذم يصبح بعد ذلؾ كعف غير قصد ىدفا لمعداء، أما إذا 

كاف الجك األسرم يسكده الحب كالتفاىـ بيف الكالديف، فإف الطفؿ سكؼ يشعر باألماف 
 .(3)كالطمأنينة

 
                                                           

، 2011، مؤسسة كنكز الحكمة لمنشر كالتكزيع، الجزائر، القنوات الفضائية وأثرىا عمى القيـ األسرية لدى الشباب: نسيمة طبشكش (1)
 .161.ص

 .162-161.ص.، صنفس المرجع (2)
 .163-162.ص.المرجع نفسو، ص (3)
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 :العوامؿ المتعمقة باألبناء-ب
 :العكامؿ المتعمقة باألبناء عنصريف أساسييف ىماكقسمت الباحثة أعبله 

  :جنس االبف -1
كترل الباحثة أف إنجاب الذككر يعد مف أكبر دعائـ التماسؾ بيف الزكجيف، كمف أىـ 

العكامؿ التي تثبت قدـ الزكجة في حياتيا الزكجية، فالزكجة التي تنجب البنات يككف مركزىا 
عند زكجيا كأىمو غير مستقر، فتعيش في قمؽ دائـ، كيصؿ في بعض الحاالت إلى الزكاج 

عمييا أك الطبلؽ، إال أف إنجاب الذككر يعزز مكانتيا كيدعميا، خاصة في المناطؽ الريفية، 
فيككف الذكر الذم يأتي بعد البنات ذا مكانة خاصة مف أمو التي انتظرت مجيئو طكيبل، فتدهلل 

 .كتفضمو عمى أخكاتو كتمبي حاجاتو دكف تفكير أك حدكد
  :موقع االبف في األسرة -2

كترل الباحثة أف أساليب التربية األسرية لمطفؿ تتأثر بمكقعو بيف إخكتو  إذ يككف االبف 
األكبر مكانة كأسمكب معاممة مخالؼ لبلبف الثاني كالثالث، كما يككف االبف األصغر دائما 
كضع خاص في األسرة، أما الطفؿ الكحيد في األسرة، فيذا لو أسمكب مميز كخاص بو مف 

 .اإلفراط في التدليؿ كتمبية رغباتو
 أك ما يسمى بآخر العنقكد، فيك يمقى التدليؿ مف طرؼ كالديو كأقربائو ؛   أما االبف األصغر

كحتى إخكتو األكبر منو سنا، كيمكف أف يككف في أسر أخرل غير مرغكب فيو، ألنو ليس مف 
المفترض كجكده خاصة إذا كاف الفرؽ في السف بينو كبيف إخكتو كبيرا، فتجده منبكذا كيعاني 

 .معاممة غير سكية مف طرؼ أسرتو
       في حيف أف االبف الكحيد يتمتع بمكانة خاصة في أسرتو كيمقى مف كالديو كؿ الرعاية 

كالعطؼ، كالتي تزيد عف الحد في الكثير مف األحياف، كنجده في أسر أخرل مفركض عميو الرقابة 
كالتكجيو الشديديف مف طرؼ أسرتو، فتجده منعزال ككحيدا، ال إخكة يشاركيـ المعب كالمشاعر، 

كالتعبير عنيا، مما يجعمو لصيقا بكالديو، معتمدا عمييما أك عمى أحدىما في تصريؼ أمكره حتى 
 .عند كبره

أف العكامؿ  (1)الشباب والقيـ في عالـ متغيرفي مؤلفو ماجد الزيود في حيف حدد الباحث 
 :المؤثرة في التربية األسرية كأساليبيا تتمخص في النقاط التالية

 
 

                                                           
 .168-161.ص.، ص2011، (األردف)، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، عمافالشباب والقيـ في عالـ متغير: ماجد الزيكد (1)
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 :االتجاىات الوالدية نحو األبناء- 1
كيرل الباحث أف أساليب التربية األسرية تتفاكت طبقا لتفاكت تككيف الكالديف كطبيعة 

استخداميـ لمسمطة، فالطفؿ الذم ينشأ في بيئة ترعى ميكلو، كتحقؽ ذاتو كتشبع حاجاتو ىك خبلؼ 
الطفؿ الذم ينشأ في جك متسمط تمارس فيو كبح االرادة الذاتية كاستخداـ العنؼ كالعقكبة في 

تشكيؿ األطفاؿ، فيناؾ فرؽ أف يككف الطفؿ مقبكال في أسرتو يعامؿ بديمقراطية، كبيف أف يككف 
 .منبكذا يتعامؿ بالتسمط كالديكتاتكرية

 :(الترابط األسري/ التفكؾ)وضع األسرة االجتماعي - 2
كيرل الباحث أف الركابط بيف الكالديف تمعب دكرا خطيرا في تربية الطفؿ، مما يؤثر في 

شخصيتو في مرحمة الشباب، فالتبايف بيف الكالديف كاالتفاؽ بينيما كاالحتفاظ بكياف األسرة، يخمؽ 
 .جكا ىادئا ينشأ فيو الطفؿ نشكءا متزنا، مما يزيد ثقتو بنفسو، كفي العالـ الذم يتعامؿ معو

 :حجـ األسرة- 3
لـ يختمؼ ىذا الباحث في عرضو ليذا العامؿ عف بقية الباحثيف سابقي الذكر، فيك يرل كذلؾ 
أف حجـ األسرة يمعب دكرا جكىريا في قضية التربية األسرية، كيعتبر أحد العكامؿ اليامة المؤثرة 
في التحصيؿ كالذكاء كالسمكؾ، كعادة ما تتسـ اتجاىات اآلباء في األسر الكبيرة بإىماؿ األبناء، 
كذلؾ لصعكبة االىتماـ بأمكر أطفاليـ كصعكبة استخداـ أساليب الضبط، مما يضطر بيـ إلى 

 .فرض القيكد الصارمة، أك اإلىماؿ التاـ
 :المستوى االقتصادي لألسرة- 4

كيرل الباحث أف بيئة األسرة التربكية كاالقتصادية دكر في عممية التربية، فمثبل الكضع 
االقتصادم المنخفض لؤلسرة أثر عمى األداء المدرسي، كذلؾ بسبب سكء التغذية، كقمة الرعاية 
الصحية، كعدـ كجكد السكف الصحي المناسب، األمر الذم ال يعكؽ فقط عممية المذاكرة كأداء 
الكاجبات المنزلية، بؿ يعكؽ أيضا األنشطة االجتماعية كالجسمية البناءة، كيحكؿ دكف اشباع 

 .التبلميذ في مراحؿ نمكىـ المختمفة لكثير مف حاجاتيـ النفسية كاالجتماعية
 :المستوى الثقافي والتعميمي لألسرة- 5

كيرل الباحث أنو يقصد بالمستكل الثقافي كالتعميمي لبلسرة؛ مستكل تحصيؿ الكالديف عمميا  
كمستكل االستيبلؾ الثقافي، الذم يتمثؿ في عدد الساعات التي يقضييا األبكاف في قراءة الكتب 

 .كالمجبلت، كما في نكع المكاد المقركءة
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 :السمطة المشرفة عمى التربية األسرية- 6
كيقصد الباحث بالسمطة المشرفة عمى التربية األسرية، إما أف تككف األسرة أبكية، كالتي يككف 
ما  لؤلب فييا سمطة كاسعة عمى أبنائو كزكجتو، أك األسرة أمكمية، كالتي يككف فييا السمطة لؤلـ  كا 
تككف السمطة ابنكية، حيث تككف السمطة لبلبف األكبر، كأما أف تككف مشتركة بيف األـ كاألب في 

 .الحاالت الطبيعية، كفي بعض األحياف تنعدـ ىذه السمطة لكمييما
 :(ريؼ-مدينة)مكاف اقامة األسرة - 7

كيؤكد الباحث أف مكاف اقامة األسرة لو مكانة ىامة كأحد العكامؿ المؤثرة في أساليب التربية 
األسرية، كالتحصيؿ كالذكاء كالسمكؾ، باالضافة إلى تأثيره عمى نمك القدرات العقمية  كاالستعدادات 
الذىنية التي تحكـ عممية التحصيؿ الدراسي كاالكاديمي، ففي جانب التحصػيؿ، فقد أثبتت الدراسات 
أف األطفاؿ الذيف يقيمكف في األرياؼ يختمؼ تحصيميـ الدراسي عف أكلئؾ المقيمكف في البادية، 

 .ككذلؾ يختمؼ تحصيميـ عف االطفاؿ المقيميف في المدينة
مما سبؽ؛ يتضح لنا أف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تتفاعؿ فيما بينيا لتكّكف أرضية أساليب 

التربية األسرية المختمفة، كالتي تقـك بتطبيع األبناء مف خبلؿ نقؿ المكركثات كالقيـ كالمعايير 
 .  االجتماعية ليـ، بأساليب بعضيا سميـ كسكم كاآلخر غير سكم

 

 : في األسرة الجزائريةاألساليب التربوية المتبعة -5
 

 ألساليب التربية األسرية في األسرة ثبلثة أنكاع بارزة بيف ؛يمكننا التمييز فيما يمي
(.  كالمتحكلةالنككية، (الممتدة)التقميدية)الجزائرية الجزائرية، ارتبط كؿ نكع بنمط مف أنماط األسرة 

: أساليب التربية األسرية التقميدية -5-1
 كىي األساليب التربكية المستعممة مف طرؼ اآلباء مف أجؿ تنشئة الطفؿ كذلؾ عف طريؽ 

كذا تعكيد ك ،التيديد كالمعنة كالعقكبة مف أجؿ تقكيـ كؿ عيكب الطفؿ، كالضرب كتعبير عف التأديب
نجد ىذا األسمكب في األسرة التقميدية لؤلكبر منو سنا، ك كالخضكع الصبرتركيضو عمى كالطفؿ 

 أخبلقيا ،التي تقـك عمى التفريؽ بيف الجنسيف؛ فيي تربي البنت لجعميا مؤىمة لمحياة األسرية كأـ
 إضافة إلى ،تمقينيا العفة القائمة عمى الحياء كتربيتيا عمى الصبر كمكاجية المشاكؿذلؾ ب ك،كدينيا

 ىك اليدؼ األسمى، أما الكلد فيربى األسرةاألشغاؿ المنزلية، فالزكاج عند البنت في ىذه تعميميا 
معظـ كقتو خارج عمى قيـ الرجاؿ فيميؿ إلى مصاحبتيـ كال يكثر الجمكس في المنزؿ فيقضي 

 لتقـك فيوفمكانيا يبقى دائما ىك البيت، فبل يسمح ليا بالخركج إال في أكقات الدراسة، البيت، 
 المكافال يسأؿ عف أكقات خركجو أك رجكعو كال بالمذاكرة أك شغؿ البيت، عمى عكس الكلد الذم 
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الخ، فنجد أف ...كبيع السجائر مثبل (غير رسمي)الذم كاف فيو، كىناؾ مف يضطر إلى العمؿ
 ،البنيف ىـ أكثر عرضة استعانة األسر بيـ، مما يؤدم إلى عجز اآلباء في السيطرة عمى الطفؿ

البنت فتقضي  أما ،قضاء معظـ أكقات فراغو خارج المنزؿ بعيدا عف مراقبة األىؿ كتكجيييـكىذا ؿ
 . ، مما يسيؿ مراقبتيا كمتابعتيامعظـ الكقت في المنزؿ نتيجة قيكد كعادات اجتماعية معينة

:  نذكر منيا التقميدية؛ العديد مف األساليبعمى (الممتدة)التربية في األسرة التقميديةقـك تك
: أسموب القسوة والتسمط- 5-1-1

 رأيو كاتخاذ القرارات نيابة عنو، كفرض إبداءكيعني التسمط عدـ مراعاة حرية الطفؿ في " 
 كيمارس المربي الذم ،(1)"الرأم عميو باستخداـ بعض األساليب القاسية كالزجر كالتأنيب كغيرىا

يطبؽ ىذا األسمكب المنع كالرفض لرغبات الطفؿ، كمنعو القياـ بما يرغب فيو كالصرامة كالقسكة في 
، كتحديد طريقة أكميـ كنكميـ كدراستيـ، معاممة األطفاؿ كتحميميـ مياـ كمسؤكليات فكؽ طاقاتيـ

 المجتمع، كيستخدـ الكالداف ىنا العقاب  بسمككات خاطئة ال ترضي اآلباءىـكمعاقبتيـ عند قياـ
 كأحيانا الطرد مف البيت، كىذا ، كالشتـ كاإلىانة كالحرماف العاطفي كالمادم؛البدني كالتعبير المفظي

 حيث يميؿ الكالداف لمسيطرة كفرض معايير السمكؾ ،األسمكب متداكؿ كثيرا داخؿ األسرة الجزائرية
ىذا ما  ،عندما يخطأ الطفؿ ألكؿ مرة يكاجو بالسب كالمعف كالضرب، كالتقميدية باستخداـ السمطة

يدفع بالطفؿ مف اإلصرار عمى إتباع السمكؾ السيئ، خاصة إذا ما اقترف ىذا بفضح بعض 
فالشتـ أك إثارة األكلياء لتصرفات أبنائيـ أماـ الغير، مما يكلد في نفسيتيـ الحقد كالشعكر بالنقص، 

األلـ النفسي يؤدم باألطفاؿ بالشعكر بالذنب، كتأنيبيـ كالتقميؿ مف شأنيـ باستعماؿ ألفاظ تؤثر 
 كما يؤدم كثرة العقاب البدني كالضرب إلى عدـ الثقة بالنفس كينشأ الطفؿ في جك مشحكف ،فييـ

ا يؤدم كثرة  بالسمب، كـبالعنؼ كما يؤثر عمى شخصيتو مستقببل كيؤثر عمى تحصيمو الدراسي
 كىذا ما نبلحظو مثبل في مدارسنا لما المعمـ بضرب ،العقاب إلى الشعكر بالنقص كاالرتباؾ

التبلميذ أماـ اآلخريف فيحس بشعكر النقص كيخجؿ أماـ أصدقائو كيرتبؾ أماـ المعمـ إذا طمب منو 
 .اإلجابة عمى األسئمة

:  أسموب التفرقة- 5-1-2
كثيرا ما يمجأ اآلباء إلى التفرقة بيف األبناء في المعاممة كعدـ المساكاة بينيـ بسبب الجنس  

 كىذه التفرقة قد تترتب عمييا تككيف شخصيات مميئة ،أك السف أك ترتيب الكلد أك ألم سبب آخر
 بحيث يظير الكلد األكؿ بأكثر نسبة مف ،بالغيرة، فترتيب الكلد في أسرتو عامؿ ميـ في التنشئة
 كيميو في ذلؾ االبف األصغر، أما الذيف ،االىتماـ كالتشجيع مف طرؼ اآلباء كتحفيز طمكحو

                                                           
 .67.، ص2004، جزائر، دراسة ميدانية، دار قرطبة، اؿعالقة األنماط السموكية لمطفؿ باألنماط التربوية األسرية:  أحمد الياشمي(1)
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فيمنح االبف ، (1)يتكزعكف في غير ذلؾ فيـ يتأرجحكف بيف االعتداؿ كاإلحباط في إثارة األىؿ
 أك مكتو، فالسمطة  لواألكبر امتيازات أكبر مف إخكتو خاصة بعد عجز الكالد أك حدكث مكركه

تؤخذ عبلقة األـ بابنيا بعدا ، حيث -كنجد ىذا داخؿ األسرة الجزائرية-البف األكبرؿالثانية ىي 
خاصا، فمصيرىا يتكقؼ عمى إنجاب الذككر لكي تطرد شبح الطبلؽ، كلتستطيع األـ البقاء في 
العائمة، فيي تتفرغ كمية البنيا الذم ىك محكر حياتيا، كىذه العبلقة فرضيا المجتمع باعتباره 

لمذككر،  مجتمع ذككرم فيي تحاكؿ ضماف مستقبميا الذم ال يمكف أف يككف في حالة عدـ إنجابيا 
كتعتبر لحظة ميبلد طفؿ ذكر ذات أىمية أكبر مف يـك زكاجيا كميبلد الذكر بالنسبة ليا ىك عرس 

، (2)كبير، عكس ميبلد البنت ألف الذكر ىك الذم يمؤل البيت باألكالد كما يقاؿ في منطقة القبائؿ
كمكانة اإلبف في المجتمع تختمػؼ عف مكانػة البنت، كىػذا ما يجعؿ العبلقة بيف األـ كأبنائيا 

تختمؼ حسب الجنس، كمع تغير ىذه المكانة في المجتمع تتغير ىذه النظرة بنسب متفاكتة مف 
 .أسرة إلى أخرل

أما مركز ، كتظؿ ىذه النظرة قائمة حتى بعد كالدة أطفاؿ آخريف، باألخص بالنسبة لؤلـ
 ألف عبلقتو ،تنشئة تختمؼ عف بقية اإلخكةيتمقى يكلى اىتماما خاصا اتجاه كالديو كؼاالبف األخير 

فيـ بيذا ينظركف ، القياـ بمعظـ األعماؿب فبل يسمح لو  كالعاطفة،ىنا يغمب عمييا عاطفة الخكؼ
 كىذا يجعؿ منو في مرحمة المراىقة ، كيعممكف عمى إطالة مدة طفكلتو،إليو أنو دائما صغير

شخصية اتكالية مدلمة، صعبة التكيؼ مع الكاقع االجتماعي، أنانية تعكدت أف تأخذ دكف أف 
 .تعطي

: أساليب التربية األسرية الحديثة- 5-2
 كتغيرت ،التربية األسرية في األسرة الجزائرية مع تغير المجتمع الجزائرمأساليب لقد تغيرت 

معيا مفاىيـ كقيـ جديدة تتماشى مع ىذا التغير؛ فحاكلت األسرة أف تكيؼ أساليب تربيتيا ألبنائيا 
 فعممت عمى ضبط سمكؾ أبنائيا ،عمى أساس المرحمة الجديدة التي عرفتيا بعد االستقبلؿ مباشرة

مستعممة الثكاب كالعقاب، لكي يتعمـ الطفؿ تجنب كؿ األفعاؿ التي ال يقبميا المجتمع جاعمة كؿ 
 أف الفرد "دوركايـ"أفعالو متماشية مع الكسط الذم يعيش فيو دكف الخركج  عنو عمى حد تعبير 

 .كمما حاكؿ التحرر قابمو القير الممارس مف طرؼ الجماعة

                                                           
، دراسة ميدانية، مؤسسة المعارؼ لمطباعة كالنشر، تأثير األىؿ في مستقبؿ أبنائيـ عمى صعيد التوجيو الميني:  جميؿ كديع شككر(1)

 .95.، ب ت، ص(لبناف)بيركت 
(2)  Camille , Lacoste Dujardin des mères contre les femmes , maternité et patriarcat au Maghreb , 

éditions la découverte Bouchene, Alger , 1990 ,P. 36.  
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 التربية الحديثة في نمط األسرة النككية، كفيو تتـ عممية تعميـ الطفؿ ابتداء أساليبكتظير 
 كال ، الركضة، كصكال إلى التعميـ اإللزاميأكمف األسرة إلى الركضة إلى التعميـ التحضيرم القرآني 

 فنجد مثبل في ، إال إذا تمقى تنشئة تساعده عمى ذلؾ،يصؿ المتعمـ إلى مرحمة عالية مف التعميـ
 كانت الفتاة تنقطع عف الدراسة في المرحمة المتكسطة، كىذا لبعد المسافات كما ،بقااالريؼ س

 خاصة الفتاة التي تحكميا عادات صارمة مف طرؼ األسرة، ،تتطمبو مف مصاريؼ النقؿ كاألكؿ
قباؿ الفتاةكال نجده في المدف التي تتكفر فييا ىياكؿ تعميمية  كىذا ما  التي تشجع عمى الدراسة كا 
تؤىميا  ككسيمة كىذا راجع إلى نكع التنشئة التي تتمقاىا في المدينة مف تشجيع عمى الدراسة عمييا،

 كمع تحسف الظركؼ االقتصادية كالثقافية ،، لكف في الكقت الحالي في المستقبؿلعمؿؿ
 أصبح حظ الفتاة الريفية مثؿ حظ الفتاة الحضرية التي تقطف في المدينة، فميا الحؽ ،كاالجتماعية

 مع ازدياد الكعي الثقافي عند األسرة الجزائرية، كالتسييبلت التي كفرتيا خاصةفي التنقؿ  لمدراسة، 
 مف خبلؿ بناء المدارس في األرياؼ كالمناطؽ ، المادية منيا كالمعنكية  كذلؾمختمؼ ىياكؿ الدكلة

.  عمى أكمؿ كجوتحتاجو لتقـك بدكرىا التربكمبما النائية كتييئتيا بجميع 
بنياتو  أدت إلى تغير ، فنتيجة لمتغيرات التي شيدىا المجتمع الجزائرم في عممية التحضر

 إلى بناء أسرم يعمؿ فيو كؿ فرد في ،سيادة التقاليد كالقيـ، يغمب عميو مف بناء اجتماعي متميز
 لمساعدة زكجيا عمى تحصيؿ العيش، كتحسيف معيشة إلى العمؿاضطرت لمخركج األـ ؼمكضع، 

تقمص  مما أدل إلى ، فترتب عف ذلؾ تناقض بيف المكانات السابقة كاألدكار الجديدةاألسرة، مما
دكر  كالمدارس ك؛خرلألمؤسسات تربكية  التنشئة االجتماعية لمطفؿ، كعيدت  كظائؼ األسرةفي

 القيـتغير  كانعكس كؿ ذلؾ عمى ، التي تتكلى تربية األبناء أكثر مف األسرةلتصبح ىيالحضانة، 
 نكع مف الديمقراطية كحرية التصرؼ، ، ليسكد محمياطة األبكيةخاصة مع تبلشي السؿ األسرية،

 . أدؽ خصكصيات األسرة الجزائريةىذه القيـ التي تشكؿ
 :كيمكننا تمخيص أىـ أساليب التربية األسرية الممارسة في األسرة الحديثة فيما يمي

:  أسموب الحماية الزائدة-5-2-1
 ينتيجكف، فنجد كثير مف اآلباء  الحديثة كىذا األسمكب نجده كثيرا داخؿ األسرة الجزائرية

 كتكفير لو كؿ طمباتو ، فيقكمكف بالحماية الزائدة لمطفؿ كتدليمو بصكرة مبالغ فييا،ىذا األسمكب
 كالخكؼ عميو مف العبلقات الخارجية، حيث يتدخؿ الكالديف في شؤكنو ،بعقبلنية أك دكف عقبلنية

 كمف ثـ ال تتاح لو فرصة اختيار أنشطتو المختمفة بكاجباتو،يقكمكف نيابة عنو  لحد باستمرار
كما نجد بعض األميات يبالغف في ىذه ،  صعكبة في تحممو المسؤكليةليجد في المستقبؿ ،بنفسو

 ، كىذا فإذا سئؿ عف شيء ما تجيب األـ بالنيابة عنو،الحماية لحد إظيار الطفؿ بمظير المتفكؽ
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 كما ،الذكي، كىذا يعكد بالسمب عمى الطفؿ فيجعؿ منو فاقدا لركح المبادرة لشعكرىا بإبرازه بمظير
ينشأ في الغالب كثير االعتماد عمى الغير قميؿ االعتماد عمى نفسو كيتسـ بالغيرة كبالعناد كالتحدم 

 كما تؤدم الحماية ، كىذا األسمكب يؤدم إلى إعاقة النمك االجتماعي لمطفؿ.لمكبار كلمصغار
  .الزائدة إلى اإلضرار بعبلقة الطفؿ بأصدقائو

: أسموب اإلىماؿ- 5-2-2
كيتمثؿ في البلمباالة بنظافة الطفؿ أك عدـ إشباع حاجاتو الضركرية كالفيزيكلكجية  

 كعدـ إثابتو كتشجيعو عندما ينجز عمبل، كقد بينت العديد مف الدراسات خاصة في عمـ ،كالنفسية
 أف االبف الذم يتحصؿ عمى نتائج جيدة كتقابؿ ىذه النتائج مف طرؼ األكلياء ،االجتماع التربكم

 تكلد لديو نكع مف السخط كالغضب كتدفعو إلى إىماؿ ،بنكع مف البلمباالة دكف شكر أك تشجيع
حصؿ اإلبف عمى نتائج ت كتككف النتائج عكسية كتقيقر في تحصيمو كنفس الشيء عندما م،دركسو

 مبلحظة، فيذا يزيد في تدىكر تحصيؿ االبف فيك يشعر بأف الدراسة كال يكلييا األكلياء أمضعيفة 
. (1)غير ميمة كأنيا لك كانت كذلؾ لمؿ قابؿ األكلياء نتائجو بتمؾ الكيفية

 كمثؿ ىذا اإلىماؿ منتشر بكثرة ، مف عدـ التكجيو كالضبط كاإلشراؼ؛ فيتمثؿ اإلىماؿ إذف
 كالذم يفقد الطفؿ اإلحساس بمكانتو عند أسرتو كيفقد اإلحساس بحبيـ لو ،داخؿ األسرة الجزائرية

كانتمائو إلييـ، كما ينعكس سمبا عمى شخصيتو كعمى تكيفو كعمى نمكه النفسي كاالجتماعي، فغالبا 
ما يترتب عمى ىذا االتجاه شخصية قمقة مترددة، تتخبط في سمككيا ببل قكاعد أك حدكد فاصمة 

 كغالبا ما يحاكؿ أف ينضـ إلى جماعة يجد فييا مكانتو كيجد فيو العطاء كالحب الذم  كاضحة
ايجابيا كاف عمى أم عمؿ يقـك بو المؤيدة  فيمقى التشجيع مف طرؼ جماعتو ،حـر منو في أسرتو

 األسمكب الميمؿ ىك نتيجة لضعؼ لشخصية المربي في األسرة، كبالتالي يترؾ أك سمبيا؛ إف
ىك يدخؿ ضمف ىذا األسمكب ؼ ؛ الرافضلؤلسمكبكأما بالنسبة ، األطفاؿ يتصرفكف كما يحمك ليـ

 فيك يككف نتيجة لمعبلقات القائمة بيف األبكيف المتصفة بالمشاجرة كاالضطراب ،(الميمؿ)أيضا
. كعدـ التفاىـ

 
 
 

                                                           
شكالية العقالنية داخؿ المنظمة الصناعية:  الفضيؿ رتيمى(1) ، -المدية–، دراسة ميدانية بمجمع صيداؿ التنشئة االجتماعية وا 

مريغي كماؿ عمي، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه الدكلة في عمـ االجتماع التنظيـ كالعمؿ، الجزائر، كمية العمـك اإلنسانية : اشراؼ
 .، غير منشكرة72.، ص2005-2004، 05كاالجتماعية، قسـ عمـ االجتماع، جامعة الجزائر
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: (1)إف ىذا األسمكب يمتد عمى الشكؿ التالي
 

 ضػػػراؼذ      ػػػػ  متسامح   فكضكم     نابػ  متساىؿ       غير مباؿ    ميمػؿ                
 . يكضح أىـ أكجو األسمكب الميمؿ:03شكؿ رقـ 

أم بيف الميمؿ  :بيف طرفي الشكؿ أعبلهالتي تقع كأسكأ منطقة في ىذا األسمكب ىي 
كالرافض، كأحسف منطقة ىي الدرجة الكاقعة في الكسط أم المتسامح، ألف الطفؿ الذم ينتمي ألحد 

. الطرفيف يككف معرضا لعدـ التكيؼ، كبالتالي معرضا لمختمؼ االنحرافات
 : األسموب المتذبذب-5-2-3

 كالذم كيتضمف التقمب في معاممة الطفؿ بيف  الحديثة،نجده كثيرا داخؿ األسرة الجزائرية
 كذلؾ قد ، كيعاقب عميو مرة أخرل، كىذا يعني أف  سمككا معينا يثاب عميو الطفؿ مرة،الميف كالشدة

 بحيث ،يتضمف ىذا االتجاه حيرة األـ نفسيا إزاء بعض ما يمكف أف يصدر عف الطفؿ مف سمكؾ
كما يتضمف ىذا االتجاه التباعد بيف اتجاه كؿ مف األب " ،ال تدرم متى تثيب الطفؿ كمتى تعاقبو

.    (2)"كاألـ في تنشئة الطفؿ كتطبيعو اجتماعيا
فالكالديف قد يمدحاف سمكؾ الطفؿ في مكقؼ كيذماف السمكؾ نفسو في مكقؼ آخر كمنو؛  

 تارة كعكقب عمى السمكؾ نفسو تارة،لكؾ ػبحيث ال يستطيع الطفؿ التمييز لما امتدح عمى ىذا الس
 فاألـ تعامؿ طفميا ؛ كقد يككف ىذا التذبذب نتيجة اختبلؼ األب ك األـ في معاممة الطفؿ أخرل

في   دكف مراعاة اآلثار السيئة لمثؿ ىذا االختبلؼ،بحناف كاألب يعاممو بالقسكة كالشدة كالعقاب
  ىذا كيترتب عمى، دائـ القمؽ غير مستقريصبح ؼ،المعاممة مف األـ كاألب عمى شخصية الطفؿ

 كقد ،  كما يترتب عمى ىذا االتجاه شخصية ازدكاجية منقسمة عمى نفسيا،شخصية متقمبة كمتذبذبة
متسامح، ضاحؾ ك كريـ ؛ كلكنو مع أصدقائو شخص آخر،يككف مع أسرتو بخيبل دائـ الغضب

.  مبتسـك
 : وب الديمقراطيػػػ األسؿ-5-2-4

ف كاف متداكال إال أنو قميؿ   كىك أسمكب الحكار بيف الكالديف كبيف األبناء ؛ىذا األسمكب كا 
 مناقشة قضايا تيـ األسرة كقضايا تيـ األبناء حسب السف كيظير ىذا األسمكب مف خبلؿ ،أنفسيـ

 كالتسامح الذم يبرز بيف أفراد األسرة كتجاكز أخطاء األبناء كاالىتماـ بكؿ ما يتعمؽ ،كمرحمة النمك
 محاكلة نشر ك، كاالبتعاد عف أسمكب العنؼ كالردع كالمعاقبة ألتفو األسباب،بقضايا أفراد األسرة

                                                           
 .54. أحمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص(1)
 .250.، ص2005 مكتبة األنجمك مصرية، القاىرة، ،(تنشئتو وحاجاتو)ؿ ػالطؼ:  ىدل محمد قناكم(2)
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 كالذم يؤثر عمى التكيؼ ،جك الحرية في إطار القيـ االجتماعية المحفزة عمى اتخاذ ىذا األسمكب
 ،االجتماعي لمطفؿ كيصبح أكثر ايجابية خارج البيت كمع اآلخريف كعمى األنشطة االجتماعية

 ، يؤدم إلى زيادة إنتاجية األبناء،كتشير الدراسات إلى أف استخداـ األسمكب الديمقراطي في التنشئة
إلى ، كميكال  عمى النفسا كأكثر مكاظبة كأكثر اعتماد،كيككنكا أقؿ اعتداء عمى ممتمكات الغير

 حيث يترتب عميو غالبا ؛األمثؿ كعمى ىذا فإف ىذا االتجاه يعد. بركح المبادرةيف االستقبلؿ متحؿ
 .شخصية متزنة سكية

 

 :أساليب التربية في األسرة المتحولة- 5-3
كف شامبل م التي نالت حظا مف التغير كلكنو لـ إف األسرة المتحكلة؛ ىي تمؾ األسرة

؛ فمقد أدل تغير األسرة مف ممتدة إلى نككية إلى تنصؿ بعض األسر عف عاداتيا كتقاليدىا كمتكافقا
المباس، )ككسائؿ التربية، فأصبحت ممتزمة بعادات كتقاليد غربية ال تمد لدينيا كال لقيميا بأية صمة 

، كنتيجة ليذا التغير االجتماعي تأثر نمط األسرة  (...المأكؿ  العادات، السمكؾ، المغة، المكسيقى،
كأساليب التربية التي تنتيجيا، مما أدل إلى نشكء جيؿ مف األبناء يختمفكف عف بعضيـ البعض 
في سمككياتيـ كأخبلقياتيـ، فمنيـ مف يقمد الغرب في الممبس كالتصرفات، كمنيـ مف يككف ممتزما 

 .بعادات كتقاليد أسرتو، كمنيـ المنحرؼ
برجكازية، "كما أف التغير االجتماعي كاالقتصادم أدل إلى نشكء طبقات اجتماعية مختمفة 

، ككؿ طبقة ليا ميزاتيا الثقافية كأساليب حياتيا الخاصة بيا، فيذه الصكرة مف "ثقافية، عادية
التنكع، تكحي بعدـ إتباع أسمكب تربية أسرية كاحدة بيف اسر المجتمع الكاحد، كعمى العمـك فيذا 
النكع مف األسر ينتيج المربي فيو إضافة إلى أسمكب البلمباالة كالميمؿ، أسمكب الحماية الزائدة 

كالتدليؿ، فالطفؿ في ىذا النمط األسرم كؿ طمباتو مجابة، كحريتو ال حدكد ليا، فيػػك ال يحػػػػاسب 
ال عمى ساعات تكاجده خارج المنزؿ كال عمى كمية النقكد التي يصرفيا يكميا، كال عمى طريقة 

كبلمو كال لبسو، كىذا راجع في أغمب األحياف لغياب الكالداف كتكلي مربيف متخصصيف يقيمكف في 
المنزؿ بيذه بكظيفة تربيتو، فاألسمكب التربكم المتبع في ىذه األسرة منكط بالمربي الذم أككمت لو 

 .ىذه الميمة الحساسة
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 :أسباب تغير أساليب التربية في األسرة الجزائرية- 5-4
ىناؾ أسباب متعددة أدت إلى تغير أساليب التربية في األسرة الجزائرية، فاألسرة تتحكـ فييا 

متغيرات داخمية كخارجية تؤثر في كظيفتيا التربكية، كاعتمادىا ألساليب تربكية محددة ، كأبرزىا 
 :ىذه األسباب ما يمي

 :المستوى التعميمي والثقافي لألسرة- 5-4-1
يؤثر المستكل التعميمي كالثقافي لمزكجيف عمى مدل إدراكيما لحاجات الطفؿ ككيفية 

إشباعيا كاألساليب التربكية التي يتبعانيا في معاممة الطفؿ، كما يؤثر ىذا المستكل أيضا في 
إقباليـ عمى الجيات المتخصصة في تربية األطفاؿ، كىذا ما نجده عند الكثير مف األسر المتعممة، 

حيث تقبؿ عمى االستعانة بالكتب الخاصة بتربية األطفاؿ، باعتبارىـ يدرككف أىمية السنكات 
األكلى مف حياة الطفؿ في بناء الشخصية السكية، عمى غرار األسر الغير متعممة، التي ال تممؾ 

أدنى فكرة عف التربية، سكل ما تمقاه الكالداف مف قبؿ، لتبقى الجدة ىنا كالجد، ىما المرجعاف المذاف 
 .ال غنى عنيما في تربية الطفؿ خاصة بالنسبة لمطفؿ األكؿ

كمع مكجة التغير، كزيادة كعي األسرة الجزائرية بضركرة تدريس الفتاة مثميا مثؿ الذكر، 
ارتفع المستكل التعميمي لمكالديف، كأصبحت كثير مف األسر تعي أضرار استخداـ أسمكب القسكة 

كالتسمط الذم يعتمد عمى الضرب كالعنؼ كأساليب لتربية الطفؿ في األسرة، فأصبحكا يبتعدكف عف 
مثؿ ىذه األساليب التي كانت شائعة سابقا، كيستخدمكف مكانيا أساليب حديثة يتقدميا األسمكب 
الديمقراطي المبني عمى التفاىـ كالحكار، إال أف ىذا لـ يمنع كجكد أسر ال تزاؿ تستخدـ الطرؽ 

 .التقميدية في تربية أبنائيا، كىذا ما يجعؿ أبناء جيؿ كاحد غير سكم سمككيا كأخبلقيا
 :الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة- 5-4-2

     ترتبط أساليب التربية األسرية عادة باألكضاع االقتصادية كاالجتماعية، كالتي تتطمب أنكاعا 
مختمفة مف الممكات الشخصية، كاألسرة في ظؿ ىذه األكضاع تحاكؿ أف تغرس ىذه الممكات في 

 .(1)أبنائيا، ليصبحكا مكيفيف تكيفا مناسبا القتصاد العيش في األسرة الحديثة
أدل التغير االقتصادم كاالجتماعي إلى نشكء طبقات اجتماعية مختمفة، ككؿ طبقة ليا 

ميزاتيا الثقافية كأساليب تربكية خاصة بيا، فاألسرة صاحبة الدخؿ الضعيؼ تميؿ لؤلسمكب 
المتسمط؛ فيي تمقف أبنائيا ليصبحكا مسؤكليف، قادريف عمى العمؿ لمحصكؿ عمى القكت اليكمي، 

فبل مكاف لمعاطفة فييا، أما األسرة صاحبة الدخؿ المتكسط؛ فتميؿ لتطبيؽ األسمكب الديمقراطي في 
 كال ضرر في إظيار الحناف كالعاطفة لمطفؿ بيف حيف كآخر، مع تطبيؽ الثكاب  تربية أبنائيا

                                                           
 .68. أحمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص(1)
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كالعقاب، فيثاب الطفؿ في سمككو الجيد، كيعاقب عند قيامو بأم خطأ، مع عدـ المبالغة في عقابو، 
أما األسمكب الشائع الذم تتبعو األسرة صاحبة الدخؿ العالي، فيك يتأرجح بيف أسمكب التدليؿ 

فانشغاؿ الكالداف باألعماؿ، كالتي تتطمب في غالب األحياف الغياب  كاألسمكب الميمؿ كالمتذبذب
عف البيت لفترات طكيمة كبصفة دائمة، كتككيؿ مربيات لمقياـ بميمة التربية، ينشئ الطفؿ مكتسبا 
شخصية غير متزنة، عدائية، أنانية في غالب األحياف، كيبقى مصيره مرتبط بشخصية المربي 

 .نفسو
 :حجػػػـ األسرة- 5-4-3

 يؤثر حجـ األسرة في نكع أسمكب التربية المتبع في األسرة، فكجكد عدد قميؿ مف األفراد 
يساىـ في تركيز العناية أكثر بالطفؿ كيزيد معدؿ اإلنفاؽ عميو، كيحظى بكقت اكبر مف الرعاية 
كاالىتماـ، كالقرارات التي تصدرىا ىذه األسرة تخص األطفاؿ مباشرة كتضع في اختيارىا ما يؤمف 

 .مستقبميـ
 :عمؿ المرأة خارج المنزؿ- 5-4-4

برز التغيرات التي ظيرت أثارىا عمى تركيب األسرة ككظائفيا تمؾ المتعمقة بعمؿ المرأة أمف 
خارج المنزؿ، فقد أدل تعميـ المرأة كتشغيميا في مختمؼ الكظائؼ اإلدارية كالصناعية كالتعميمية 

أف المرأة الجزائرية حظيت ؛ نور الديف تابميتكغيرىا مف القطاعات، كفي ىذا الصدد يرل الباحث 
اليـك بدكر أكثر فعالية في أسرتيا، نتيجة ارتفاع المستكل التعميمي كخركجيا لمعمؿ، فأصبحت 

 ىذا ما أدل إلى تعدد طرؽ االىتماـ بالطفؿ، كتعددت  ،(1)"تشترؾ في اتخاذ القرارات داخؿ األسرة
معو أساليب التربية األسرية، فقد أدل ذلؾ إلى نقؿ جكانب عديدة مف التربية األسرية خارج المنزؿ، 

كأحيانا أخرل تتخمى بعض األسر عف ىذه العممية نيائيا، لتقـك بيا مربيات متخصصات في 
بيكتيف، أك تعمد إلى االستعانة بدكر الحضانة، التي تستخدـ بدكرىا العديد مف أساليب التربية 

كقد دلت نتائج العديد مف الدراسات “تتعدد بتعدد برامج دكر الحضانة كشخصية كتككيف المربيات، 
أف اتجاه األـ نحك أسمكب تربية دكف األخر يتكقؼ عمى اتجاىيا نحك العمؿ، فاألميات المشتغبلت 

البلتي يستمتعف بعمميف؛ ىف اقؿ شدة في إتباع النظاـ كاألسمكب المتسمط، كما أف أبناء 
، كىذا ال يمنع تطبيؽ بعض األميات المشتغبلت لؤلسمكب  (2)المشتغبلت أكثر طمكحا مف غيرىـ

 .المتذبذب كالميمؿ كالتدليؿ في حاالت أخرل في تربية أبنائيف بكعي كبدكف كعي
                                                           

، رسالة دكتكراه في عمـ االجتماع، غير منشكرة، المرأة بيف العمؿ خارج البيت والتنشئة االجتماعية لألبناء:  نكر الديف تابميت(1)
 .43.، ص2007جامعة الجزائر، 

، دط، دار المعرفة الجامعية، (دراسة التغيرات في األسرة العربية)عمـ االجتماع العائمي : محمد أحمد بيكمي، عفاؼ عبد العميـ(2)
 .68.ص ،2008، (مصر)االسكندرية
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 :خالصػػػة
 

 تناكلنا في ىذا الفصؿ أساليب التربية األسرية،  كالتي تختمؼ مف أسرة ألخرل كمف مجتمع 
إلى آخر، نتيجة لعكامؿ كثيرة كمختمفة، كىذه األساليب صنفيا الباحثكف سكاء في عمـ االجتماع، 

أساليب سكية كاألسمكب الديمقراطي، : في عمـ النفس،كفي عمـك التربية إلى نكعيف أساسييف
كأسمكب المساكاة، كأسمكب التقبؿ، كالنكع الثاني أطمؽ عميو باألساليب غير السكية؛ كالتي تشمؿ 

 .األسمكب الميمؿ، األسمكب الرافض، األسمكب المتذبذب كأسمكب التفرقة، كأسمكب العنؼ
إال أننا كباحثيف مبتدئيف في عمـ االجتماع، تناكلنا أساليب التربية األسرية بصفة عامة  

كقصدنا عدـ تقسيميا، حسب ما جاء في أغمب األدبيات السكسيكلكجية، النفسية، كحتى التربكية  
عمى أساس أف السكم عند أسرة، ىك غير سكم حسب نظرة كايديمكجية كحتى عادات كقيـ أسرة 

 .أخرل، كلك جمعيما نفس المجتمع، كما سبؽ كأشرنا في مقدمة ىذا الفصؿ
كسنحاكؿ في الفصؿ المكالي؛ تسميط الضكء عمى تأثير كظائؼ األسرة المتغيرة عمى 
أساليب التربية األسرية، مكضحيف أثر كؿ كظيفة مف الكظائؼ األساسية لؤلسرة عمى أساليب 

 .التربية فييا
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ية ـــل رسة عىل أ ساليب الرتبلأ ثر التغري الوظيفي : الفـصل اخلامس

 .ال رسية

. دـمتهـي
 .ال رسيةعلىأ ساليبالرتبية الوظيفة الإجنابية لل رسة التغري يف أ ثر  -1

 .أ ساليب الرتبية ال رسية عىل  املتغرية لل رسة وأ ثرهاالوظيفة الرتبويـة -2

 . ال رسيةأ ساليب الرتبية لل رسة وأ ثرهعىل الوظيفة التعلمييةتغري  -3

 .أ ساليب الرتبية ال رسيةعىل لل رسة الوظيفة الاقتصادية تأ ثري تغري  -4

 . املتغريةوأ ثرها عىل أ ساليب الرتبية ال رسيةل رسة اجلزائريةوظائفا -5

. ةـلصخ
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: تمهـيد

، كأساليب التربية األسرية في الفصكؿ التي سبقت  كظائؼ األسرة المتغيرةبعد أف تناكلنا 
 كظيفة مف كظائؼ األسرة عمى أساليب التربية؛ كسنبدأ لتأثير كؿسنحاكؿ في ىذا الفصؿ التعرض 

 تأثير الكظيفة التغير في الكظيفة اإلنجابية لؤلسرة عمى أساليب التربية، كصكال إلى بتأثير
 عمى أساليب التربية، كىذا حسب ما جاء في بعض الكتابات السكسيكلكجية  المتغيرةاالقتصادية

 كظائؼ األسرة كعمى أساليب التربية في العكامؿ المؤثرةكالنفسية كالتربكية، محاكليف عرض بعض 
.  فييا
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:  األسريةعمى أساليب التربيةأثر التغير في الوظيفة اإلنجابية لألسرة - 1

سبؽ كحددنا مفيـك اإلنجاب، كالذم يمثؿ العممية البيكلكجية الناتجة عف العبلقة الجنسية 
بيف الذكر كاألنثى لغرض تزكيد المجتمع بأفراد جدد الستمرار الجنس البشرم، كتعتبر ىذه العممية 

مف أىـ كظائؼ األسرة التقميدية كالحديثة عمى حد السكاء، إال أف التغير الذم أصاب األسرة 
الحديثة أدل إلى تغير اتجاىات األبكيف اتجاه ىذه العممية، ففي حيف كاف إنجاب األبناء مفخرة 
كعزة في الماضي، أصبح األبناء اليـك يشكمكف عبئا اقتصاديا، كمضيعة لمكقت كالجيد، كاتجيت 
األسرة المعاصرة إلى التقميؿ مف حجميا عف طريؽ تحديد النسؿ أك تنظيمو، خاصة مع ارتفاع 
المستكل التعميمي لمكالديف خاصة األـ، كخركجيا لمعمؿ، مما جعميا تتجو إلى إنجاب أقؿ عدد 

ممكف مف األبناء ليسيؿ عمييا تربيتيـ كمراقبتيـ كرعايتيـ، كىذا ما أدل إلى تغير أساليب التربية 
حسب حجـ األسرة، كسنحاكؿ فيما يمي عرض بعض ما جاء عند بعض الباحثيف حكؿ ىذا 

. المكضكع

إف لمتغير في الكظيفة اإلنجابية أثر عمى أساليب التربية في األسرة؛ فالتكنكلكجيا كالتطكر 
أنو كاف  "سناء الخوليالتقني ساىـ في اختراع كسائؿ منع الحمؿ كتنظيمو، عمى حد قكؿ الباحثة 

لمتكنكلكجيا أثر مباشر ظير في استعماؿ كسائؿ منع الحمؿ، مما انقص عدد األطفاؿ في األسرة 
؛ كمنو الباحثة ىنا تكضح  أثر عامؿ التكنكلكجيا عمى التغير (1)"(كخاصة في المناطؽ الحضرية)

في الكظيفة اإلنجابية، كىذا مف خبلؿ انتشار كسائؿ منع الحمؿ المختمفة، مف انعكس عمى حجـ 
األسرة، كميؿ األبكيف في األسرة المعاصرة إلى التقميؿ مف عدد األبناء، مف خبلؿ إنجاب أقؿ عدد 

. ممكف

كتمثؿ الخصكبة أحد مظاىر السمكؾ اإلنجابي، كذلؾ ألنيا تدؿ عمى عدد األطفاؿ الذيف 
 سنة مف عمرىا، أما 45-15قد أنجبتيـ المرأة خبلؿ فترة خصكبتيا، كالتي تتراكح غالبا ما بيف 

نجاب الطفؿ األكؿ، كالفترة بيف  السمكؾ اإلنجابي فقد يتسع مفيكمو ليشمؿ السف عند الزكج كا 
إنجاب الطفؿ األكؿ كالذم يميو، كعدد األطفاؿ الذككر كاإلناث، كعدد الكفيات، كحجـ األسرة، كعدد 

ناثا، كالعدد المفضؿ منيـ، كاالتجاه نحك  مرات الزكاج، ككذلؾ نكعية األطفاؿ المفضميف ذككرا كا 
تنظيـ األسرة كالرغبة في تخطيطيا، كغيرىا مف المؤشرات، كاألـ ىي إحدل المحاكر األساسية في 

األسرة، لما ليا مف دكر كبير في الحفاظ عمى االستقرار األسرم، كباعتبارىا العنصر األكؿ 

                                                           
 .292.، مرجع سابؽ، صاألسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي (1)
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كالفاعؿ في تربية الطفؿ كالعناية بو، جاء السمكؾ اإلنجابي كمؤشر جديد لمنظر فيو في ظؿ زكجيا 
. (1)"لمعمؿ كغيابيا الجزئي عف البيت

يشير الباحث في الفقرة أعبله إلى السمكؾ اإلنجابي كعمؿ األـ، كبعبارة أخرل عبلقة حجـ 
األسرة بعمؿ األـ، ككضح كيؼ أف األـ العاممة تميؿ إلى إنجاب عدد قميؿ مف األبناء لتستمر في 
عمميا، كأكد كجكد عبلقة بيف خركج المرأة لمعمؿ كأسمكب تربية األبناء كالعناية بيـ، كما أف خركج 

المرأة لمعمؿ يؤثر بشكؿ عكسي عمى معدالت الكالدة كالخصكبة، كىنا ندرج اختبلؼ بيف 
المختصيف في قضايا األسرة كرعاية األطفاؿ بشكؿ عاـ، ففي حيف يشير بعضيـ إلى شعكر الطفؿ 

أف المرأة المشتغمة تقبؿ عمى أطفاليا "باإلحباط أثناء غياب أمو، يؤكد البعض اآلخر عكس ذلؾ، 
بشكؽ كليفة، فتعكضيـ عف الكقت الذم قضتو بعيدا عنيـ، كما أنيا تمنحيـ الفرصة لمتعبير عف 

الجزء " يرل أف مصطفى عوفي، إال أف الباحث (2)"أنفسيـ كتشجعيـ عمى االستقبلؿ التدريجي
األكبر مف الكقت الذم تقضيو المرأة في البيت يخصص في االىتماـ كرعاية األبناء، كبالتالي 

. (3)"فغياب المرأة عف البيت سيؤثر عمى تكجيو األطفاؿ كتربيتيـ

كمنو؛ كمف خبلؿ عرضنا آلراء بعض الباحثيف في قضايا األسرة كالمرأة العاممة، نجد أف 
ىناؾ مف يرل أف عمؿ المرأة خارج بيتيا كغيابيا لساعات طكيمة عنو، تشعر أبنائيا باإلحباط، أما 
أسمكب التربية المتبع في ىذه األسرة فيتأرجح بيف األسمكب الديمقراطي كالميمؿ، كالبعض اآلخر 
يرل أف عمؿ المرأة خارج بيتيا ال يؤثر عمى عبلقتيا بأبنائيا، بؿ بالعكس فعمميا كخركجيا مف 

البيت يجعميا تتبنى أسمكبا سكيا في تربية أبنائيا، ىذا ألف المرأة العاممة امرأة متعممة في الغالب، 
تعي كيفية تربية أبنائيا تربية سميمة كحضرية، تتماشى كمتطمبات ىذا الجيؿ، فالعمؿ يفتح لممرأة 
مجاال كاسعا لتطكر شخصيتيا، كتنمي كجكدىا االجتماعي مف خبلؿ عبلقات العمؿ المبنية عمى 

الكد كالتعاكف كالتكامؿ، مف خبلؿ مساعدة الزكجة العاممة، كتقديـ كؿ التسييبلت الضركرية 
المعنكية منيا كالمادية مف طرؼ رب عمميا كزمبلئيا، مما يشجعيا عمى أداء كاجباتيا المنزلية 

. عمى أكمؿ كجو، كبالتالي تبني أسمكب تربية سميـ مبني عمى الحب كالميف كالحكار

                                                           
رسالة لنيؿ شيادة ، (دراسة ميدانية عمى عينة أسر بمدينة باتنة)التغير األسري في المجتمع الحضري الجزائري : محمكد قرزيز (1)

أحمد بكذراع، قسـ عمـ االجتماع كالديمغرافيا، كمية العمـك االجتماعية كالعمـك االسبلمية، جامعة :  في عمـ االجتماع، اشراؼالدكتكراه
 .224. ص،، بحث غير منشكر2008-2007، (الجزائر)الحاج لخضر، باتنة

 .286.، ص1984، (لبناف)، منشكرات دار المعرفة، بيركتسيكولوجيا المرأة العاممة: كاميميا ابراىيـ عبد الفتاح (2)
، 19 مجمة العمـك االجتماعية كاالنسانية، العددخروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره عمى التماسك األسري،: مصطفى عكفي (3)

 .122.، جامعة قسنطينة، الجزائر، ص2003
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خركج المرأة إلى العمؿ خمؽ ليا العديد مف المشكبلت " أف سمير عبدهكيضيؼ الباحث 
ؿ أىميا التربية كالعناية باألطفاؿ، كىذا ما جعميا تمجأ إلى التقميؿ مف عفي نطاؽ األسرة، كؿ

الكالدات  كبالتالي المساىمة ديمغرافيا في االتجاه نحك انخفاض الخصكبة، عمى عكس 
ماكثات بالبيت فزيادة األكالد في العائمة، يعتبر أساسا ميما لتكسيع األشغاؿ في العمؿ )النساء
، حيث أف كجكد األكالد كبشكؿ خاص األكالد في السف الدنيا مف عمرىـ، يعتبر سببا (المنزلي

. (1)"رئيسيا لتفرغ النساء لمعمؿ المنزلي

كمنو؛ فخركج المرأة إلى العمؿ مقابؿ أجر يؤثر بشكؿ سمبي في معدالت الكالدة 
كالخصكبة، حيث أف العبلقة كثيقة بيف عدد األكالد، كبيف العمؿ خارج المنزؿ، أم أف المرأة التي 
ليا أطفاؿ كثر ال يمكنيا مزاكلة العمؿ خارج البيت، كبالعكس فالمرأة العاممة تضطر لمتقميؿ مف 

كما أنو مف متطمبات مزاكلة بعض الميف "عدد الكالدات، كي تتمكف مف االستمرار في عمميا، 
حصكؿ المرأة عمى قسط مف التعميـ كالتدريب الميني، األمر الذم يؤدم بالطبع إلى ارتفاع متكسط 

. (2)"عمر الزكاج، كبالتالي تقميص فترة اإلنجاب كانخفاض مستكل الخصكبة

كلقد تكصمت العديد مف الدراسات في مجاؿ غياب المرأة العاممة، أف نسبة النساء 
المتزكجات  كبصفة خاصة ذكات األطفاؿ، تككف مرتفعة، ككذلؾ فإف عدد ساعات العمؿ كنظاـ 

؛ كمنو فظاىرة تغيب النساء العامبلت المتكاصؿ، (3)"الدكريات لو تأثير عمى معدؿ التغيب لدييف
أدل بالكثير منيف كتحت الضغكطات المينية كالعائمية، إلى االنقطاع عف العمؿ، كجعؿ الكثير 

. منيف ينقطعف عف العمؿ كيبقيف بالبيت لبلىتماـ بشؤكف أسرىف المتنامية

تنظيـ النسؿ يعتبر معيارا صحيا في المقاـ األكؿ، " أف نبيمة أمين أبو زيدكتضيؼ الباحثة 
فيك إجراء يدخؿ في اعتباره صحة األـ، كيسعى إلى تكفير الكالدة اآلمنة كالنمك الصحي لؤلطفاؿ 

األكلى بتعميـ األبكيف بطريقة تنظيـ إنجاب األطفاؿ عمى فترات متباعدة، : األسكياء مف ناحيتيف
بحيث يكلدكف عندما تككف األـ في حالة صحية كنفسية مبلئمة الستقباؿ الطفؿ الجديد، كعندما 

شباع حاجاتيـ المختمفة، كالناحية الثانية  تسمح ظركؼ األسرة بتكفير الرعاية المناسبة لؤلطفاؿ، كا 
. (4)بمساعدة الزكجيف في عبلج العقـ، حتى يتمتعا بعكاطؼ األبكة، كيكتمؿ بناء األسرة

                                                           
  .26.، ص1980، (لبناف)، منشكرات دار المعرفة، بيركتالمرأة العربية بين القيود والتحرر: عبده سمير عبده (1)
 .08.نفس المرجع، ص (2)
 .224.، ص1996، (مصر)، المكتب الجامعي الحديث، االسكندريةالمجتمع والتصنيع: حسيف عبد الحميد أحمد رشكاف (3)
(4)

 .31.، ص2011، (مصر)، عالـ الكتب، القاىرةعمم النفس التربوي: نبيمة أميف أبك زيد 
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؛ ضركرة تنظيـ النسؿ ككسيمة حديثة، تحفظ نبيمة أبك زيد في الفقرة السابقةتكضح الباحثة 
صحة األـ كالطفؿ معا، كتسمح بتكفير حمؿ ككالدة سميميف، كبالتالي نمك صحي لطفؿ سميـ 

جسديا كنفسيا، كبالتالي تسمح لؤلبكيف فيما بعد بانتياج أسمكب سكم في التربية، مبني عمى سبلمة 
الكالديف نفسيا كجسديا، مما يسمح بتكفير الرعاية المناسبة لمطفؿ، كبالتالي تربيتو تربية سميمة 

. كمتزنة

إف لحجـ األسرة ككبر عددىا تأثير كبير عمى أساليب التربية األسرية، فيناؾ مف يرل أف 
األسرة الكبيرة تدعـ عممية التربية األسرية أكثر مف األسر الصغيرة، كذلؾ لكجكد عدد مف األبناء 
ذكم األعمار المتقاربة، مما يساعد عمى استفادة بعضيـ مف بعض في اكتساب الخبرات، كىذا قد 

ال يحدث في األسر صغيرة الحجـ، كفي جية أخرل نجد مف يرل أف كبر حجـ األسرة عبء 
اقتصادم كاجتماعي، كقد يحدد حجـ األسرة أيضا نكعية االتصاؿ بيف أعضائيا، كيؤثر في طبيعة 
العبلقات بينيـ، كما أف األبناء في األسر الكبيرة قد يتعرضكف لئلىماؿ مف قبؿ آبائيـ، في حيف 
أنيـ يتمتعكف باالستقبللية كاالعتماد عمى النفس، أما أبناء األسر الصغيرة فيسكد التعاكف بينيـ 
كبيف آبائيـ في جك ديمقراطي، مبني عمى اإلقناع كالمناقشة الحرة، أما إذا انتيجت ىذه األسر 

.  فيي تعمؿ عمى فقداف أبنائيـ خاصية االعتماد عمى النفس أسمكب الحماية الزائدة

كما بينت العديد مف الدراسات النفسية كاالجتماعية التي أجريت عمى أثر حجـ األسرة عمى 
أساليب التربية في األسرة أف كجكد عدة أبناء في األسرة الكاحدة، يؤدم إلى كجكد تفاعؿ بينيـ، مما 

يعمؿ عمى تككيف شخصية األبناء كنمكىا، في حيف يؤدم كجكد طفؿ كاحد في األسرة إلى عدـ 
. كجكد ىذا التفاعؿ كعزلتو، كبالتالي اعتماده التاـ عمى كالديو

لطفؿ، كما يؤدم افالتغير في حجـ األسرة كفي طبيعة تككينيا يؤدم إلى التأثير في تربية 
محمد ، كيضيؼ الباحث (1)إلى زيادة الرابطة بيف الطفؿ كأبكيو، كتحقيؽ االتصاؿ المباشر بينيما

 أف كثرة األبناء تجعؿ اآلباء يميمكف إلى أسمكب السيطرة في تحقيؽ المطالب، بينما قمة النوبي
األبناء تجعؿ اآلباء يتبعكف أسمكب اإلقناع، كاألسر التي تعيش في األماكف المزدحمة، شديدة 

الضكضاء رديئة التيكية تتسبب في إضرار لنمك األطفاؿ، ككنتيجة لبلزدحاـ في السكف كضيقيا 
. يمجأ األطفاؿ إلى الشكارع

                                                           
(1)

دليؿ الكالديف كذكم االحتياجات )التنشئة األسرية وطموح األبناء العاديين وذوي االحتياجات الخاصة: محمد النكبي محمد عمي 
 .30.، ص2010، (األردف)، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف(الخاصة
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 كيؼ يؤثر حجـ األسرة عمى أساليب التربية محمد فتحي فرج الزليتنيكيكضح الباحث 
حجـ األسرة يعد مف العكامؿ التي تؤثر تأثيرا كبيرا عمى عممية التربية كأساليبيا،  "األسرية بقكلو أف؛ 

كتؤكد الدراسات أف الرعاية المبذكلة لمطفؿ داخؿ األسرة صغيرة الحجـ تككف أكثر فاعمية، فاألسرة 
 فحجـ ق؛ كمف(1)"التي تضـ طفميف أك ثبلثة أطفاؿ مثبل عمى عكس تمؾ التي تضـ عددا يفكؽ ذلؾ

األسرة كما كضحو أغمبية الباحثيف في النسؽ األسرم، يؤثر في األسمكب المتبع في تربية األبناء 
في األسرة؛ كذلؾ مف خبلؿ تأكيد أغمبيـ عمى أف األسر التي تضـ طفميف أك ثبلثة تتبع أسمكبا 
سميما، يتسـ بالرعاية الشاممة لمطفؿ، كتكفير جميع حاجياتو النفسية كالمادية، عكس األسر التي 
تضـ أكثر مف ثبلثة أطفاؿ  فاألبكيف فييا ال يستطيعاف إتباع أسمكبا سكيا في تربية أبنائيما، بؿ 

، يتأرجحاف بيف أسمكب التذبذب -كما أكدت بعض الدراسات-تجدىما في اغمب األحياف 
كالتساىؿ، أك القسكة كالتسمط، ال أننا ال يمكف أف نغفؿ ذكر نتائج بعض الدراسات التي جاءت 

تباع  نتائجيا لتؤكد عكس ما يعرضو ىذا الباحث كغيره  بشأف العبلقة العكسية بيف حجـ األسرة كا 
األساليب التربكية، كالتي جاء فييا أف ىناؾ أسرا تضـ أعدادا كبيرة مف األبناء، إال أف األبكيف فييا 
يتبعكف أساليب الحكار كالمناقشة، كاالستقبللية المبنية عمى الثقة المتبادلة، كالعدؿ بيف األبناء، إال 

أنيا تبقى منكطة بالمستكل الثقافي لؤلبكيف، كالطبقة االجتماعية التي تنتمي إلييا األسرة كغيرىا مف 
.  العكامؿ التي تؤثر في أساليب التربية المتبعة في تربية األبناء

 أف حجـ األسرة لو أثر في التربية األسرية كأساليبيا، عمر أحمد الهاشميكيؤكد الباحث 
فمقد أكدت العديد مف الدراسات المنشكرة عمى كجكد ارتباط مكجب بيف عدد األبناء في األسرة كميؿ 
األميات إلى استخداـ العقاب كالسيطرة المشددة في تربية أبنائيف، كبّيف بعضيا أف األميات األكثر 

أطفاال ىف أكثر ميبل لرفضيـ كأقؿ حماية ليـ، كأنيف في األسرة متكسطة الحجـ كف أكثر 
؛ يكضح الباحث ىنا تأثير حجـ األسرة (2)"انضباطا مف األميات في األسر الصغيرة أك الكبيرة

حسب ما أكدتو العديد مف الدراسات المنشكرة عمى نكع األساليب المتبعة في األسرة مف طرؼ 
األميات، كميميف إلى استخداـ أسمكب العقاب كالقسكة مع أبنائيف كثيرم العدد، ككضح كيؼ تككف 

األميات في األسر المتكسطة أكثر انضباطا كاتزانا، باستخداميف األساليب السميمة في تربية 
. أبنائيف

                                                           
، (مصر)، مجمس الثقافة العاـ، القاىرةأساليب التنشئة االجتماعية األسرية ودوافع االنجاز الدراسية: ليتنيزمحمد فتحي فرج اؿ (1)

 .113.، ص2008
 .339. ، ص2003، (األردف)، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عمافالتنشئة االجتماعية لمطفل: عمر أحمد الياشمي (2)
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 أيضا؛ أف حجـ األسرة كمستكاىا االجتماعي عبد الحميد رشوانكيضيؼ الباحث 
  كاالقتصادم يؤثر في التربية األسرية، فعادة ما تتسـ تربية اآلباء في األسر الكبيرة بإىماؿ األبناء
كفرض القيكد الصارمة، مما يساعد عمى سيادة جك السيطرة كالتسمط، كغالبا ما تكاجو مطالب 
األبناء بالرفض كالعدكاف، كما يكاد ينعدـ الحب كالمساندة العاطفية، كأثبتت الدراسات كذلؾ أف 

أبناء األسر كبيرة الحجـ يتمتعكف باالستقبللية مف ناحية االعتماد عمى النفس كقدرتيـ عمى التكافؽ 
األسرم، بالرغـ مف تعرضيـ لمعديد مف االحباطات داخؿ المنزؿ، أما األسر الصغيرة فيتسـ طابع 

كلكف يعيب عمى ىذه األسر ..التربية ألبنائيا بالديمقراطية، فيسكد جك التعاكف مع اآلباء كأبنائيـ،
. (1)أنو يسكدىا الحماية الزائدة مف قبؿ الكالديف ألبنائيـ

كيقصد بو الطبقة –يشير الباحث أعبله؛ إلى العبلقة بيف حجـ األسرة كمستكاىا االجتماعي 
- بمعنى مستكل دخميا عاؿ كاف أك منخفض–كمستكاىا االقتصادم -التي تنتمي إلييا األسرة

بأساليب التربية األسريػة، كأكػد أف األسمكب الشائع في األسر الكبيرة ىك أسمكب اإلىماؿ، ككضح 
كيؼ أف أبناء األسر الكبيرة يتمتعكف باالستقبللية كاعتمادىـ التاـ عمى أنفسيـ منذ صغرىـ، كىذا 
لعدـ اىتماـ الكالديف بيـ، كأعطى بالمقابؿ كيؼ يككف أسمكب التربية األسرية في األسر الصغيرة، 

 ككضح  كالذم يغمب عمييا األسمكب الديمقراطي، أك كما يسمى في عمـ النفس بأسمكب السكاء
مؤشرات ىذا األسمكب كالتي تتمثؿ في سيادة جك التعاكف كالحكار بيف اآلباء كاألبناء في األسرة، 
كلكف بالمقابؿ أيضا أعاب عمي األسر الصغيرة مف جية أخرل سيادة أسمكب الحماية الزائدة مف 
طرؼ بعض اآلباء مف خبلؿ الخكؼ الدائـ عمى أبنائيـ، كمنو يمكننا القكؿ أف الباحث في الفقرة 
أعبله عمى الرغـ مف إظياره لمحاسف األسر الصغيرة عمى غرار األسر الكبيرة، إال أنو لـ يغفؿ 

ذكر عيكب بعض األسر الصغيرة، كالتي يتبع الكالديف فييا أسمكب الحماية الزائدة، كالذم ال يحبذه 
الباحث كال يعتبر أسمكبا سكيا عند العديد مف الباحثيف النفسييف كالسكسيكلكجيف، لما لو مف آثار 

. عمى األبناء في حاضرىـ كمستقبميـ

 أف كجكد عدد كبير مف األبناء، باإلضافة إلى الكالديف هدى الناشفكتضيؼ الباحثة 
ال سادت الفكضى في األسرة، كمف الطبيعي أال  استمـز بالضركرة تطبيؽ نظاـ صاـر لمعبلقات كا 
تككف ىناؾ فرصة لمتدليؿ، كما تقؿ الفرصة أماـ اآلباء لبلحتكاؾ كالتقارب مع كؿ فرد عمى حدة 

 أك األخت  األكبركبالعكس، فإف فرصة التفاعؿ بيف اإلخكة فيما بينيـ تزيد، كقد يصبح األخ

                                                           
 دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، ،(دراسة في عمم االجتماع النفسي) التنشئة االجتماعية: حسيف عبد الحميد رشكاف (1)

 .176.، ص2012، (مصر)اإلسكندرية
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القدكة بالنسبة لمصغار، خاصة إذا اتسعت المساحة العمرية بيف األبناء ك النمكذج ا ىـالكبرل،
مف المؤسؼ حقا، أنو كمما زاد عدد األطفاؿ في "، كتضيؼ الباحثة في نفس المرجع .."كاآلباء،

األسرة، كاف دكر الفتيات كاضحا في المساعدة عمى تربية األصغر، ككـ مف فتاة خاصة في 
كتأثير العدد الكبير .. الريؼ، قالت أنيا حرمت مف التعميـ لتساعد كالدتيا في رعاية إخكتيا،

لؤلطفاؿ في األسرة ليس دائما سمبيا، فقد يككف سببا في أف ينشأ األطفاؿ أكثر اعتمادا عمى 
أنفسيـ، كما يتعمـ الطفؿ أساليب التعامؿ مع األقراف أك القريبيف منو في العمر، مما يفيده في 

. (1)"حياتو المدرسية كالمينية فيما بعد

كمنو، كمف خبلؿ ما جاء سابقا؛ فالعدد الكبير ألفراد األسرة يؤثر بصكرة مباشرة عمى تربية 
األطفاؿ، كذلؾ ألف تكجيو كترشيد الطفؿ داخؿ أسرتو ليس باألمر الييف حسب نظرة األخصائييف 
التربكييف، كلكي يربى الطفؿ تربية سميمة مشبعة بالقيـ، يجب أف يأخذ الكقت كاالىتماـ الكافييف 

داخؿ األسرة، كىذا ال يتأتى في ظؿ الجك العائمي المزدحـ كالكثير األفراد، ألف في ىذا الكضع يفقد 
. الطفؿ االىتماـ الكافي لتكجييو كتربيتو داخؿ أسرتو التي تعتبر منبع العممية التربكية

  (ذكر أك أنثى)كتتأثر أساليب التربية األسرية أيضا بترتيب الطفؿ في األسرة كنكعو 
تعطي أىمية لبلبف الذكر أكثر مف - كما سبؽ كبينا في الفصؿ الثالث–فالمجتمعات العربية مثبل 

األنثى بشكؿ عاـ، كبيذا فإف أسمكب التعامؿ كالتربية يختمؼ مع االبف الذكر عنو مع البنت، نظرا 
، في حيف  الختبلؼ طبيعتيما كأدكارىما، فاالبف يمثؿ المعيؿ ألسرتو بعد كالده، إذا تكفي أك ىـر

. تبقى البنت أمانة في بيت أىميا حتى تزؼ إلى بيت زكجيا

؛ أف أساليب التربية األسرية تتأثر (2)عمر أحمد الهاشميكفي ىذا الصدد يؤكد الباحث 
عمى نحك ميـ بجنس األطفاؿ، كأنيما يعمبلف عمى تنميط أدكار األبناء حسب جنسيـ، فقد تبيف 
أف ردكد فعؿ األبكيف تتأثر بجنس األبناء، كأف اآلباء كانكا أكثر تسامحا مع األبناء الذككر منيـ 

مع اإلناث، كما أف األميات كف أكثر ضبطا لئلناث منيف لمذككر، كأف اآلباء كانكا أكثر 
ديمقراطية مع أبنائيـ الذككر منيـ مع اإلناث في حيف أف األميات كف أكثر تسمطا منيف مع 

كعامؿ ميـ يؤثر في أساليب التربية - ذككرا أك إناثا–؛ يكضح الباحث ىنا دكر نكع األبناء "الذككر
، كىذا  األسرية، ككضح كيؼ يعامؿ الذكر بديمقراطية كحرية، في حيف تعامؿ البنت بصرامة كحـز
ما يشيع في المجتمعات العربية بصفة خاصة، ألف المجتمعات ال فرؽ بيف الذكر كاألنثى، فالتربية 

                                                           
 .81.، ص2011، (األردف)، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة، عمافاألسرة وتربية الطفل: ىدل محمكد الناشؼ (1)
 .339.عمر احمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص (2)
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عندىـ سكاء، فالحرية المطمقة لمجنسيف كال حرية كال حدكد ليما عمى حد السكاء إال في بعض 
. المجتمعات المتدينة كالمحافظة

 كيؼ أف جنس األبناء يؤثر في نكع أساليب التربية نسيمة طبشوشكتشير الباحثة 
فإنجاب األطفاؿ كبخاصة الذككر يعد مف أكبر دعائـ التماسؾ بيف الزكجيف، كمف أىـ "األسرية؛ 

العكامؿ التي تثبت قدـ الزكجة في حياتيا الزكجية، إذ أف الزكجة التي يقتصر إنجابيا عمى البنات 
يككف مركزىا عند زكجيا كأىؿ زكجيا غير مستقر، فتعيش في قمؽ دائـ كىـ مستمر، كليس بالبعيد 
أف تتحطـ حياتيا الزكجية بيذا السبب، كذلؾ أف إنجاب الذككر مف األمكر ذات القيمة كالمرغكب 
ذ كاف إنجاب الطفؿ الذكر بيذه األىمية  فييا، خاصة في المناطؽ الريفية في مجتمعاتنا العربية، كا 
في األسرة، فمنا أف نتصكر مدل االىتماـ كالرعاية التي سيحظى بيا ىذا الطفؿ، خاصة مف طرؼ 

األـ التي كانت تتميؼ لمجيئو بعد تكرار إنجابيا لمبنات، فيحتؿ الطفؿ الذكر مكانة متميزة في 
األسرة، كقد يقـك الكالداف بتفضيمو في المعاممة عمى أخكاتو، كالمسارعة في تمبية حاجاتو كاإلفراط 

. (1)"في تدليمو

شرحت الباحثة في الفقرة أعبله، مكانة الطفؿ الذكر في المجتمعات العربية عامة، كفي 
األسرة بصفة خاصة، مبينة أساليب التربية المييمنة عمى األسرة العربية كالتي تتأرجح بيف أسمكب 
التدليؿ كالتذبذب كالتفرقة بيف األنثى كالذكر، مكضحة تأثير ثقافة األـ العربية المكتسبة مف التقاليد 
كالعادات التي تفضؿ إنجاب الذكر عف األنثى، كتعزز مكاف األـ التي تنجب الذككر في أسرتيا 

كحتى عمى مستكل عائمتيا ككؿ، فحيف تتعرض األـ المنجبة لئلناث لمسخرية، كحتى  (عند زكجيا)
.  لمطبلؽ أك الزكاج عمييا بزكجة تنجب الذككر

يؤثر  (أنثى-ذكر) أيضا كيؼ أف نكع الطفؿ محمد فتحي فرج الزليتنيكيضيؼ الباحث 
فاألنثى عمكما كخاصة في المجتمعات الشرقية تككف نتاجا "في نكع األسمكب المتبع في التربية، 

لمتربية التي تؤكد فييا التبعية كالخضكع لمرجؿ، فيي ال تتعكد منذ الصغر عمى القيادة أك المسؤكلية 
أك اتخاذ القرارات، كمف التفاعؿ اجتماعي بصكره المختمفة مع اآلخريف ، يتعمـ الطفؿ نكع السمكؾ 

؛ كمنو فالباحث يكضح أف األسمكب المتبع في تربية الفتاة في (2)"الذم يككف مبلئما لكؿ جنس
المجتمعات العربية خاصة، يختمؼ عف أسمكب تربية الذكر، فالفتاة تربى عمى التبعية كالخضكع 

. لمرجؿ، عكس الرجؿ الذم يربى عمى القيادة كالمسؤكلية كاتخاذ القرارات
                                                           

 .164. ص، مرجع سابؽ،نسيمة طبشكش (1)
(2)

 .116.محمد فتحي فرج الزليتني، مرجع سابؽ، ص 
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االبف األصغر أك )كما تفضؿ بعض األسر إبنا ليا عمى بقية إخكتو مف نفس الجنس 
، كىذا ما يكلد عند إخكتو الشعكر بالغيرة منو، كالحقد عميو، أما (األكبر، البنت الكبرل أك الصغرل

بالنسبة لبلبف المدلؿ، فغالبا ما يتصؼ بضعؼ الشخصية، كاعتماده الدائـ عمى كالديو حتى سف 
في المجتمعات الحديثة "بقكليا أنو سناء الخولي تضيؼ الباحثة ، كفي ىذا الصدد متأخرة

المعاصرة يبلحظ أف المستكل األمثؿ لضبط العقاب أك المحبة أك العكاطؼ األبكية تككف منخفضة 
إلى حد ما بالنسبة لئلناث عف الذككر، كذلؾ تبعا لفكرة الرئاسة، كاتجاه االعتماد عمى النفس، كىذا 

بالرغـ مف أنو لـ يظير حتى اآلف دليؿ تجريبي يؤكد االختبلؼ بيف الذككر كاإلناث، نتيجة 
؛ كمنو فالباحثة تكضح ىنا المكانة الدنيا (1)"الختبلفيـ فسيكلكجيا في المقدرة العقمية كاإلمكانات

لؤلنثى في المجتمعات الحديثة المعاصرة عنيا عف الذكر، في األسر العربية خاصة كفي الحياة 
. االجتماعية

فالمكلكد األكؿ يحضى برعاية كحب شديد مف الكالديف، كعندما يأتي مكلكد جديد ينتقؿ 
اىتماميما إلى المكلكد الجديد، كبقدـك االبف الثالث، فإنو يككف كسطا بيف إخكتو، كيحظى االبف 
األخير غالبا بعناية كتدليؿ، بسبب استقرار األسرة ككبر الكالديف، مما يتيح لو تحقيؽ متطمباتو 

كحاجاتو بشكؿ يسير، كقد يشعر إخكتو بالعطؼ أك الغيرة اتجاىو، كفي ىذا الصدد يؤكد الباحث 
الطفؿ األكؿ يتمتع ببعض المزايا، منيا السمطة التي يمنحيا لو الكالداف، "أف عمر أحمد هاشمي 

كبخاصة في حاؿ غيابيما عف المنزؿ، كممارستو ليا عمى إخكتو كأخكاتو األصغر سنا، كتفضيمو 
كتدليمو بدرجة زائدة مف قبؿ الكالديف، كاإلشارة إليو كرمز إلخكتو، كالرفع مف مركزه كقدره بينيـ، مما 
قد يخمؽ الغيرة مف إخكتو نحكه كالحقد عميو في أحياف كثيرة، لذا يفضؿ أف ال يحصؿ الطفؿ األكؿ 

؛ كمنو فالباحث ىنا يكضح مكانة المكلكد األكؿ في (2)"عمى ىذه المزايا عمى حساب إخكتو كأخكاتو
أسرتو، كخاصة عند كالديو، لكف عندما يأتي أخكه أك أختو، ينتقؿ االىتماـ إلى المكلكد الجديد، أما 
المكلكد األخير فيحضى بعناية كتدليؿ، غير إخكتو، كأرجع الباحث السبب إلى استقرار األسرة ككبر 

الكالديف، كبالتالي فأسمكب التربية ىنا يتحكـ فيو مركز الطفؿ، فالطفؿ األكؿ ال يعامؿ كالطفؿ 
.  الثاني كالثالث، كالطفؿ األخير يعامؿ بالتدليؿ عمى غير إخكتو

 أف مكانة االبف األكبر تختمؼ باختبلؼ األسر؛ فاألسرة الريفيػة سناء الخوليكترل الباحثة 
ما زالت تعطي لبلبف األكبر مكانة خاصة، أما األسر الحضرية تنبذ كثيرا مف تقاليد األسرة الريفية 

                                                           
(1)

 .248.، مرجع سابؽ، صاالسرة والحياة االجتماعية: سناء الخكلي 

(2)
 .338.عمر أحمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص 
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؛ كمعنى ىذا أف االبف األكبر مكانتو تختمؼ مف أسرة "الممتدة، كتضع أعضائيا في عبلقات جديدة
ألخرل، حسب البيئة، فالبيئة الريفية تضع لبلبف األكبر مكانة خاصة، فيك الكريث كالكفيؿ، كحامؿ 
اسـ األسرة، فيجب معاممتو معاممة خاصة، طمباتو مستجابة، كأكامره مطاعة حتى عمى كالديو، في 

إلى المساكاة بيف الجنسيف، كىذا  (المدف مثبل)حيف تميؿ األسرة التي تنتمي إلى البيئة الحضرية 
راجع لمعديد مف العكامؿ الداخمية كالخارجية، كالتغيرات اإليديكلكجية بالنسبة لؤلسرة نفسيا، كفرص 

. التعميـ المتاحة لمفتاة كالذكر تماما، مما يتيح ليا فرصة إثبات ذاتيا كمؤىبلتيا

مف الكاضح أف ربع القرف األخير شاىد تغيرات كثيرة في تربية "كما ترل نفس الباحثة أنو 
أييما أفضؿ؛ إرضاع الطفؿ مف ثدم أمو أك عف طريؽ الزجاجة : األطفاؿ مف نكاح عديدة مثؿ

كاأللباف الصناعية المعدة خصيصا لؤلطفاؿ، ىؿ مف الضركرم التقيد بمكاعيد محػددة لمرضاعػة؟ 
ىؿ يعاقب الطفؿ عف طريؽ الضرب؟ أـ تتبع كسائؿ أخرل لعقابو مثؿ العزؿ أك الخصاـ؟ كعمكما 

. (1 )فقد أصبحت العبلقات بيف اآلباء كاألبناء في الكقت الحالي مشكمة

تكضح الباحثة في الفقرة أعبله؛ كيؼ أصبحت تربية األطفاؿ مشكمة في كقتنا الحالي  
 جديد كحديث، كابتعادىا عف ما ىككأرجعت السبب إلى التغير الذم أصاب األسرة كتأثرىا بكؿ ما

ىك تقميدم، ففي حيف كاف الرضيع ال يستغني عف حميب أمو كال بديؿ لو دكنو، أصبح اليـك كبعد 
ىذا إف كاف –ظيكر الزجاجات كاأللباف الصناعية، ال يشرب حميب أمو إال أسابيع معدكدة 

مف صدر أمو، ثـ يشرب الحميب االصطناعي حتى يكبر، بالرغـ أف األلباف الصناعية - محظكظا
ف كانت تكفر العديد مف الفيتامينات المشابية لحميب األـ، إال أنيا ال يمكف أف تككف بديبل عنو،  كا 
كيرجع سبب عدـ إرضاع األميات المعاصرات ألبنائيف مف حميب صدكرىف، إما ألمراض تمنع 
ذلؾ أك ألسباب تجميمية؛ كأف تخاؼ األـ أف تشكه الرضاعة جماؿ نيدييا، ىذا باإلضافة إلى 

التغير الذم أصاب أساليب التربية األسرية، فاألسرة المعاصرة أصبحت تبحث عف أساليب حديثة 
ناجعة تستخدميا في تربية أبنائيا، كتضمف ليا ضبط سمككيـ كحسف أخبلقيـ كتطبيعيـ، كتضيؼ 
الباحثة أف ىذه التغيرات التي أصابت األسرة الحديثة كلدت خمبل في العبلقة بيف األبناء كاآلباء، ما 

.  أحدث ما أطمقت عميو الباحثة بالمشكمة

كتختمؼ مشاعر األبكياف اتجاه اآلباء أيضا، فتجد األب يميؿ إلى بناتو، كيشعرىـ بالحناف 
. أكثر مف األبناء الذككر، كتقـك األـ بالعكس في غالب األحياف

                                                           
 .241-240.ص.، مرجع سابؽ، صاألسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي (1)
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مركز الطفؿ في األسرة تبعا الختبلؼ ترتيب كالدتو " أف عبد الحميد رشوانكاعتبر الباحث 
يختمؼ، فالطفؿ األكؿ يمعب دكرا أىـ في حياة األسرة الريفية مف الدكر الذم يمعبو في حياة 

الحضر، إذ ينظر إليو كما ينظر إلى األب، كيحؿ محمو في بعض الظركؼ، كيككف مسؤكال مثيؿ 
. (1)"كالده عند غيابو

يكضح الباحث أعبله، مكانة الطفؿ األكؿ في حياة األسرة الريفية، كاختبلؼ معاممتو فييا 
عنيا في األسرة الحضرية، فيك الكريث بعد كفاة أبيو، كالبديؿ عنو في غيابو، إال أنو ال يختمؼ 

. عف بقية إخكتو في األسرة الحضرية

الطفؿ الكحيد يصبح مركز اىتماـ األبكيف، "  أف عمر احمد الهاشميكيضيؼ الباحث 
كيناؿ منيما رعاية كبيرة مركزة كزائدة، عمى اعتبار أنو كؿ األبناء، كمف المزايا التي تظير لدل 

الطفؿ الكحيد، النمك المغكم المتقدـ، لتحدثو كثيرا مع الكبار، كالميارات االجتماعية المتقدمة 
لتفاعمو كثيرا مع الراشديف، كيعاني الطفؿ الكحيد عادة مف مشكبلت الكحدة كالغيرة مف األطفاؿ 

 كقد يقع الكالداف في خطأ الرعاية كالحماية الزائدتيف لو، قد يدلبلنو تدليبل  اآلخريف كمشاكستيـ
مفرطا، مما قد يؤثر تأثيرا سيئا عمى نمك شخصيتو، فيصبح معتمدا عمييما، ال يتحمؿ المسؤكليات 

 .(2)"المناسبة لسنو

يكضح الباحث أعبله؛ حالة مف حاالت عديدة تختمؼ فييا أساليب تربية األبناء، أال كىي 
حالة تربية االبف الكحيد، كالذم يرل الباحث أنو في الغالب يمقى رعاية كبيرة كزائدة كمركزة، عمى 
اعتبار أنو كؿ ما لدل األسرة، فيك حاضرىا كمستقبميا، ككضح كيؼ يعاني الطفؿ الكحيد مف 
العزلة كالغيرة مف أترابو مف األطفاؿ الذيف لدييـ إخكة يشاطرىـ المعب كالمشاعر كالمشاكؿ، فقد 

 أغمب األحياف م غير متكازف في شخصيتو كقراراتو، كبالتالي ال يستطيع ؼ ينشأ مدلبل اتكاال
. االعتماد عمى نفسو كتحمؿ المسؤكليات

 أف االختبلؼ بيف أسر الفئات المختمفة حكؿ طرؽ التربية سناء الخوليكتؤكد الباحثة 
األسرية إلى اختبلؼ ىذه الفئات مف حيث التككيف البنائي كاإليديكلكجي، كفرص الحياة المتاحة 

أماميـ كأدكارىـ الزكجية، كأسمكبيـ في الحياة، مما ينتج عنو بالضركرة اختبلفات في طرؽ التربية 
األسرية كالقيـ المتعمقة بيا، فمعظـ الزكجات الشابات أصبحف ال يستعف في تربية أطفاليف بكبيرات 

                                                           
 .307.، مرجع سبؽ ذكره، ص(دراسة في عمم االجتماع النفسي)التنشئة االجتماعية: عبد الحميد رشكاف (1)
 .338.عمر أحمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص (2)
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السف مف سيدات األسرة، سكاء كانت أـ الزكجة أك حماتيا، عمى أف ذلؾ يختمؼ مف فئة ألخرل 
تبعا لمظركؼ االجتماعية المحيطة بكؿ منيا، ففي حيف تستعيف اغمب الزكجات في المناطؽ 
الريفية بكبيرات السف في تربية أبنائيف كيممف إلى إنجاب العديد مف األبناء، تجد الزكجات في 

المناطؽ الحضرية يممف إلى إنجاب عدد قميؿ مف األبناء، كبالتالي ال يصبحف بحاجة إلى معاكنة 
ف احتجف مساعدة، طمبنيا مف أخصائي كالطبيب أك مستشار نفسي . أحد، كا 

تكضح الباحثة في الفقرة أعبله اتجاه األسر الريفية إلى االستعانة بأمياتيف أك حماتيف في 
تربية أبنائيف، إما لنقص خبرتيف، أك لكثرة عدد األبناء كاستحالة تمبية جميع طمباتيـ، كاتجاه 

األميات البلتي يقطف بالمدف إلى االستغناء عف مساعدة كبيرات السف في تربية أبنائيف، فالتغير 
تاحة الفرصة أماـ الفتيات - حسب الباحثة سناء الخولي– الذم لحؽ بنظـ التعميـ في المجتمع كا 

لتمقي العمـ حتى أعمى الدرجات، قدـ ليف فرصا لـ تكف متاحة أماـ أمياتيف في الماضي، كبذلؾ 
ا مف جية، كمف جية أخرل فضيؽ المسكف بالمدينة كانتشار ذ بيف الجيميف، قةاتسعت اليكة الثقافي

. ، أصبح يحكؿ دكف ذلؾ(العائمة)شكؿ األسرة النكاة بدؿ األسرة الممتدة

كما يمكنو القكؿ عف التغير في الكظيفة اإلنجابية كأثره عمى أساليب التربية؛ أف التغير 
الذم مس كظيفة اإلنجاب في األسرة، أثر بشكؿ مباشر عمى أساليب التربية فييا، فتغير حجـ 

األسرة، كاتجاه األميات إلى التقميؿ مف إنجاب األبناء، خاصة بعد خركجيف لمعمؿ، مما أثر عمى 
التربية كأساليبيا، كما أف انشغاؿ المرأة خارج البيت لساعات طكيمة، كاستبداؿ رعايتيا بالمربيات 
أثر عمى أنماط التربية المتبعة مف طرؼ الكالديف في البيت كالمربية مف جية أخرل، مما يجعؿ 

الطفؿ في حاالت عديدة في حيرة مف أمره، فاألـ مثبل تقـك بتدليمو، في حيف تقـك الحاضنة بتعنيفو 
. كالصراخ عميو مثبل
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 :عمى أساليب التربية األسريةوأثرها  لألسرة  المتغيرة الوظيفة التربويـة-2

إف التغير الذم أصاب الكظيفة التربكية في األسرة؛ كاف لو األثر البارز عمى أساليب تربية 
كىذا ما سنحاكؿ التعرض إليو في ىذا الفصؿ، كسنتطرؽ تحت ىذه الكظيفة إلى التغير  األبناء،

في الكظيفة االجتماعية كالعبلقات االجتماعية األسرية كالكظيفة النفسية كالعاطفية كأثرىا عمى 
. أساليب التربية في األسرة

 أف العبلقة بيف الكالديف مف أىـ العكامؿ التي تؤثر نبيمة أمين أبو زيد؛حيث ترل الباحثة 
في نكع المعاممة التي يتمقاىا األبناء مف آبائيـ، كما أنيا تؤثر تأثيرا كبيرا عمى الجك السائد في 

محيط األسرة، ذلؾ ألف األبكيف يقكماف في األسرة بدكر القيادة عبلكة عمى دكرىما كآباء كأميات، 
فيما يكّكناف المثؿ العميا التي يحتذم بيا األبناء بطريقة شعكرية كال شعكرية عمى حد سكاء، 

كتضيؼ الباحثة أف الطفؿ يرتبط بأبكيو ارتباطا كثيقا، حيث أنو في كنفيما يشعر باألمف 
كالطمأنينة، كما أنيما يمثبلف لو السند العاطفي كالمادم، فإذا كانت العبلقة بينيما يسكدىا الحب 
كالكفاء كالفيـ المتبادؿ، خاصة فيما يتعمؽ بالسياسة التي يتبعانيا في تربية األبناء، ترؾ ىذا أثرا 
طيبا عمى تككيف األبناء كعمى صحتيـ النفسية، أما إذا كانت العبلقة يسكدىا الكراىية كالخبلؼ 
كسكء التفاىـ، كاختبلؼ كؿ منيما نحك طريقة تربية األبناء، فعادة ما يشعر األطفاؿ بالقمؽ كعدـ 

. (1)الشعكر باألمف، مما يككف لو األثر عمى سمككيـ كصحتيـ النفسية

تكضح الباحثة في الفقرة أعبله أثر العبلقة بيف الكالديف عمى الطفؿ كأساليب تربيتو، 
كالف عف سبلمة نفسية الطفؿ أك شعكره بالقمؽ كعدـ األماف، فاالختبلؼ بيف ؤفالكالداف ىما المس

الكالديف في أسمكب تربيتو، كالخبلفات المتكررة، تؤدم بالطفؿ إلى سكء التكيؼ االجتماعي مع 
. أسرتو كمع مجتمعو، باإلضافة إلى سكء صحتو النفسية

؛ (التفكؾ األسرم/ التفكؾ) أثر كضع األسرة االجتماعي ماجد الزيودكيضيؼ الباحث 
ككنيا مؤشر مف مؤشرات التغير في الكظيفة االجتماعية كالنفسية عمى أساليب التربية األسرية، 
مكضحا كيؼ أف االتفاؽ بيف الكالديف كاالحتفاظ بكياف األسرة، يخمؽ جكا ىادئا ينشأ فيو الطفؿ 

إف : "متزنا، مما يزيد ثقتو بنفسو، كمع المجتمع الذم يتعامؿ معو، كيقكؿ الخشاب في ىذا الصدد
التربية ال يمكف أف تثمر إال بتكفير العناصر الضركرية لمحرص عمى مقكمات الطفكلة كتكفير 

نقاذىا مف  األمف لمطفؿ كاستقراره المنزلي، كالعمؿ عمى معالجة حاالت التكتر في محيط األسرة، كا 
                                                           

 .59-58.ص.نبيمة أميف أبكزيد، مرجع سابؽ، ص (1)
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؛ كمنو فاألسرة المستقرة يتعامؿ األبكيف فييا معاممة سميمة كسكية، مبنية (1)عكامؿ التفكؾ كاالنييار
عمى الحكار كالمناقشة، عكس األسرة المفككة كالمضطربة، فالكالديف فييا يجداف أنفسيما يتبعاف 
أسمكب القسكة كالتسمط، أك أسمكب التذبذب كالتساىؿ، كالتفرقة في أحياف أخرل، فالجك المشحكف 

الذم تتسـ بو األسرة المفككة، يخمؽ خمبل في أسمكب تربية األبناء كمعاممتيـ مف جية، كخكفا كقمقا 
. في نفسيتيـ مف جية أخرل

كفي نفس المرجع السابؽ؛ أف العديد مف الدراسات -سابؽ الذكر–       كما كضح نفس الباحث 
كاألبحاث التجريبية كالنظرية التي تتحدث عف دكر األسرة المستقرة في جك آمف كعاطفي كمريح 

ألفرادىا، حتى يستطيعكا أف ينمك بطريقة طبيعية متزنة، كيصبحكا قادريف عمى تأدية األدكار التي 
تناط بيـ، كبالعكس فإف األسر المحطمة أك ذات المشاكؿ العديدة التي تفقد أعضاءىا الطمأنينة 

كالراحة تعكد عمييـ بنتائج كخيمة كخصكصا عمى الطفؿ، كما تمتاز األسر التي فييا تعدد 
.  الزكجات بالصراع الشديد بيف األبناء، كيميؿ أبناء ىذه األسر إلى العنؼ كالتنافس كالحياة القمقة

 إلى أىمية االستقرار النفسي لمطفؿ كحاجتو لؤلمف أبو زيد نبيمة أمين      كتشير الباحثة 
كاالستقرار، بتكضيحيا لمكظيفة االجتماعية كالنفسية لبلـ خاصة كأثرىا عمى أساليب التربية 

فاألـ السمحة العطكفة المتزنة الثابتة في معاممتيا لمطفؿ، تضع األسس التي تقـك عمييا "األسرية، 
أمف طفميا، كىي نفس األسس التي يبنى عمييا استقبللو، ففي السنكات الثبلثة األكلى مف عمر 
الطفؿ، تككف األـ ىي الممبي لحاجاتو األساسية، فضبل عف أنيا تمعب دكرا كبيرا في مبلءمتو 

لحياة الكاقع بإشباع بعض رغباتو دكف البعض اآلخر، كفي كنؼ محبتيا اآلمف يستطيع الطفؿ أف 
يؤكد استقبللو، إذ ىي التي يقمدىا، كىي التي يشعر أنو جزء ال ينفصؿ عنيا، كىي في نفس الكقت 

. (2)"الشخص الذم يعارضو الطفؿ بيف كقت آلخر

      إف الباحثة أعبله؛ تكضح كيؼ أف األـ المتزنة عاطفيا كالعطكفة عمى أبنائيا، تستخدـ 
أسمكب الرفؽ كالحناف في تربية أبنائيا، ككضحت الباحثة أىمية تكفر األمف كاالستقرار النفسي 

-خاصة في سنكاتو األكلى-لمطفؿ في األسرة، كالذم يكفره أبكيو، خاصة األـ ككنيا األقرب لمطفؿ 
فاألـ العطكفة المتزنة الحنكنة، تتبع أسمكبا سكيا في تربية أبنائيا يتسـ باالستقبللية كباالستقرار، 
كبالرفؽ كالحناف في المعاممة، بينما إذا زاد الحناف كالتسامح، أك تأرجحت معامبلتيا بيف التسامح 

                                                           
 .165.، ص2011، (األردف)، عماف2، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، طالشباب والقيم في عالم متغير: ماجد الزيكد (1)
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، أثارت في نفس الطفؿ ركح (التقمب في المعاممة بيف الميف كالشدة)تارة كالصرامة كالتحكـ تارة أخرل
. التمرد كالعصياف كالتكتر، في حيف إذا أسرفت في التدليؿ، فقد الطفؿ ثقتو بنفسو

       كمنو؛ فالتربية األسرية ال تؤثر عمى شخصية الطفؿ في طفكلتو كطفؿ فقط، بؿ تؤثر في 
حياتو كتمميذ في المدرسة، كفي حياتو كشاب، كفي أسمكب تربيتو ألبنائو ككالد كرب أسرة في 

. المستقبؿ

 إلى مؤشر طفكلة الكالديف كخبراتيما الحياتية كأثره عمى نسيمة طبشوش      كتشير الباحثة 
فمشاعر اآلباء كالخبرات التي مركا بيا في طفكلتيـ يبقى ليا األثر العميؽ "أساليب التربية األسرية؛ 

في نفسيـ، كبالتالي ستظير في شكؿ سمككيات تترجـ ما يجكؿ بالعقؿ الباطف ليؤالء اآلباء، فمنيـ 
مف تمقى نكع مف بيف أساليب المعاممة الكالدية السمبية كالقسكة كالضرب كالعنؼ كالحرماف في 

.  (1)"طفكلتو، فتجده فيما بعد يحاكؿ بطريقة اسقاطية معاممة أكالده بنفس األسمكب

      تكضح الباحثة في الفقرة أعبله؛ أف طفكلة الكالديف كخبرتيما في الحياة تؤثر في أساليب 
التربية التي يمارسانيا عمى أبنائيما، كتكضح كيؼ يعيد األب أك األـ المذاف تمقى أسمكب القسكة 
إسقاطو في معاممتيما مع أبنائيما، إال أننا ىنا نكضح أنو ىذا الرأم يبقى يخص نتائج بعض 
الدراسات النفسية، ألف نتائج بعض الدراسات الحديثة، جاءت لتنفي النتائج السابقة، كتؤكد أف 

، ساخطكف عمى التربية التي تمقكىا في طفكلتيـ، كيرفضكف معاممة أبنائيـ  اآلباء المعاصريف اليـك
ظيار عاطفة  بنفس الطريقة، فكعييـ كمستكاىـ التعميمي كالثقافي، جعميـ يدرككف أف الحكار كا 

الحب كالتكجيو لؤلبناء، ىي أنجع أساليب تربية األبناء، لضماف إخراج جيؿ ذك شخصية مستقرة 
.   كقكية، قادر عمى تحمؿ مسؤكلياتو، مدرؾ لحقكقو ككاجباتو

التنشئة االجتماعية كانت تقع برمتيا عمى عاتؽ "؛ أف (2)سناء الخوليكتضيؼ الباحثة 
األسرة الممتدة حتى سف النضج تقريبا، لكف التغير الذم أصاب األسرة بنائيا ككظيفيا نقؿ جكانب 

عديدة مف التنشئة االجتماعية إلى مؤسسات أخرل خارج المنزؿ كالمدارس، كالنكادم، كدكر 
السينما، كما أف اشتغاؿ المرأة كتركيا مسؤكلية رعاية الطفؿ لغيرىا يؤدم إلى مفارقات عديدة في 

يجة التغير السريع الذم انعكس عمى التربية كأساليبيا ت، كتضيؼ نفس الباحثة أنو ف."ىذا الميداف
في   أم بالحـز بؿ بالقسكة أحيانا،معاممة األطفاؿ كما يعامؿ البالغيفلزـك  يؤكد ،كاف االتجاه العاـ
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حيف يؤكد اليـك عمماء التربية كعمـ النفس كعمـ االجتماع أيضا عمى أىمية مصادقة األطفاؿ، 
كمنحيـ الحب كالعطؼ كالحناف، كذلؾ لـ يعد ينصح بالتفرقة بيف األبناء عمى أساس السف أك 

الجنس، إال أف ىذا ال يعني أف المجتمع بأسره يعتنؽ ىذه االيديكلكجية الجديدة في التربية كالتنشئة، 
ألف االختبلؼ بيف فئات المجتمع اقتصاديا كثقافيا كاجتماعيا ينعكس عمى مدل اإلبقاء عمى 

. األساليب أك األخذ بالمناىج الجديدة

ديناميكية العبلقة بيف الكالديف كالطفؿ، كالتي "       كتشير نفس الباحثة سابقة الذكر إلى أف 
تتمثؿ في أساليب التربية األسرية تمعب دكرا ميما في تكافؽ الطفؿ، فالخمؿ في ىذه العبلقة أم 
فشؿ الكالديف في إعطاء الحب كالحناف كتقبؿ االبف كعدـ االتساؽ في المعاممة الكالدية، كالمدح 

كالذـ كالثكاب كالعقاب، يمكف أف يؤدم إلى سكء التكافؽ، مما يجعؿ الطفؿ يشعر بعدـ األمف 
؛ ىنا تكضح الباحثة أثر العبلقة (1)كاالستقرار، فيسبب لو الكثير مف الضغكط كاألمراض النفسية

، كتؤكد الباحثة نتائج (المعاممة الكالدية)بيف الكالديف كالطفؿ كالتي تتمثؿ بأساليب التربية األسرية 
 .الخمؿ الذم يحدث في ىذه العبلقة، كالذم ينعكس بالسمب عمى شخصية كنفسية الطفؿ

 تكضيح أثر العبلقة بيف اإلخكة عمى أساليب التربية نبيمة أمين أبو زيد       كلـ تغفؿ الباحثة 
مف العكامؿ الميمة في العبلقات األخكية ما تقع في بعض األسر مف "األسرية؛ فيي ترل أنو 

تفضيؿ طفؿ عمى آخر أك جنس عمى جنس، كما يترتب عمى ذلؾ السمكؾ مف ازدياد األنانية 
. (2)كالغيرة كالسمكؾ العدكاني بيف اإلخكة

     مف خبلؿ ما جاء أعبله، نستخمص أف الباحثة تحاكؿ إظيار أثر العبلقة بيف اإلخكة كالمناخ 
األسرم العاـ عمى التربية األسرية كأساليبيا، فإذا كانت العبلقة بيف اإلخكة كالكالديف مضطربة كاف 
أسمكب التربية الممارس في األسرة مضطربا أيضا، فإذا قاـ احد الكالديف مثبل بتفضيؿ ابف عمى 

أك جنس عمى جنس، ظير أسمكب  (كتفضيؿ االبف الصغير مثبل أك الكبير عمى بقية إخكتو)آخر 
التفرقة في ىذه األسرة، كغمب عمى العبلقة بيف األخكة طابع األنانية كالغيرة كالحقد، كقد يصؿ 

. األمر إلى ظيكر السمكؾ العدكاني بيف اإلخكة

 أف الطبقة االجتماعية تؤثر في الفرد الذم ينحدر منيا عبد الحميد رشوان      كيرل الباحث 
كأسمكبو في التعامؿ كالتفاعؿ مع الناس، كيؤثر ىذا كمو عمى الحياة الزكاجية، كتختمؼ أساليب 
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التربية األسرية مف طبقة إلى أخرل، فبعض أفراد طبقة ما تتشدد في استخداـ أدكات المائدة، في 
. حيف نجد أفراد طبقة أخرل ال تمانع في أف يأكؿ الطفؿ بيديو دكف استخداـ ىذه األدكات

قد أجريت العديد مف األبحاث في مجاؿ الثبات " أيضا؛ أنو سناء الخولي     كتضيؼ الباحثة 
كالتغير ككاف مف نتائجيا ظيكر تغيرات كاضحة في أساليب تربية الطفؿ التي تستخدميا الطبقة 
المتكسطة  ككذلؾ تغيرات كاضحة في أساليب الطبقة العامة، إال أف ىؤالء يتخمفكف عنيـ عدة 
سنكات  ففي الكقت الذم كاف فيو آباء الطبقة المتكسطة منذ خمسة كعشريف عاما أكثر تعقيدا 

؛ ىنا تضيؼ (1)كتزمتا عف آباء الطبقة العاممة، فقد أصبحكا في الكقت الحاضر أكثر تحررا منيـ
. الباحثة أثر عامؿ الطبقة التي تنتمي إلييا األسرة عمى أساليب تربية الطفؿ

 في مرجعو التنشئة االجتماعية؛ أف أساليب التربية عبد الحميد رشوان     كيضيؼ الباحث 
تختمؼ باختبلؼ المجتمعات في العادات كالتقاليد كالثقافة، فكثير مف المعايير االجتماعية التي قد 
تككف مرغكبة في مجتمع، قد يستيجف كتسبب حرجا في مجتمع آخر، كالسمكؾ المرغكب كالمشجع 

كيضيؼ الباحث ..في أحد المجتمعات قد تعتبر سمككا مرضيا غير مرغكب فيو في مجتمع آخر،
حجز األطفاؿ في السنكات األكلى مف حياتيـ في أككاخ صغيرة بدكف لعب، "في نفس المرجع أف 

كبعيدا عف الشمس، كاليكاء كالعتقاد اآلباء أف اليكاء المنعش كضكء الشمس كالتراب مضر بصحة 
الطفؿ، مثؿ ىذا السمكؾ يعتبر في نظر األميات البلتي يزكدف بالمعب التربكية، كاألسرة المزينة 
عطاء األطفاؿ حماـ شمس يكمي، كمحاكلة المشي في المنتزىات، كحتى في الثقافة  بالصكر، كا 
الكاحدة تحدث أحيانا تغيرات جكىرية في أىداؼ التنشئة االجتماعية كالطرؽ المستخدمة إلكساب 

؛ يكضح الباحث في الفقرة أعبله أىمية عامؿ الثقافة المختمفة (2)"القيـ كالسمكؾ لؤلطفاؿ الصغار
كالخاصة بكؿ مجتمع عمى أساليب التربية في األسرة، ككضح كيؼ يمكف أف تختمؼ السمككات مف 

. مجتمع آلخر، كحتى اختبلفيا في المجتمع الكاحد

العديد مف الدراسات أكدت عمى أنو ىناؾ فركقا " أف عمر أحمد الهاشمي     كيرل الباحث 
منيجية كاضحة في أساليب التربية لمطفكلة؛ تعكد إلى فركؽ في مستكيات الكضع االجتماعي 

االقتصادم كالثقافي لؤلسرة، كأشار بعضيا إلى أف أسر الطبقة الدنيا أكثر ميبل الستخداـ العقاب 
البدني كالتيديد كالتخكيؼ في تربية أبنائيا في مكاقؼ التربية المختمفة، بينما تميؿ أسر الطبقة 

المتكسطة إلى استخداـ أسمكب النصح كاإلرشاد المفظي في تمؾ المكاقؼ، كتميؿ كذلؾ إلى فرض 
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قدر أكبر مف الضبط عمى أطفاليا خبلؿ عممية التربية كما يمييا في فترة التحصيؿ المدرسي مف 
. (1)"الطبقتيف العميا كالدنيا

       يكضح الباحث أعبله أىمية مستكل الكضع االجتماعي كاالقتصادم كالثقافي لؤلسرة عمى 
أساليب التربية األسرية، ككضح أنماط كؿ طبقة اجتماعية، فالطبقة الدنيا عقاب البدني كالتيديد، 

في حيف تميؿ الطبقة  المتكسطة إلى استخداـ أسمكب السكاء، كالذم يمثمو أسمكب النصح كاإلرشاد 
. المفظي

أساليب التربية في األسرة الحضرية تختمؼ عف " أف عبد القادر القصيركيؤكد الباحث 
غيرىا مف األسر، كذلؾ تبعا لمستكياتيـ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، كىذه األساليب كانت 
كما زالت تشدد عمى العقاب الجسدم كالشدة، كالتشجيع أكثر كما تشدد عمى اإلقناع، كيبلحظ أف 

أكثر اآلباء كاألميات يتكافقكف في أسمكب تربية أطفاليـ، كأف الزكجة كحدىا غالبا ما تقـك 
. (2)"باإلشراؼ المباشر عمى تربية أكالدىا، كذلؾ بسبب تغيب الرجؿ عف المنزؿ بداعي العمؿ

إف الباحث أعبله يكضح أثر المستكل االجتماعي كالثقافي لؤلسرة عمى أساليب التربية 
المتبعة فييا، ككضح كيؼ أف ىذه األساليب تختمؼ باختبلؼ مستكل األبكيف فييا، كأكد أف أكثر 
اآلباء كاألميات فييا ال يتعارضكف في أسمكب تربية أطفاليـ، كبيف دكر األـ الذم أصبح اليـك 

. يفكؽ دكر األب، الذم يتزايد غيابو عف المنزؿ، جاعبل مف العمؿ عذرا لو

 أف التغيرات في األساليب التي يستخدميا آباء الطبقة الخولي سناءكتضيؼ الباحثة 
المتكسطة تتكازل إلى حد بعيد مع تمؾ التي يسمـ ييا الخبراء، كنظرا ألف آباء الطبقة العاممة 

يككنكف في العادة أقؿ تعميما، فإنيـ بالتالي أقؿ استجابة لكسائؿ االتصاؿ المختمفة، كيؤكد العالـ 
Bronfenbrener (3) في بحثو أف آباء الطبقة المتكسطة يتبعكف آراء الخبراء عند تربية أطفاليـ .

إف الباحثة في الفقرة أعبله، تكضح استخداـ آباء الطبقة المتكسطة عمى غرار باقي األسر 
في باقي الطبقات، آراء الخبراء كاألطباء المتخصصيف في تربية أطفاليـ، كىذا راجع الرتفاع 

المستكل الثقافي كالتعميمي عند ىذه الطبقة، كالذم كلد لدييا كعي في أىمية تربية األبناء، كألنيـ 
كاعكف بأف أساليب التربية التقميدية التي سبؽ كمارسيا آباؤىـ في السابؽ، لـ تعد تصمح لتربية 
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أبنائيـ، نظرا لمتغير الذم أصاب مختمؼ مجاالت الحياة كتراكـ المعارؼ، كالتقدـ التكنكلكجي 
كظيكر كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، التي تحمؿ رسائؿ تكعية باألساليب الناجعة كالسميمة لتربية 

. األبناء

؛ عمى أف خركج المرأة لمعمؿ كغيابيا أك انفصاليا المتكرر عمر الهاشميكما يؤكد الباحث 
أك الطكيؿ عف الطفؿ في السنكات الثبلث األكلى مف حياتو، لو أسكأ األثر في شخصية الطفؿ 

كسمككو االجتماعي، كحتى إف حؿ محؿ األـ بديؿ عنيا، فالتناكب المتكرر لبديبلت الطفؿ شعكره 
.    (1)باألمف كالطمأنينة، كيكرث في نفسو الشعكر بالحيرة كاالرتباؾ كالقمؽ

انتقؿ الباحث أعبله إلى تكضيح تأثير عامؿ خركج المرأة لمعمؿ عمى عممية التربية في 
األسرة، ككضح األثر السمبي لخركجيا عمى حياة الطفؿ خاصة في سنكاتو األكلى مف حياتو، عمى 
شخصيتو كسمككو كنفسيتو، فعندما يككؿ إلى المربية أك الخادمة في ىذه السنكات المصيرية، التي 
يحتاج إلى صدر كحناف أمو كال يمكف أف يبدؿ بأم حناف آخر، حتى كلك كاف مضاعفا، ىذا عمى 

 .          غرار تغير المربيات في كؿ مرحمة مف عمره، مما يكلد لديو الريبة كاالختبلؿ كالقمؽ

كاف لمتغيرات االجتماعية كالتكنكلكجية التي تعرض ليا "أنو  سناء الخولي كتضيؼ الباحثة
المجتمع، أثرىا الكاضح عمى األسرة كعمى عممية التربية بكجو خاص، فأصبح األطفاؿ في الكقت 

الحاضر يحظكف برعاية كبيرة كخدمات صحية كتربكية كترفييية، لـ يكف األطفاؿ في الماضي 
يحصمكف عمى مثميا، كما أف التغيرات التكنكلكجية كما صاحبيا مف التخصصات الدقيقة حالت 

دكف إمكانية التحاؽ األطفاؿ بالعمؿ قبؿ سف السادسة عشرة في معظـ المجتمعات، إلى جانب أف 
 .(2)"قكانيف الدراسة اإللزامية تمنع اشتغاؿ األطفاؿ قبؿ إتماميا

انتقمت الباحثة في الفقرة أعبله إلى التحدث عف مزايا التغير المصاحب لمتطكر التكنكلكجي 
عمى األسرة كاألبناء عمى حد السكاء، فالتغير التكنكلكجي في المجاؿ الصحي كاالقتصادم، سمح 
بارتفاع المستكل المعيشي لؤلسرة، كما سمح التطكر التقني في المجاؿ الطبي باختراع العديد مف 

األدكية التي قضت عمى العديد مف األمراض التي كانت تفتؾ بالرضع، كتضيؼ الباحثة أف تحسف 
المعيشة حاؿ دكف عمالة األطفاؿ، كبالتالي التحاقيـ بمقاعد الدراسة، كممارسة حقكقيـ التي أصبح 

. ليـ ىيئة خاصة تحمييا

                                                           
 .340.عمر الياشمي، مرجع سابؽ، ص (1)
 .292-291.ص.، مرجع سابؽ، صاألسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي (2)
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 كيؼ اىتمت الدكؿ اىتماما شديدا بنظاـ التربية، عبد الحميد رشوانكما يؤكد الباحث 
ككضعت معايير التربية الجماعية، كقدمت التسييبلت االجتماعية التي تسيـ في تربية األكالد 

فأسست دكر الحضانة كرياض األطفاؿ، كالمدارس الداخمية، كمدارس اليـك الكامؿ لخدمة النساء 
العامبلت خاصة، كأبناء األسر عامة، ككؿ ىذه المؤسسات تنظيمات تخدـ إيديكلكجية المجتمع في 
التربية، كيكتسب فييا الطفؿ خبرات جديدة، كتبقى الدكلة مف كراء ذلؾ أف تقدـ لمطفؿ في طفكلتو 
المبكرة الظركؼ االجتماعية كالنفسية كالطبية الضركرية لنمكه الكامؿ تمؾ الظركؼ التي ال تتيسر 

. (1)في األسرة

يكضح الباحث في الفقرة أعبله؛ اىتماـ الدكؿ الحديثة بالتربية، كىذا مف خبلؿ إنشائيا 
لمؤسسات خاصة تكمؿ دكر األسرة، كتساعد األـ العاممة عمى تربية أبنائيا في محيط سميـ يضمف 
ليا سبلمتيـ، كتككينيـ، كتطبيعيـ اجتماعيا كفؽ عادات كمعايير المجتمع الذم تنتمي إليو، مف 
خبلؿ رياض األطفاؿ، كالمدارس الداخمية المجيزة كفؽ معايير خاصة بخصكصية كؿ مرحمة 

. عمرية، مما يسمح بنمك سميـ لنفسية األطفاؿ كصحتيـ الجسدية

أثر التغير في الكظيفة االجتماعية كالعاطفية عمى أساليب محمد فتحي كما يؤكد الباحث 
التربية األسرية مف خبلؿ تأكيده عمى أثر التغير في العبلقات األسرية عمى تربية األبناء، 

فالمشاكؿ األسرية التي تحدث بيف الزكجيف تنعكس عمى سمكؾ الطفؿ، كيتجمى ذلؾ بكضكح في "
سمكؾ الطفؿ المنحرؼ متأثرا بما يسكد جك أسرتو مف مشكبلت كتصدعات، فالسعادة الزكجية ىي 

التي تعزز تماسؾ األسرة، مما يخمؽ جكا يساعد عمى نمك شخصية الطفؿ بصكرة صحيحة 
؛ فاألسرة التي يسكدىا االستقرار كاألمف العاطفي تتبع أسمكب الحكار (2)"كمتكاممة
في تربية أبنائيا، فتجد الكالديف ييتماف بأكالدىما، كيحاكالف تتبع  (األسمكب الديمقراطي)كالمناقشة

تصرفاتيـ دكف التدخؿ المباشر في حياتيـ، كذلؾ بفتح باب المناقشة كالحكار كاإلقناع مف 
الطرفيف، في حيف تنتج األسرة المفككة، التي يككف فييا الكالديف دائما متخاصماف كدائما الشجار 

كالصراخ، كغير ميتماف بأبنائيما، ال متى يخرجكف كال متى يعكدكف، كحتى مع مف يقضكف 
. نيارىـ، ىذا ما يجعؿ بعضيـ ينتيج طريؽ االنحراؼ، مف خبلؿ انخراطو برفقاء السكء

كما أف الطفؿ في حاجة إلى األماف كالحب كحاجتو لؤلكؿ كالمشرب، كىك في حاجة إلى 
المدح كالثناء حتى يشعر بأنو مرغكب فيو، كأف أفعالو ليست دائما خاطئة، فالمعاممة القاسية 

                                                           
 .300. مرجع سابؽ، ص،(دراسة في عمم االجتماع النفسي) التنشئة االجتماعية: عبد الحميد رشكاف (1)
 .113.محمد فتحي فرج الزليتني، مرجع سبؽ ذكره، ص (2)
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كالخكؼ الشديد مف غضب األب أك األـ أك صياحيما في كجو الطفؿ يكلد لديو اضطرابا نفسيا، 
يشعر معو الطفؿ بأنو غير قادر عمى التصرؼ، كيبدأ شعكره بالقمؽ كعدـ األماف، مما قد يؤدم 
إلى اضطراب سمككو كالجنكح إلى ارتكاب الخطأ، كاألـ ليا دكر ىاـ في حماية الطفؿ كتربيتو 
بطريقة صحيحة، فبل يجب أف يحـر الطفؿ مف أمو بسبب عمميا أك انشغاليا مثبل، كيشعر 

. (1)األطفاؿ باألماف كذلؾ عندما يتكافؽ األب كاألـ في أقكاليـ كما يطمبكف مف أبنائيـ

 في الفقرة أعبله عمى أثر التغير في الكظيفة التربكية عمى محمد النوبييؤكد الباحث 
أساليب التربية، كذلؾ مف خبلؿ التأكيد عمى حاجة الطفؿ إلى األمف العاطفي كالحب مف قبؿ 

كالديو خاصة أمو، فالتغير الذم أصاب الكظيفة التربكية لمكالديف في األسرة المعاصرة، جعؿ مف 
الكالديف مجرد أداة عقاب كصراخ كتيديد ككعيد، مما يخمؼ ىمعا كقمقا في نفس الطفؿ، مما يدفعو 

. في أغمب األحياف إلى اتخاذ طريؽ الجنكح مخرجا كمتنفسا مف ضغط األسرة كمشاكميا

كال يمكننا ىنا؛ إغفاؿ ما لممنزؿ مف أثر عمى التربية األسرية كأساليبيا؛ فيك عمى حد تعبير 
يكاد المنزؿ يككف ىك المييمف األكؿ كاألساسي في رعاية الطفؿ " نبيمة أمين أبو زيد الباحثة

الجسمية كالنفسية، فيك الذم يكفر لو الغذاء كالكساء كالدؼء كالحناف، كيحقؽ حاجاتو النفسية، 
كيرضى نزعاتو كميكلو، كىك الذم يضع المبادئ األساسية لصحة الفرد الخمقية، ففيو تتشرب القيـ 

كتضيؼ ..،(2)"كالمثؿ األخبلقية كحب الصدؽ، ككره الكذب كحب الكـر كالتعاكف ككره األنانية
الباحثة أف لممنزؿ كظائؼ تربكية خطيرة خاصة بو، يكاد ال يشاركو فييا غيره كال يغنى فييا عنو 

.    فيك العامؿ الكحيد لمحضانة كالتربية المقصكدة: أم عامؿ آخر

تتحدث الباحثة في الفقرة أعبله عف أثر المنزؿ عمى تربية األبناء؛ فإذا كاف المنزؿ صحي 
كيكافؽ عدد أفراده، تجد األبكيف فيو يمارساف أسمكبا متزنا في تربية أبنائيا، كتجد الطفؿ متزنا، فمو 

مكاف لمنـك كالمعب، كلؤلكؿ، عمى غرار المنزؿ الضيؽ، فتجد األبكيف فيو يممؤىا القمؽ كالضيؽ 
النفسي، فبل سبيؿ ليما إال لمصراخ كالتحكـ كالقسكة، كالطفؿ يصبح متنفسا لسمككات أبكيو، خاصة 

في حالة معيشة األسرة في غرفة كاحدة، فتجد األبكيف كاإلخكة كاألخكات عمى اختبلؼ الجنس، 
يتشارككف نفس الغرفة، كىنا تظير مشاكؿ أخرل، نفسية كصحية، كيمكف أف تؤدم إلى االنحراؼ، 

مف خبلؿ االطبلع المبكر لؤلبناء لمعبلقات الزكجية لؤلبكيف، أك مف خبلؿ اختبلط األخكات 
. باإلخكة، كىذا ما أكدتو نتائج العديد مف الدراسات االجتماعية

                                                           
 .35.محمد النكبي محمد عمي، مرجع سابؽ، ص (1)
 .243.نبيمة أميف أبك زيد، مرجع سبؽ ذكره، ص (2)
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 أثر التغير في الكظيفة التربكية لؤلسرة عمى أساليب التربية مف عمي ليمـةكيضيؼ الباحث 
أف عجز األبكيف عف التنسيؽ بيف رعاية األبناء مف ناحية كمتطمبات الحياة "خبلؿ قكلو؛ 

االجتماعية مف ناحية أخرل، يعتبر مف المتغيرات اليامة المؤثرة عمى بناء األسرة الحضرية، كمف 
ثـ عمى عممية التربية، كنجد الكثير مف اآلباء التزاما بتكفير فرص االستقبلؿ كالتعبير الحي 

ألبنائيـ كىـ يساعدكنيـ في ىذا الصدد عف طريؽ العمؿ عمى تكفير فرص الحياة الناعمة التي 
كيضيؼ نفس الباحث كىك يتعرض ألساليب التربية التي افرزىا التغير في .. يسكدىا الثراء،

ذا كاف آباء األسر الحضرية قد كافقكا عمى تكسيع مساحة الحرية : "كظائؼ األسرة، قائبل كا 
كاالستقبلؿ ألبنائيـ، فإف ذلؾ تطمب منيـ قدرا مكازيا مف رعاية األبناء كمراقبتيـ، كفرض نكع مف 

الحماية الفائضة عمييـ حفاظا عمى أمنيـ الفيزيقي كاالجتماعي، غير أنيـ إذا رغبكا في ىذه 
المتابعة الدقيقة، فإف ذلؾ يتطمب منيـ أف يحدكا مف نشاط أنفسيـ، كمف شأف ذلؾ أف يككف في 
حد ذاتو مصدرا لمتكتر بالنسبة لآلباء الذيف لدييـ التزاما بالقيـ الميبرالية، كمف الطبيعي أف يشكؿ 

ذلؾ مصدرا لصراع بيف متطمبات تربية األبناء مف ناحية كاالحتياجات الشخصية لآلباء مف ناحية 
. (1)..."أخرل،

يكضح الباحث في الفقرة أعبله تأثير التغير في الكظيفة التربكية لؤلسرة عمى أساليب 
التربية األسرية، فاألسر الحضرية اليـك تميؿ لمنح أبنائيا االستقبللية كالحرية، مع متابعتيـ 

كرعايتيـ، كفرض بعض الحماية عمييـ لمحفاظ عمى أمنيـ، ىذا ما يفرز عندىـ القمؽ كالتكتر، 
فالتربية المعاصرة ىي التي تفرض نكع األسمكب المتبع في تربية األبناء، كىذا ما يعارض في 

غالب األحياف كالمبادئ التي نشأ عمييا اآلباء، كىذا ما يفرز صراعا دائما بيف متطمبات األبناء 
. اليـك كقيـ اآلباء

أف تأثير العامؿ الثقافي لؤلسرة مف حيث عبد الخالق محمد عفيفي كما يؤكد الباحث 
إدراكيا لحاجات أبنائيا ككيفية إشباعيا، كاألساليب التربكية المناسبة لمتعامؿ مع األبناء، جنس 

، كتربيتو في األسرة كتختمؼ األدكار، فدكر الذكر يختمؼ عف دكر األنثى، (ذكر، أنثى)الطفؿ 
فالذكر تنمى في داخمو المسؤكلية كالقيادة كاالعتماد عمى النفس، في حيف أف األنثى في 

المجتمعات الشرقية خاصة ال تنمى فييا ىذه األدكار كالترتيب لمطفؿ األكؿ كاألخير كالكسط لو 

                                                           
 ،2006، (مصر)المكتبة المصرية، االسكندرية، (التنشئة االجتماعية وأبعاد االنتماء االجتماعي) الطفل والمجتمع :عمي ليمة (1)

 .56-55.ص.ص
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عبلقة بعممية التربية سكاء مف ناحية التدليؿ أك عدـ الخبرة األسرية بالنسبة لمتربية كغير ذلؾ مف 
 .(1)"العكامؿ

أف البيئة المنزلية كما تتضمنو مف عبلقات اجتماعية داخؿ عامر مصباح كيضيؼ الباحث 
األسرة تؤثر بشكؿ مباشر في تربية الطفؿ، كفي نكع أساليب التربية األسرية؛  فالسمات العاطفية 
التي تصبغ العبلقات األسرية، أما دؼء أك بركدة، ليا تأثير كبير عمى التربية، فالسعادة الزكجية 
تؤدم إلى تماسؾ العبلقة بيف الزكجيف، كالتعاكف بينيما، كالتكامؿ في األدكار االجتماعية، كركح 
االعتذار كالتغافر بيف الزكجيف، كربط المصير بالمصير، تؤدم بالطفؿ تمقائيا إلى أف ينمك نمكا 

صحيا في شخصيتو عمى عكس البيئات المنزلية المشحكنة بالعداء كالصراخ كالضرب كعدـ 
لى التشرد كبغض  التفاىـ، كتفاقـ العبلقات العدائية، تؤدم بالطفؿ إلى اضطراب في شخصيتو كا 

. (2)الكالديف، كنمك ركح االنتقاـ كاليركب مف البيت

يكضح الباحث في الفقرة أعبله؛ أثر البيئة األسرية عمى التربية األسرية كأساليبيا، ككيؼ 
تتحكـ العبلقات االجتماعية داخؿ األسرة في تربية األبناء في نكع األساليب الممارسة في األسرة 
مف طرؼ الكالديف، كذكر نكعيف مف األسرة، أسر سكية كسميمة يسكدىا التعاكف كالتماسؾ بيف 

أفرادىا فيي تنتج أبناء أصحاء نفسيا، كأسر غير سكية كمريضة، يسكدىا البغض كالعداء، يمارس 
مضطربيف، يضطر البعض منيـ إلى اليركب  فييا الكالديف أساليب قاسية، كمتذبذبة، تنتج أبناء

. مف البيت، ىربا مف الجحيـ الذم عاشكه في أسرتيـ جراء أسمكب آبائيـ القاسي في التربية

اآلباء كانكا يقكمكف بأدكارىـ األسرية عمى أساس " أف عبد القادر القصير      كيضيؼ الباحث 
التسمط كالديكتاتكرية، إال أنو بعد حركة التعميـ كاالتصاؿ داخؿ المجتمع، كتحديث االقتصاد ظيرت 
لدل األبناء مجمكعة مف األفكار كاآلراء كالقيـ، تختمؼ عف تمؾ التي حصؿ عمييا اآلباء في ظؿ 
ظركؼ متغيرة، كىذا مما أحدث تغيرا في نمكذج العبلقة بيف اآلباء كاألبناء، كبيف اآلباء كاألميات 

. (3)"مف عبلقة خضكع كسيادة إلى عبلقة حكار

                                                           
، (مصر)، القاىرة3، مكتبة عيف شمس، طالخدمة االجتماعية المعاصرة ومشكالت األسرة والطفولة: عبد الخالؽ محمد عفيفي (1)

 . 67.، ص1997
 .88.، ص2003، دار األمة، الجزائر، التنشئة االجتماعية والسموك االنحرافي لتمميذ المدرسة الثانوية: عامر مصباح (2)
(3)

  .86.عبد القادر القصير، مرجع سابؽ، ص 
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يكضح الباحث في الفقرة أعبله؛ إلى أثر عامؿ التعميـ كاالتصاؿ داخؿ المجتمع عمى 
أساليب التربية األسرية، مكضحا كيؼ تغير األسمكب المتسمط إلى األسمكب الديمقراطي، الذم يعد 

. الحكار مف أىـ مظاىره

كيضيؼ نفس الباحث أىمية أكقات الفراغ التي يقضييا اآلباء مع أبنائيـ في دعـ العبلقات 
األسرية، كبالتالي اتساـ أسمكب التربية في األسرة بطابع الميف كاأللفة بيف اآلباء كأبنائيـ، كبالتالي 
استقرار األسرة كتماسكيا، ككضح ذلؾ مف خبلؿ تأكيده أف التغير التكنكلكجي كاف لو األثر البالغ 

التغيرات أتاحت فرصا كثيرة لتمضية أكقات " في تمضية اآلباء لكقت ممتع مع أبنائيـ، مؤكدا أف 
كاسيت، -فراغ ممتعة بما أتاحتو مف كسائؿ لـ تكف متكفرة مف قبؿ، التمفاز، كالفيديك، كالراديك

كالسينما، كاألندية االجتماعية كالثقافية كغيرىا، فإف النشاطات الترفييية، كما إلييا أصبحت مف أىـ 
. (1)"مقكمات حياة األسرة الحديثة، كتستأثر بنصيب يذكر مف مكازنتيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .87.عبد القادر القصير، مرجع سابؽ، ص 
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 : األسريةأساليب التربيةوأثره عمى تّغير الوظيفة التعميمية لألسرة - 3
 

 إف األسرة ىي التي تشكؿ الحقؿ األكؿ كاألساسي الذم مف خبللو يمقف اآلباء األبناء العديد 
مف القيـ كالتعميمات، كذلؾ مف خبلؿ اإلشراؼ عمييـ كمتابعتيـ في المذاكرة كالكاجبات المنزلية، 
، إاّل أف األسرة تبقى ىي المعمـ األكؿ لمف تنجبو  فعمى الرغـ مف نشكء المؤسسات التعميمية اليـك
مف األبناء بؿ إف تقدـ أك تأخر األطفاؿ في الدراسة، لو عبلقة كطيدة بالكقت الذم يقضكنو مع 
أطفاليـ، فكمما منحكا كقتا أطكؿ ألبنائيـ في مساعدتيـ عمى التمدرس كالتعمـ كمما أتت النتائج 

. إيجابية في دراستيـ

ففي السابؽ كانت الكظيفية التعميمية لؤلسرة تتمثؿ في تعميـ البنت كيؼ تقـك بالكاجبات 
عدادىا لتككف زكجة كأما في المستقبؿ، أما الذكر ففي خركجو مع أبكه إلى الحقؿ لتعممو  المنزلية، كا 
الزراعة ككيفية العناية باألرض كجني المحصكؿ، أك تمقينو حرفة يتقنيا أبكه، كتككف مصدر رزؽ 
العائمة  ككانت ىذه الكظيفة تؤثر في أسمكب تربية األبناء، كلقد أثبتت بعض الدراسات كاألبحاث 

االجتماعية  أف مينة األب ليا تأثير قكم عمى األسمكب المتبع في تربية األبناء، فاألب الذم 
يمتيف حرفة قاسية  يستخدـ األسمكب العقابي في تربية أبنائو، عمى غرار األب الذم يمتيف حرفة 

لينة كبسيطة، ىذا بالنسبة لمكظيفة التعميمية في األسرة التقميدية، لكف كبعد التغير الذم مس 
كظائؼ األسر الحديثة، بما فييا الكظيفة التعميمية، كمع تراكـ المعرفة، كظيكر مؤسسات أخرل 
إلى جانب األسرة أككمت إليو كظيفة تعميـ األبناء، أصبح دكر األسرة ثانكيا، ال يتعدل اإلشراؼ 
عمى دراستيـ كمتابعتيـ في المنزؿ، مف خبلؿ المذاكرة ليـ كمساعدتيـ في حؿ كاجباتيـ، إال أف 

ىذا الدكر الثانكم أثبت قكتو مف خبلؿ ما أثبتتو نتائج الدراسات التي أقيمت عمى عكامؿ التحصيؿ 
الدراسي لدل األبناء، كظير دكر اآلباء مف خبلؿ تعميـ أبنائيـ بالمنزؿ، كعامؿ ميـ كفاصؿ في 

. زيادة أك انخفاض معدالت النجاح كالتفكؽ عند األبناء

 كمنو؛ فالتغير في الكظيفة التعميمية لو أثر كبير عمى أساليب التربية في األسرة، فاآلباء 
المثقفكف كالذيف يحممكف شيادات تختمؼ تربية أبنائيـ عف اآلباء األمييف أك الذيف يعرفكف القراءة 

كالكتابة فقط، كالذيف يقمدكف تربية آبائيـ كيعيدكف إسقاطيا عمى أبنائيـ، ىذا حسب ما خمصت إليو 
 أف الذيف حصمكا عمى درجة سناء الخوليبعض األبحاث التجريبية، كفي ىذا الصدد ترل الباحثة 

عالية مف التعميـ أك حتى متكسطة غير راضيف عف الطريقة التي كاف آباؤىـ يتبعكنيا معيـ في 
التربية، عمى عكس األسر في المناطؽ الريفية، حيث بدا رضاىـ التاـ عف فعالية طريقة آبائيـ، 
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، كتضيؼ (1)"بؿ أف بعضيـ يرل أنيا كانت أفضؿ مف الطرؽ التي يتبعكنيا ىـ في تربية أطفاليـ
الباحثة قائمة أف التمسؾ بطرؽ اآلباء في التربية يرجع إلى الثبات النسبي الذم تتمتع بو المناطؽ 

. الريفية، حيث أف التغير يحدث فييا ببطء شديد بعكس الحاؿ في المناطؽ الحضرية

 كالعامؿ اآلخر المؤثر في أساليب معاممة اآلباء ألبنائيـ ىك المستكل التعميمي لؤلسرة؛ 
فاألسرة التي تتمتع بمستكل تعميمي كثقافي جيد تؤثر في طرؽ تربية األبناء كفي مدل إدراكيا لما 

يتحدد العامؿ الثقافي في األسرة بمستكل يحتاجو األبناء كطرؽ تحقيؽ تمؾ االحتياجات، في حيف 
التحصيؿ العممي لؤلبكيف، كمستكل االستيبلؾ الثقافي الذم يتمثؿ في عدد الساعات التي يقضييا 

األبكاف في قراءة الكتب كالمجبلت كنكع المادة المقركءة كنكعية الحصص الثقافية التي يتبعيا 
، كيرجع التبايف في أساليب التربية االجتماعية إلى (التمفزيكف، االنترنت)األبكاف في كسائؿ اإلعبلـ 

تبايف المستكيات الثقافية لؤلب كاألـ، فكمما ارتفع مستكل التحصيؿ المعرفي كالتعميـ، ارتفع مستكل 
التحصيؿ الدراسي لؤلفراد، كيميؿ األبكاف إلى الشدة كالقسكة كمما تدنى مستكاىما المعرفي 

كالتعميمي، كبزيادة المستكل الثقافي يككف الحكار كالتفاىـ كالنقاش بيف األبكيف كاألبناء، كبالتالي 
المشاركة في التربية األسرية بطريقة سكية، في حيف أف تدني المستكل العممي يؤدم إلى إىماؿ 

. األبكيف لؤلبناء كتيميشيـ

 كبالتالي فالمستكل التعميمي يؤثر في تعامؿ اآلباء مع أبناءىـ حيث يتضح ذلؾ مف خبلؿ 
األساليب التربكية التي يتبعيا الكالديف كمدل تأثيرىـ عمى شخصيات أبناءىـ كمدل تفيميـ 

. لممشاكؿ كالمراحؿ المختمفة التي يمر بيا أبناءىـ

أف الدراسات المقصكدة أشارت إلى أثر مستكل "؛ عمر أحمد الهاشمي كيضيؼ الباحث 
تعميـ الكالديف عمى التربية األسرية، كأكدت أف الكالديف يميبلف إلى البعد عف التشدد كالعقاب البدني 

لى االتجاه نحك استخداـ المناقشة كاستخداـ األساليب العممية الجديدة في  في أساليب التربية، كا 
المجاؿ، كمما ارتفع مستكاىما التعميمي، مما يشير إلى أىمية المستكل التعميمي لمكالديف، كأثره في 

تعديؿ اتجاىاتيما نحك التنشئة االجتماعية، كفي ممارسة دكرييما في ىذه العممية عمى نحك 
 .(2)"متكازف

                                                           
 .291.، مرجع سابؽ، صاألسرة والحياة العائمية: سناء الخكلي (1)
 .340.عمر أحمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص (2)
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 اعتبر الباحث في الفقرة أعبله؛ أف مستكل تعميـ الكالديف لو أثر كبير عمى التربية األسرية 
كمما ارتفع  (المناقشة كالحكر)كأنماطيا، ككضح كيؼ يميؿ الكالداف إلى األسمكب الديمقراطي 

كمما انخفض مستكاىما  (التشدد كالعقاب)مستكاىما الثقافي، ككيؼ يميبلف إلى أسمكب القسكة
مف اآلباء يمجأكف إلى أساليب قد ال تككف مناسبة في التربية؛ كالتدليؿ كالحماية كالكثير التعميمي  

الزائػدة، مما ينعكس عمى شخصية الطفؿ سمبيان كيظير فيو حب الذات كاإلتكالية كاألنانية، لذلؾ 
فعمى الكالديف التعامؿ مع أبنائيـ بأساليب تعتمد عمى معرفة بمتطمبات التربية السميمة كمتطمبات 
دراؾ اآلباء لمتطمبات التربية السكية كمعرفتيـ بعمميات التربية األسرية كاالجتماعية في  النمك، كا 

.  جميع المجاالت النفسية كالذىنية كالجسمية لو تأثيره الكبير عمى تربية األبناء 

 كيؼ يؤثر المستكل التعميمي لمكالديف عمى أساليب التربية نسيمة طبشوش كتشير الباحثة 
حيث يمعب التعميـ دكرا بالغ األىمية في التأثير عمى شعكر الكالديف بكفاءتيـ لمقياـ "األسرية، 

بأدكارىـ الكالدية، فيككنكا أكثر مركنة في التعامؿ مع أبنائيـ، كأكثر اعتمادا عمى الطرؽ الحديثة 
في التربية، كما يزداد كعييـ كقدرتيـ عمى معرفة ميكؿ أطفاليـ كاىتماماتيـ، كاكتشاؼ مكاىبيـ 
عطائيا مجاال لبلستقبلؿ، كقد بينت الدراسات عبلقة أساليب التربية األسرية  فيحاكلكف صقميا كا 

بالمستكيات التعميمية لؤلبكيف، إذ تشير إلى أنو كمما ارتفع المستكل التعميمي لؤلبكيف، كمما كانت 
طريقة معاممة األبناء ديمقراطية، كعمى العكس مف ذلؾ، يميؿ األبكيف إلى استخداـ الشدة أك 

 .(1)"اإلىماؿ كمما تدنى مستكاىما التعميمي

 تأثير المستكل التعميمي كالثقافي لمكالديف عمى تحديد محمد فتحي الزليتنيكيكضح الباحث        
القكاعد العامة ألساليب التربية األسرية كالتعامؿ مع المكاقؼ كالمشاكؿ التي تكاجييـ، كاعتماد 

األساليب التربكية السميمة، كما يؤثر ىذا المستكل أيضا عمى مدل إدراؾ الكالديف لحاجات الطفؿ  
ككيفية إشباعيا، كمدل إقباليما عمى االستعانة بالجيات المتخصصة كمكاتب االستشارات في 

تربية الطفؿ، كما ينعكس مستكل الكالديف عمى تقديرىما لمخصائص المميزة لكؿ مرحمة عمرية مف 
.  (2)المراحؿ التي يمر بيا األبناء

 يؤكد الباحث في الفقرة أعبله عمى أثر عامؿ المستكل التعميمي كالثقافي لمكالديف عمى تربية 
. األبناء، كتحديد أساليب التربية المناسبة لكؿ مرحمة عمرية

                                                           
 .163-162.ص.نسيمة طبشكش، مرجع سابؽ، ص (1)
 .116-115.ص.محمد فتحي الزليتني، مرجع سبؽ ذكره، ص (2)



 أثـــــر التغير الوظيفي ألاسرة على أساليب التربيت ألاسريت............... .........الفصل الخامس
 

 225 

مستكل تعميـ الكالديف يؤثر في الكعي " أف محمد النوبي محمد عمي كيضيؼ الباحث 
 أف األميات األكثر تعميما  Seares et alبمتطمبات الطفؿ كحاجاتو المادية كالنفسية، إذ يرل 

. (1)"أقؿ تشددا مع األطفاؿ، كأكثر استخداما لممناقشة كأسمكب في التدريب

 كمنو؛ فالباحث أعبله يكافؽ ما جاء بو أغمب الباحثيف السكسيكلكجييف كالسيككلكجييف فيما 
يخض أثر المستكل التعميمي عمى أساليب التربية األسرية، كذلؾ مف خبلؿ زيادة كعي األبكيف 
باحتياجات األطفاؿ، ككضح كيؼ جاءت نتائج الدراسات لتؤكد أف األميات األكثر تعميما أقؿ 
تشددا، أم اقؿ استخداما ألسمكب القسكة كالعنؼ في التربية، كأكثر استخداما ألسمكب المناقشة 
كالذم يقابؿ األسمكب الديمقراطي في تربية األبناء، كمنو يمكننا القكؿ أف التغير في الكظيفة 
التعميمية لؤلسرة لو أثر في أساليب التربية األسرية، ففي األسر التقميدية ساد األسمكب القاسي 

حسب )كالمتحكـ تربية األبناء، خاصة مع اقتصار تعميـ األب عمى التعميـ في الكتاتيب أك الدير 
ف (أمية)، أما األـ فمـ تكف تشارؾ في عممية تعميـ أبنائيا كال تربيتيـ، فيي غير متعممة(الديانة ، كا 

كانت محظكظة بانتمائيا إلى أسرة ميسكرة الحاؿ، فمـ يتعدل تعميميا الحركؼ أك تمقينيا تعاليـ 
دينيا، فميس ليا إال إتقاف أداء كاجباتيا المنزلية، كتمبية حاجيات أبنائيا كزكجيا، في حيف تضطمع 
األـ المعاصرة بمكانة كبيرة في األسرة، خاصة فيما يخص تربية األبناء، فمع حريتيا في التعميـ 

كتحصميا عمى درجات عالية مف العمـ، جعميا مؤىمة لتربية أبنائيا كمتابعة تعميميـ في البيت، مف 
خبلؿ المذاكرة ليـ، كمساعدتيـ في حؿ كاجباتيـ المنزلية، باإلضافة إلى تمقيف كتدريب اإلناث مف 

أبنائيا، عمى أداء األعماؿ المنزلية، مف طيك كتنظيؼ، لتؤىميف ليكف أميات صالحات في 
. المستقبؿ

 

 

 

 

 

                                                           
دليؿ الكالديف كذكم االحتياجات )التنشئة األسرية وطموح األبناء العاديين وذوي االحتياجات الخاصة: محمد النكبي محمد عمي (1)

 .29.، ص2010، (األردف)، دار صفاء لمنشر كالتكزيع، عماف(الخاصة
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:  األسريةلألسرة عمى أساليب التربية الوظيفة االقتصاديةتأثير تّغير - 4

 يمعب الكضع االقتصادم المادم لؤلسرة دكرا كبيرا في التأثير عمى أساليب التربية، كذلؾ 
عمى جميع المستكيات، كالنمك الجسدم كمستكل الذكاء كالتحصيؿ الدراسي، كالتكيؼ االجتماعي، 
فالكضع االقتصادم لؤلسرة يرتبط مباشرة بحاجات التربية كالتعمـ، فاألسرة التي تستطيع أف تضمف 

ألبنائيا حاجاتيـ المادية بشكؿ جيد مف المأكؿ كالممبس كاأللعاب كالنزىات، كامتبلؾ األجيزة 
المتطكرة كالحاسكب، كالفيديك كالكتب كالقصص كعمى العكس؛ فاألسر التي ال تستطيع أف تضمف 
ألفرادىا ىذه الحاجات التي أصبحت اليـك أساسية، لف تستطيع أف تقدـ ألبنائيا إمكانيات تمكنيـ 

. مف زيادة تحصيميـ العممي كالمعرفي، ليكاكبكا عصر التكنكلكجيا كالمعرفة الرقمية البلمتناىية

 كيشير مفيـك الكضع االقتصادم لؤلسرة إلى مستكل معيشتيا، أم درجة إشباع حاجياتيا 
المادية كغير المادية، أما مصدر إشباع ىذه الحاجيات فيك الدخؿ الناتج عف العمؿ أك غيره مف 

مصادر الدخؿ األخرل، التي تمعب دكرا في ارتفاع مستكل المعيشة أك انخفاضو، األمر الذم يؤثر 
. عمى نكعية السكف كحجمو كممكيتو كالتغذية كالحالة التعميمية كالصحية كالترفييية

تصنيؼ األسر في كضعيات اقتصادية :  كالمقصكد إجرائيا بالكضع االقتصادم لؤلسرة ىك
الدخؿ الناتج عف العمؿ كمصادر أخرل : تحددىا مجمكعة مف المؤشرات المادية كالمتمثمة في

كممتمكات األسرة، كالتي تككف كمؤشر عمى كضعيا االقتصادم، كنكع المسكف كحجمو، باإلضافة 
إلى عقارات أخرل سكنية أك تجارية أك فبلحية أك منقكالت كالسيارات أك سمع ذات قيمة مادية، 

أسر معدكمة، كأسر فقيرة، كأسر محدكدة : كعمى أساس مؤشر الدخؿ يككف تقسيـ األسر إلى
. الدخؿ، كأسر ميسكرة

 كتؤكد العديد مف الدراسات أف األسر ميسكرة الحاؿ، أكثر عناية بتربية أطفاليا كاإلشراؼ 
، فاآلباء الذيف يتمكنكف مف تكفير متطمبات الحياة (سكية كسميمة)عمييـ بطريقة مميزة كفعالة

ألبنائيـ  كالسكف المريح كالكسائؿ التعميمية كالترفييية، كالعناية الصحية، كالمأكؿ كالمباس البلئؽ، 
كغيرىا مف المستمزمات، ينتيجكف أساليب تربية سكية كاألسمكب الديمقراطي، جاعميف مف الحكار 

. كالمناقشة، كتقبؿ رأم األبناء، مبادئ أساسية في تربية أبنائيـ

 كتختمؼ أساليب التربية المتبعة في كؿ مستكل اقتصادم معيف عف غيرىا في مستكل آخر  
حيث أف أىمية ىذه الفركؽ ظيرت بعد الدراسات التي أجريت في ىذا الميداف، كمف نتائجيا أف 
الطبقة المتكسطة تطبؽ عمى أكالدىا نظاما قاسيا، كذلؾ كجدت نتائج أخرل أف التدريب الذم 
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تباع نظاـ قاس  يخضع لو الطفؿ مف الطبقة المتكسطة ينمي بالتدريب المبكر عمى طرؽ النظافة، كا 
في التغذية، كيذىب آخركف إلى أف طريقة الطبقة المنخفضة في التربية ىك تشجيع اإلشباع البدني 
كالتعبير عف العدكاف   في حيف أف المبادئ المعتدلة التي كجدت لدل الطبقة المتكسطة أقؿ لدل 

كما أف الكالديف الذيف ينتمياف إلى الطبقة المتكسطة يميبلف إلى استخداـ أقؿ حد مف "ىذه الطبقة، 
أف طريقة الطبقة المتكسطة في التربية  Profonber(1958)العقاب البدني كالتيديد، حيث يؤكد 

أكثر فعالية، حيث كجد أيضا أف األميات في الطبقة العاممة يستخدمف العقاب بقدر أكبر، كأف 
. (1)"تسامحيف قد ارتبط ارتباطا مكجبا مع عدكاف الطفؿ

 كعمى افتراض أف كؿ طبقة تستخدـ أساليب معينة في التربية  تختمؼ عف باقي الطبقات، 
فإف ذلؾ االختبلؼ يككف لو األثر عمى شخصية األبناء في المستقبؿ، فعمميات التربية التي تقـك 

بيا األسر في مستكيات طبقية مختمفة، تختمؼ في ممارسات اآلباء كاألميات، ففي الطبقة 
المتكسطة مثبل نجدىـ يميمكف إلى تأكيد االستقبلؿ كاالعتماد عمى النفس في تربيتيـ لؤلبناء أثناء 
عممية التربية، كذلؾ يختمؼ إلى حد بعيد عف ما يفعمو اآلباء في الطبقة الدنيا، كما أف الطفؿ في 

الطبقة المتكسطة تككف لو قابمية لذلؾ التدريب، أعمى منو لدل الطفؿ الذم ينتمي إلى الطبقة 
األدنى مستكل، كما أف اآلباء مف الطبقة المتكسطة يككنكف صارميف في معامبلتيـ ألبنائيـ 

. كشديدم المحافظة عمى األبناء في الطبقة الدنيا

أف اآلباء الذيف يعممكف في أعماؿ مينية يميمكف إلى استعماؿ طرؽ مرنة " كما كجد أيضا 
في تربية أبنائيـ، أما المذيف يعممكف في أعماؿ يدكية يميمكف أكثر إلى استعماؿ العقاب البدني، 

أف اآلباء في الطبقة الدنيا يستخدمكف أنماطا في تربية أبنائيـ،  Makynon( 1956)حيث كجد 
تتميز بطاعة األكامر كالعقاب البدني، كىذا ما يتسؽ مع االتجاه التسمطي، حيث سجمت أعمى 

كمنو؛ فاألسر العاممة تميؿ إلى استخداـ . (2)"نسب ليذا االتجاه في الطبقة المنخفضة كالمتكسطة
أسمكب العنؼ كالتسمط، كال تميؿ إلى إلحاؽ أبنائيا بمقاعد الدراسة، كاف التحقكا فإنيـ يخرجكنيـ في 

سنكات مبكرة، مبرريف ذلؾ بعدـ قدرتيـ عمى دفع تكاليؼ الدراسة، مف مصاريؼ تسجيؿ كأدكات 
كمبلبس كغيرىا، في حيف تميؿ األسر الميسكرة إلى استخداـ األسمكب الديمقراطي، التي يعتمد 
عمى الحكار كالحرية في تربية األبناء، كتعمؿ جاىدة عمى إكماؿ أبنائيـ دراستيـ، كالعمؿ عمى 

                                                           
، 1985، (لبناف)، بيركت4، دار النيضة العربية، ط(دراسات عربية وعاممية)عمم النفس االجتماعي : محمكد السيد أبك النيؿ (1)

 .45.ص
 .48.نفس المرجع، ص (2)
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تكفير جميع مستمزمات تعميميـ، باإلضافة إلى متابعتيـ بالبيت  كمساعدتيـ عمى المذاكرة، 
في حالة تعثر أبنائيـ في مرحمة مف المراحؿ )كتدعيميـ بالدركس الخصكصية إف تطمب األمر 

. (الدراسة، أك مف أجؿ رفع مستكاىـ العممي

 أثر المستكل االقتصادم لؤلسرة عمى أساليب التربية غسان أبو فخر كما يؤكد الباحث 
إف المستكل االقتصادم المتدني لؤلسرة، باإلضافة إلى زيادة عدد أفرادىا يؤدم إلى مقدرة "بقكلو 

أرباب األسر عمى االىتماـ باألبناء، كمف ثـ إىماليـ، كذلؾ بتركيـ دكف تشجيع عمى السمككات 
المرغكبة  كىناؾ مف األسر مف تتبع في تربية أبنائيا أسمكب الحرماف، كيتمثؿ ذلؾ في حرمانيـ 

مف الممبس كالغذاء كالعبلج، كمف معظـ االحتياجات األساسية، كيرجع ذلؾ لتدني المستكل 
.  (1)"االقتصادم، مع انخفاض الكعي بآثار تمؾ األساليب عمى شخصية ىؤالء األبناء

 يشير الباحث في الفقرة أعبله؛ إلى أثر المستكل المتدني لؤلسرة كحجـ األسرة عمى أساليب 
التربية الممارسة فييا؛ كذلؾ مف خبلؿ تكضيحو كيؼ تستخدـ األسرة الفقيرة األسمكب الميمؿ، أك 

أسمكب الحرماف، بسبب ضعؼ دخميا أك انعدامو، كما ليذه األساليب مف نتائج عمى شخصية 
. األبناء كنفسيتيـ

 كيتـ تحديد المستكل االقتصادم لؤلسرة بمستكل الدخؿ المادم الحاصؿ، كيقاس ذلؾ مف 
خبلؿ الركاتب الشيرية أك الدخكؿ السنكية التي يتقاضاىا أفراد األسرة، كغالبان ما تحسب نسب 

الدخؿ بتقسيـ الدخكؿ المادية عمى عدد األفراد، كيقاس المستكل االقتصادم أحيانان بقياس مستكل 
ممتمكات األسرة مف غرؼ، أك منازؿ، أك سيارات، أك عقارات، أك مف خبلؿ األدكات التي تكجد 

كالتمفزيكف كالفيديك كغيرىا مف األجيزة المتطكرة كالحديثة، كتتبايف ىذه المؤشرات : داخؿ المنزؿ
بتبايف مناىج البحث المستخدمة في ىذا المجاؿ، كيمعب الكضع االقتصادم المادم لؤلسرة دكران 

كبيران عمى مستكل التربية األسرية لؤلبناء، كتبيف العديد مف الدراسات أف الكضع االقتصادم لؤلسرة 
يرتبط مباشرة بحاجات التعمـ كالتربية؛ فاألسرة التي تستطيع أف تضمف ألبنائيا حاجاتيـ المادية 

كالحاسكب، : بشكؿ جيد مف غذاء  كمسكف، كألعاب، كرحبلت عممية، كامتبلؾ األجيزة التعميمية؛
- مف حيث المبدأ-كالفيديك كالكتب  كالقصص، كغيرىا مف المستمزمات، تستطيع أف تضمف 

الشركط المكضكعية لتربية أسرية سميمة، كعمى العكس مف ذلؾ؛ فإف األسر التي ال تستطيع أف 
تضمف ألفرادىا ىذه الحاجات األساسية لف تستطيع أف تقدـ لمطفؿ إمكانيات كافرة لمتحصيؿ 

. العممي، أك المعرفي المتكافئ
                                                           

 .141-140.ص.، ص2005، (سكريا)، دمشؽ2، منشكرات جامعة سكريا، طالتربية الخاصة بالطفل: غساف أبك فخر (1)
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 كيشير مفيـك الكضع االقتصادم لؤلسرة إلى مستكل معيشتيا، أم درجة إشباع حاجياتيا 
المادية كغير المادية، أما مصدر إشباع ىذه الحاجيات فيك الدخؿ الناجـ عف العمؿ أك غيره مف 
مصادر الدخؿ األخرل التي تمعب دكرا في ارتفاع مستكل المعيشة أك انخفاضو، األمر الذم يؤثر 

. عمى نكعية السكف، كحجمو كممكيتو، كالتغذية كالحالة التعميمية، كالصحية كالترفييية

دخؿ الفرد يؤثر في المستكل المعيشي  " أف حسن أحمد حسنكفي ىذا الصدد يؤكد الباحث 
فإذا ارتفع معدؿ دخؿ الفرد ارتفع معو المستكل المعيشي، كمستكل المعيشة ىي المعيار الذم يقدر 
بو مستكل حياة اإلنساف في النكاحي االجتماعية، كيقاس ىذا المستكل بالدخؿ النقدم الذم يحصؿ 
مكانية استغبللو فيما يعكد عميو  عميو الفرد، كما يقاس باإلشباع النفسي لمفرد كفي قناعتو بدخمو كا 
كعمى أسرتو بالخير، لذا ترتبط مكانة الفرد بمستكاه المعيشي، فزيادة حجـ االستيبلؾ مف السمع 

. ( 1)"تعتمد عمى القكة الشرائية أك الدخؿ الحقيقي لمفرد
 كمنو نستخمص أف؛ الكاجبات التي تؤدييا األسرة لضماف تربية سميمة ألبنائيا ترتبط 

، تكاجو صعكبات  بالكضع االقتصادم ليذه األسرة، كمف المعركؼ أف األسرة المعاصرة اليـك
كمشكبلت كبيرة في أداء مياميا االجتماعية كالتربكية كالنفسية كالمادية نحك أبنائيا، فيذه 

المشكبلت جعمت األسرة في معظـ الحاالت غير قادرة عمى أداء مياميا نتيجة محدكدية مكاردىا 
المالية كصعكبة تكفيرىا لمستمزمات أفرادىا، فالفقر الذم قد تتعرض لو األسرة، غالبا ما يتسبب في 
اضطرابات تمس بنائيا ككظائفيا ككحدة اجتماعية أساسية، كلعؿ أخطرىا ما يمحؽ بأساليب التربية 

األسرية، كالذم ينعكس مباشرة عمى األبناء في حيف يؤدم تحسف الظركؼ االقتصادية كالمادية 
لمعظـ األسر بعد التغيرات االجتماعية كاالقتصادية إلى زيادة الدخؿ األسرم، مما ينعكس 

 .باإليجاب عمى بناء ككظائؼ األسرة

 كيحـر الفقر األسرة مف األمف كالطمأنينة باإلضافة إلى الحرماف مف تكفير المطالب 
كيؤدم ذلؾ بالكالديف ، األساسية كيخؿ باتزاف األسرة النفسي كيؤثر عمى مستكل الطمكح لدل األبناء

لمضاعفة ساعات العمؿ كيحـر الطفؿ مف إمكانية التربية السميمة نظران لعدـ قضائو الكقت الكافي 
.  مع كالديو

                                                           
 رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة بغداد، ،االنعكاسات االجتماعية الرتفاع المستوى المعاشي في العراق: حسيف احمد حسف(1)

:  بتاريخwww.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=17225  :، تـ تحميميا مف المكقع االلكتركني77.، غير منشكرة، ص1985
 .3,16:  في الساعة2013جكاف16
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كيؤثر المستكل االقتصادم لؤلسرة عمى نكعية الفرص التي تمنحيا ألبنائيا، كبالتالي زيادة 
الثقة لدييـ كنمك ذكاتيـ كشخصياتيـ، كما أف مستكل المسكف كتكفير المتطمبات الحياتية األخرل 

يعتمد عمى الكضع االقتصادم لؤلسرة، ما أف انتساب الشخص ألسرة معينة قد يحدد مركزه 
االجتماعي كيؤثر عمى تعامؿ اآلخريف معو، كمع انخفاض المستكل االقتصادم لؤلسرة؛ فقد يشعر 
بعض اآلباء كاألميات بالنقص خاصة إذا كانكا ينتمكف إلى طبقة اجتماعية دنيا، كىذا يؤثر عمى 
سمكؾ األطفاؿ، كامتزاجيـ بالمجتمع  كيفرض اآلباء عمى األبناء الطاعة في الطبقات االجتماعية 
كاالقتصادية الدنيا، كيمجئكف إلى العقاب البدني، أما في الطبقات المتكسطة فإف اآلباء يعاقبكف 
أبنائيـ عمى سبب السمكؾ كليس عمى النتيجة كيركزكف عمى تنشئة أبنائيـ عمى األمانة كضبط 

النفس، كيميمكف إلى المحافظة عمى العادات كالتقاليد  كفي الطبقات االجتماعية كاالقتصادية العميا 
ييتـ اآلباء بإعطاء حرية أكبر ألبنائيـ، كيكتفكف باإلشراؼ كاإلرشاد مع إعطاء الفرد االستقبلؿ 
الكافي لممارسة السمككػيات االجتماعيػة المختمفػة، كحسػب ما تكصمت إليو بعض الدراسات، فإف 

سيطرة المرأة أكثر مف الرجؿ في الطبقات االجتماعية كاالقتصادية الدنيا، كفي الطبقات االجتماعية 
كاالقتصادية المتكسطة فإف دكر المرأة كدكر الرجؿ يككف متساكيا، أما في الطبقات االجتماعية 
كاالقتصادية العميا فنجد أف الرجؿ يحظى بدكر أىـ مف المرأة، فيعد مصدر السمطة كمصدر 

القرارات الميمة، كىذا يؤثر عمى تربية الطفؿ كتربيتو، ألنو يحدد مصدر السمطة كصاحب القرار 
في األسرة، كقد ذكرت كثير مف الدراسات التي أجريت حكؿ عبلقة اآلباء باألبناء إلى امتداد أثر 

ىذه العبلقة عمى شخصيات األبناء في الكبر، كقد يؤدم تعدد الزكجات ككثرة األبناء إلى مشكبلت 
أسرية كخبلفات بيف الزكجيف، تؤدم إلى اضطراب األسرة كتفككيا، كبالتالي فإف ىذا يؤدم إلى 

إىماؿ األبناء كينتج عنو اضطراب في شخصياتيـ كقصر في نمكىـ أك قد يؤدم إلى الجنكح، كما 
أف غياب أحد األبكيف عف األسرة بشكؿ دائـ أك مؤقت بسبب العمؿ أك الطبلؽ أك غير ذلؾ، قد 

. يؤدم إلى اىتزاز األسرة كعدـ استقرارىا

 تبني األسر ألسمكب العقاب البدني بالفقر، معمبل محمد النوبي محمد عمي؛ كربط الباحث 
مف األمكر التي تعيؽ األسرة في تربية أطفاليا فقرىا؛ الذم ال يمكنيا مف تكفير الغذاء "ذلؾ بأنو 

الصحي الكافي لمطفؿ، مما يؤثر عمى صحتو الجسمية كسبلمتو النفسية؛ إذ يعرضو لممرض بصفة 
 إلى العقاب البدني ،دائمة أك مؤقتة أك متقطعة، كلذا يمجأ اآلباء كاألميات المنتمكف ليذا المستكل

في تربيتيـ ألطفاليـ، كما أنيـ يربكف أكالدىـ عمى الطاعة التي يبالغ األب في فرضيا، كمف ثـ 
فإف المرأة تككف أكثر سيطرة مف الرجؿ في ىذه الطبقات الدنيا، بينما اآلباء كاألميات الذيف ينتمكف 
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إلى المستكيات االقتصادية المتكسطة، غالبا ما يستخدمكف أسمكب الحكار كالمناقشة مع األبناء، 
. (1)كف ألسمكب العقاب البدني في عممية التربيةؤكنادرا ما يمج

 يؤكد الباحث في الفقرة أعبله، ما تكمما عنو في الفقرات السابقة، أثر الفقر عمى أساليب 
التربية كتسببو في تبني األسر ضعيفة الدخؿ، أك ما يطمؽ عمييا باألسر التي تنتمي إلى الطبقة 
االقتصادية الدنيا أسمكب العقاب البدني كالحـز في تربية أبنائيا كضبطيـ، ككضح أيضا مكانة 

. المرأة في ىذه الطبقة عمى غرار باقي الطبقات

ال جداؿ في أف الفقر باعتباره الحالة التي ال " أنو نبيمة أمين أبو زيد كتضيؼ الباحثة 
يكفي فييا دخؿ األسرة عف إشباع حاجاتيا األساسية المتغيرة لممحافظة عمى بنائيا المادم كالنفسي 

 نتائج خطيرة عمى الصحة كنكع الثقافة السائدة في حياة األسرة، كمدل ما يتكفر ليا  كاالجتماعي
كالفقر قبؿ أم شيء آخر ىك الذم يحـر األسرة مف المشاركة االجتماعية،  مف فرص التعميـ

. (2)"كبصفة خاصة في المجاالت السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية

 إف الباحثة في الفقرة السابقة، تؤكد ما جاء بو غيرىا مف الباحثيف حكؿ أثر الفقر السمبي 
عمى أساليب التربية األسرية، كتضيؼ ما لمفقر مف نتائج عمى صحة كثقافة األسرة، مما ينتج ما 

أطمقت عميو الباحثة بإقصاء األسرة مف المشاركة االجتماعية، في المجاالت السياسية كاالجتماعية 
. كاالقتصادية

 كما يمثؿ كجكد األـ عامبلن ميمان مف عكامؿ استقرار األسرة، حيث أنيا تعكض أبنائيا عف 
عدـ تكاجد آباءىـ معيـ كتستخدـ األساليب المناسبة في تربية األبناء نظران لطبيعتيا كقربيا منيـ، 

كىذا يساعد األسرة عمى تحقيؽ النمك المتكامؿ، كقد تغير ىذا الدكر في العصر الحاضر نظران 
. لخركج األميات لمعمؿ، كأصبح لؤلب دكر أكبر يؤديو في تربية األبناء كرعايتيـ

كاف مف المتكقع نتيجة إقباؿ بعض األسر عمى "أيضا أنو سناء الخولي  كتؤكد الباحثة 
تنظيـ النسؿ كاستخداـ األدكات التكنكلكجية كاشتغاؿ الزكجة، أف تتناقص مسؤكلية المرأة داخؿ 

األسرة كخاصة فيما يتعمؽ بالشؤكف المنزلية، حيث كاف شائعا أف المرأة العاممة، تصرؼ مف الكقت 
كالجيد عمى حساب رعايتيا لمكحدة المنزلية، كلكف تبيف أف الزكجة ما زالت تحمؿ مسؤكلية إدارة 
المنزؿ إلى جانب تحمؿ مسؤكلية الكظيفة، في نفس الكقت عمى رعاية األطفاؿ كمراقبة سمككيـ، 
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فكأف عمؿ المرأة في ىذه الحالة لـ يقمؿ أك ينقص مف المسؤكليات التقميدية التي كانت تضطمع بيا 
. (1)الزكجة في تاريخ األسرة اإلنسانية

الباحثة في الفقرة أعبله؛ تؤكد عمى أثر عمؿ المرأة االيجابي عمى أسرتيا، ففي حيف  إف 
تؤكد العديد مف الدراسات عمى إبراز الدكر السمبي لممرأة العاممة، تبرز الباحثة في ىذه الفقرة؛ 
دارة  الجانب االيجابي لعمؿ المرأة، فحسب رأييا مازالت الزكجة تحمؿ مسؤكلية تربية أبنائيا كا 

منزليا، بالقياـ بجميع كاجباتيا إلى جانب عمميا خارج األسرة، لكننا ال يمكننا أف نغفؿ تبعات ىذه 
. المسؤكلية المزدكجة، التي ستككف عمى حساب صحة كنفسية المرأة

 كمنو يمكننا القكؿ؛ أنو كمما كانت األسرة أكثر استقرارا اقتصاديا، كمما ساىـ ذلؾ بشكؿ 
ايجابي في التربية األسرية، كتؤكد العديد مف الدراسات أف الكضع االجتماعي لؤلسرة ىك عامؿ مف 
بيف العكامؿ األساسية المسؤكلة عف تربية الطفؿ كنمكه االجتماعي، فتحسف األكضاع االقتصادية 

لؤلسرة يساعدىا عمى العناية أكثر بتربية أبنائيا كاإلشراؼ عمييـ بطريقة سكية كفعالة، فاآلباء تحت 
الظركؼ المعيشية كاالجتماعية المتطكرة تمكنكا مف تكفير متطمبات جيدة يحتاجيا أطفاليـ، كالسكف 

المريح كالكسائؿ التعميمية كالترفييية كالعناية الصحية كالغذاء كالمباس البلئؽ كغيرىا مف األمكر 
. الكمالية األخرل

 كتختمؼ أساليب التربية األسرية المتبعة في كؿ مستكل اقتصادم معيف عف غيرىا في 
مستكل آخر، حيث كشفت العديد مف الدراسات الميدانية أف الطبقة المتكسطة تتبع نظاما قاسيا في 

النظافة كالتغذية، في حيف تتبع الطبقة الفقيرة أسمكب القسكة كالعنؼ الجسدم، في حيف أف القيـ 
محمود المعتدلة التي كجدت عند الطبقة المتكسطة أقؿ لدل ىذه الطبقة، عمى حد قكؿ الباحث 

كما كجد أيضا أف الكالديف في الطبقة المتكسطة يميبلف إلى استخداـ "؛ مؤكدا بقكلو السيد أبو النيل
أف طريقة الطبقة المتكسطة في  (1958)أقؿ حد مف العقاب البدني كالتيديد، حيث يؤكد بركفنبر

التربية أكثر فعالية، حيث كجد أيضا أف األميات في الطبقة العاممة يستخدمف العقاب بقدر أكبر 
. (2)"كأف تسامحيف قد ارتبط ارتباطا مكجبا مع عدكاف الطفؿ

 كمنو؛ فكؿ طبقة تستخدـ فييا األسر أساليب في التربية، تختمؼ عف باقي الطبقات 
اآلباء الذيف "كاالختبلؼ يككف لو أثر عمى شخصية األبناء في المستقبؿ، كما كجد أيضا أف 
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يعممكف في أعماؿ مينية يميمكف إلى استعماؿ طرؽ مرنة في تربية أبنائيـ، أما الذيف يعممكف في 
أف اآلباء في  (1956)أعماؿ يدكية يميمكف أكثر إلى استعماؿ العقاب البدني، حيث كجد ماكينكف

ذا ػػػدني، كهػػػػػػر كالعقاب البػػػػػػ تتميز بطاعة األكاـ،الطبقة الدنيا يستخدمكف أساليب في تربية أبنائيـ
ما يتسؽ مع االتجاه التسمطي، حيث سجمت أعمى نسب ليا االتجاه في الطبقة المنخفضة 

. (1)"كالمتكسطة

 كيضيؼ الباحث أعبله عمى اختبلؼ أساليب التربية األسرية باختبلؼ الطبقة التي تنتمي 
إلييا األسرة، نكع الميمة التي يمارسيا األبكيف، خاصة األب، ككضح كيؼ جاءت نتائج الدراسات 
لتبيف كيؼ أف اآلباء الذيف يعممكف في أعماؿ مينية يميمكف إلى استخداـ أساليب مرنة؛ كاألسمكب 

الديمقراطي في تربية أبنائيـ، في حيف يستخدـ اآلباء الذيف يعممكف في األعماؿ اليدكية إلى 
. استخداـ أسمكب القسكة كالعنؼ في تربية أبنائيـ، كىذا لتأثرىـ بمينيـ

 إف األبناء في األسرة ىـ عنصر ىاـ في بنائيا، كالبد مف أخذ احتياجاتيـ بعيف االعتبار 
شراكيـ في التخطيط لمميزانية مف أجؿ إشباع متطمباتيـ، بشكؿ يحقؽ ليـ الرفاىية كزيادة األمف  كا 
كالفخر كالمكانة بيف األصدقاء، كعدـ الشعكر بالدكنية كالحرماف، كبالتالي إمكانية التكاصؿ بينو 
كبيف جماعتو، فتدني مستكل المعيشة االقتصادم لؤلسرة مف غذاء كلباس كسكف، يجعؿ األبناء 

. (2)"يشعركف بالدكنية كسط اآلخريف، كفقداف إمكانية التكاصؿ الجمعي

 يكضح الباحث في الفقرة أعبله، أىمية األبناء في األسرة، كيؤكد عمى عبلقة المستكل 
االقتصادم لؤلسرة عمى نفسية األبناء كشخصيتيـ مستقببل، إما الشعكر بالفخر كالثقة بالنفس، أك 

. الشعكر بالدكنية كالحقد عمى األبكيف كالمجتمع كالدكنية

الكضع االقتصادم الجيد لمكالديف يعتبر عامبل فعاال " أف نخبة من المتخصصين كيضيؼ 
في تكفير جك يتمتع بإشباع الحاجات األساسية، ككذلؾ بيئة غنية بالمكارد التربكية، كيعمؿ عمى 

زيادة التفاعؿ بيف اآلباء كاألبناء فيما بينيـ، كما تشير نتائج دراسة قامت بيا سعدية 
إلى أف األميات مف الطبقة المتكسطة تظير جميا كعطفا، كأقؿ عقابا مف أميات  (1981)بيدار
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الطبقة الدنيا، كما تميؿ أميات الطبقة المتكسطة إلى إظيار الدؼء كالتعبير عف مشاعرىف 
. (1)بكضكح كدقة ألطفاليف أكثر مما يحدث لدل أميات الطبقة الدنيا

 نستخمص مما جاء في الفقرة أعبله أف؛ ارتفاع المستكل االقتصادم لؤلسرة يعمؿ عمى 
زيادة التفاعؿ بيف اآلباء كاألبناء، كىذا مف خبلؿ إتباع األميات مثبل ألسمكب الرفؽ كالحناف في 
تربية أبنائيا كالنابع مف استقرارىا المالي ألسرتيا، في حيف تتبع األـ التي تعيش في أسرة فقيرة؛ 

حساسيا بالدكنية كالحقد عمى زكجيا  أسمكب العقاب كالعنؼ في تربية أبنائيا، كالنابع مف حرمانيا كا 
. كأبنائيا، كنفسيا أيضا

 أف العامؿ اقتصادم يمعب دكرا ميما كيسيـ إلى حد نبيمة أمين أبو زيد كتضيؼ الباحثة 
بعيد في تكامؿ األطفاؿ، فالكضع االقتصادم السيئ كالفقر كاالضطراب االقتصادم كعدـ الشعكر 

باألمف مف شأنو أف يؤثر في تماسؾ األسرة كتكامميا، كيعرض الصغار إلى مختمؼ الخبرات 
كالتجارب القاسية كاإلحباط المتكاصؿ الذم يدفعيـ إلى االنحراؼ كاالنحبلؿ الخمقي مف مظاىر 
تفكؾ األسرة  كقد يككف نتيجة لمفقر كالحرماف إلي قد يدفع األبكيف إلى سمكؾ الجريمة، كالطفؿ 

الذم يعيش في مثؿ ىذا الجك قد يمتص ىذا المثؿ السيئ عف كالديو كيفقد االحتراـ لنفسو كلمقيـ 
األخبلقية العامة، كيعيش مترددا بيف الظمـ كالقسكة كالميابة كالخكؼ كالعدكاف؛ كمف ثـ يندفع إلى 
التعبير عف كؿ ذلؾ في مسالؾ غير مرغكبة اجتماعيا، كالزدحاـ المسكف أثره عمى جكانب الحياة 

اإلنسانية، فإنو فضبل عف أضراره بالنسبة لمبدف فإف لو أضرارا أخرل تتعمؽ بالحياة النفسية الداخمية 
تشير الباحثة ىنا؛ إلى أىمية العامؿ االقتصادم كتأثيره عمى األسرة . (2)"كالسمكؾ االجتماعي لمفرد

كاستقرارىا  مكضحة كيؼ يؤثر الكضع االقتصادم لؤلسرة عمى تماسؾ األسرة كتماسكيا، خاصة 
عمى األبكيف كسمككيما اتجاه أبنائيما، كبالتالي عمى أساليب تربية أبنائيما، فاألسرة الفقيرة يتعرض 
األبكيف فييا لئلحباط كالحرماف، كيظير في سمككيما التذبذب في معاممة أبنائيما كالقسكة، كحتى 

- حسب ما أكدتو الباحثة أعبله–العنؼ كاستخداـ الضرب كالعدكاف ضد األبناء، مما يدفع األبناء 
إلى فقداف احتراميـ لذكاتيـ كلمقيـ األخبلقية مف جية، كاكتساب شخصية مترددة كسمبية، ككضحت 

كفي حاالت أخرل نجد األسرة "..الباحثة أيضا كيؼ لممسكف المزدحـ بعدد اإلفراد فيو كقمة الغرؼ، 
يعيش جميع أفرادىا في غرفة كاحدة عمى اختبلؼ األعمار، إناثا كذككرا، كما ينجر عمى ىذه 

الكضعية مف استحالة منع األبناء مف االطبلع المبكر عمى العبلقات الجنسية، فتشغؿ أذىانيـ بيا، 
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دكف فيـ لحقيقتيا كتدفعيـ إلى الممارسة المبكرة أللكاف مختمفة جنسية كنفسية، تؤثر في سمككيـ 
. (1)"مستقببل

 أف المستكل االقتصادم لؤلسرة مف األمكر التي محمد النوبي محمد عمي كيضيؼ الباحث 
  الكافي لمطفؿكتعيؽ األسرة التي تعيد ألطفاليا فقرىا، الذم ال يمّكنيا مف تكفير الغذاء الصحي 

 يعرضو لممرض لصفة دائمة أك مؤقتة أك ممامما يؤثر عمى صحتو الجسمية كسبلمتو النفسية؛ 
  متقطعة، كلذا يمجأ اآلباء كاألميات المنتمكف ليذا المستكل إلى العقاب البدني في تربيتيـ ألطفاليـ
كما أنيـ يربكف أبناؤىـ عمى الطاعة التي يبالغ األب في فرضيا، كمف ثـ فإف المرأة تككف أكثر 
سيطرة مف الرجؿ في ىذه الطبقات الدنيا، بينما اآلباء كاألميات الذيف ينتمكف إلى المستكيات 

االقتصادية المتكسطة غالبا ما يستخدمكف أسمكب الحكار كالمناقشة مع األبناء؛ لمعرفة سمككيـ 
. (2)"الخاطئ كنادرا ما يمجؤكف ألسمكب العقاب البدني في عممية التربية

 يكافؽ الباحث أعبله ما جاء بو ما سبقو في الفقرات السابقة بقية الباحثيف، فيما يخص 
تأثير الكضع االقتصادم كالطبقة التي تنتمي إلييا األسرة كحجـ األسرة، كالمسكف عمى أساليب 

التربية المتبعة في األسرة، 

 إلى التغير في الكظيفة االقتصادية لؤلسرة حسين عبد الحميد أحمد رشوان كيشير الباحث 
كأثره عمى أساليب التربية؛ مكضحا كيؼ يؤدم الدخؿ المنخفض إلى انخفاض المستكل االقتصادم 

لؤلسرة، كظيكر أمراض سكء التغذية كالضعؼ العاـ ألفرادىا، لتدخؿ األسرة في نكع مف العجز 
االجتماعي كالسيككلكجي، فتنتشر بينيـ االنحرافات، كجرائـ األحداث، كترتفع معدالت الكفيات، 

،إذ أف ضيؽ "..كيعد سكء األحكاؿ االقتصادية لؤلسرة، عامبل محكريا مف عكامؿ انييار الزكاج، 
ذات اليد يشعر الزكج بالعجز حياؿ الكفاء باحتياجات زكجتو كأكالده، األمر الذم يحفزه عمى 
الخركج مف ىذه العبلقة التي تذكره بضعفو، أما عف عمالة المرأة فالحؽ أنيا تساعد عمى رفع 
مستكل معيشة األسرة، بما تدره مف دخؿ، كلكف خركج المرأة إلى العمؿ جعؿ رعاية األطفاؿ 

ذا ترؾ األميات أطفاليف لرعاية الخادمات كالمربيات،  كتربيتيـ كالعناية بيـ أقؿ نجاحا مف قبؿ، كا 
فإف ذلؾ يمثؿ مشكمة اجتماعية خطيرة، إذ ينتج عنيا ظيكر جيؿ مشكه نفسيا، كغير قادر عمى 
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خدمة مجتمعو، كال يشعر بأم انتماء حقيقي اليو، حيث تربى عمى أيدم الخادمات، كتشرب منيـ 
. (1)"قيما كعادات مخالفة لعاداتنا كتقاليدنا

 يكضح الباحث أعبله؛ تأثير الفقر كضعؼ المستكل االقتصادم لؤلسرة عمى التربية 
األسرية كأساليبيا، كظيكر مشكبلت اجتماعية كسيككلكجية، كالتي تنعكس سمبا عمى نفسية األبكيف 
كأساليب تربيتيما، فشعكر األب بالعجز اتجاه تمبية حاجيات أسرتو، تجعمو عصبيا، ميمبل، كعنيفا 
أحيانا أخرل في معاممتو مع زكجتو كأبنائو، إذا لـ يفضؿ االنفصاؿ عف أسرتو، سكاء بالطبلؽ أك 

ىجرىا دكف سابؽ إنذار، لتضطر الزكجة لمخركج لمعمؿ، بحثا عف مدخكؿ تسد بو حاجيات 
أسرتيا، لتككؿ ميمة تربية أبنائيا لمخدـ أك الجيراف، كىنا تظير ما سماه الباحث بالمشكمة 

االجتماعية، كالتي تتمثؿ في إيكاؿ تربية األبناء لمخادمات؛ البلتي تختمؼ قيميف كعاداتيف كدينيف 
في اغمب األحياف عف قيـ كعادات كديف األبكيف، فينقمف قيميف كمكتسباتيف، كحتى مبادئ ديانتيف 

. عبر رعايتيف لؤلبناء، مما يخمؼ جيبل مشكىا نفسيا، ال يخدـ أسرتو كال مجتمعو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2011، (مصر)، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية(دراسة في عمم اجتماع األسرة)األسرة والمجتمع : حسيف عبد الحميد رشكاف (1)

 . 106-105.ص.ص
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 :ا عمى أساليب التربية األسريةأثره وظائف األسرة الجزائرية المتغيرة و-5
 

      نتيجة لمتغيرات التي شيدىا المجتمع الجزائرم بصفة عامة كاألسرة الجزائرية بصفة خاصة 
عمى جميع المستكيات الثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية، كالتغير الذم أصاب بناء ككظائؼ األسرة  

كما أفرزه ىذا األخير عمى أساليب التربية األسرية، ففي حيف كاف األسمكب السائد في األسرة 
ىك أسمكب القسكة كالتحكـ، كأسمكب التفرقة بيف الجنسيف،  (العائمة الممتدة)الجزائرية التقميدية 

تأرجح أسمكب األسرة الجزائرية الحديثة؛ بيف األسمكب الديمقراطي، كاألسمكب المتساىؿ، كاألسمكب 
. الميمؿ  كاألسمكب المتذبذب، كأسمكب الحماية الزائدة

 كىكذا تحكلت األسرة الجزائرية في التحكؿ مف نمكذج اجتماعي كاقتصادم، يقـك بالدرجة 
األكلى عمى العائمة الكبيرة كعبلقات القرابة فييا، كيعتمد عمى الزراعة كالفبلحة كتربية الماشية، إلى 
نمكذج فردم ذاتي؛ يقـك عمى االقتصاد الزراعي، كالعمؿ المأجكر كالممكية الخاصة، كاالستقبللية 

الفردية عمى جميع المجاالت، كظيرت األسرة الجزائرية المعاصرة، التي تغيرت أساليب التربية 
فييا،  كأصبحت مؤسسات أخرل خارج نطاقيا تقـك بجزء منيا، كتغيرت اتجاىات أفرادىا حكؿ 
عدد كبير مف القضايا التي تخص األسرة، خاصة الزكاج، كتغيرت الكظائؼ كاألدكار كالمراكز 
كتداخمت، خاصة مع خركج المرأة إلى العمؿ؛ الذم يبقى رغـ ايجابياتو لو سمبيات كثيرة، لعؿ 

أىميا ايكاؿ تربية األبناء إلى دكر الحضانة كالمربيات، أك الجيراف أك األقارب، كزيادة نسبة البطالة 
عند الرجؿ، كىذا لكقكفيا في كجو الرجؿ كالتقميؿ مف فرصتو في الحصكؿ عمى منصب عمؿ، مما 
يؤدم إلى ارتفاع نسبة البطالة، حيث أنو في السابؽ كاف األب العاطؿ في األسرة الممتدة، يعتبر 
شخص عادم يعيش حياتو دكف عناء، أما األب في األسرة النككية، فيك رب العائمة كالمسؤكؿ 

األكؿ عف إعالتيا، كبقاؤه ببل عمؿ يشكؿ مشكمة حقيقية داخؿ األسرة، إذ يؤدم ذلؾ إلى انخفاض 
مستكل المعيشة، كعدـ القدرة عمى مسايرة التغيرات المختمفة، مما يؤثر سمبا عمى كؿ أفراد األسرة، 

. حيث يضطركف إلى الكسب بطرؽ غير شرعية

 إلى أثر عمؿ المرأة عمى األبناء؛ معتبرة العبلقة بيف األـ نادية فرحات كتشير الباحثة 
كاألبناء مف أقكل الركابط األسرية كأكثرىا حساسية، فالطفؿ بمجرد خركجو ليذا العالـ يجد أمو التي 
تحممو كتغذيو كتسير عمى راحتو حتى يكبر، كفي المدرسة تقـك األـ باستذكار الدركس لو كمتابعتو 
مف خبلؿ النتائج الدراسية، كلما خرجت المرأة لمعمؿ، تغيرت كظائؼ األسرة كظيرت مشكمة العناية 

باألطفاؿ، بحيث اتجيت معظـ األميات العامبلت إلى دكر الحضانة لكضع أطفاليف بيف أيدم 
المربيات طكاؿ فترة العمؿ، لذلؾ أصبحت رعاية األطفاؿ كتربيتيـ كالعناية بيـ أقؿ نجاحا مف ذم 
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قبؿ، فانشغاؿ المرأة لساعات طكيمة عف بيتيا كأكالدىا يشعرىـ بنكع مف اإلىماؿ، كىذا يؤثر عمى 
. (1)"شخصيتيـ كنحكىـ الفيزيكلكجي خاصة في األشير األكلى مف الكالدة

 تكضح الباحثة أعبله تأثير عمؿ المرأة عمى تربية األبناء، كأشارت إلى نتائج غياب المرأة 
لساعات طكيمة عف الطفؿ، كشعكره باإلىماؿ، كميمو كتشربو تربية المربية أك الجارة أك القريبة، 

كالتي أككمتو أمو إلييا، إال أف الباحثة في مقاليا تؤكد عمى غياب األـ عف الطفؿ كخصت األشير 
. األكلى لمكالدة، ألنيا أشير مصيرية كفييا يحتاج الطفؿ إلى قربو ألمو أكثر مف أم شخص آخر

 كما تكضح نفس الباحثة، كيؼ أدل عمؿ المرأة في األسرة الحديثة إلى تقسيـ العمؿ داخؿ 
كخارج األسرة؛ كذلؾ مف خبلؿ قياـ الزكج بالمشاركة في األعماؿ المنزلية لمساعدة زكجتو، كما 
أصبح يقـك برعاية األطفاؿ، بالرغـ مف أف القيـ التقميدية مازالت تحمؿ المرأة مسؤكلية األعماؿ 

. (2)"المنزلية كرعاية األطفاؿ برغـ ازدكاجية الدكر الذم قد يحدث خمبل في كظيفتيا

 إلى أف التحكالت التي أصابت العائمة الجزائرية، أدت إلى Tayeb Louadi كأشار الباحث 
إحداث تغيرات ليس فقط في التقاليد كاألعراؼ المتكارثة كالقكانيف كالتراتبات داخؿ العائمة، كلكف 

أيضا عمى سمكؾ األفراد، كمف بينيا السمكؾ اإلنجابي، بتغير دكر ككظيفة األـ في األسرة، 
، كالتي أرجع سبب  كخركجيا لمعمؿ، مكضحا كضعية كمكانة المرأة في العائمة الجزائرية اليـك

: تغيرىا إلى زيادة المستكل التعميمي كمشاركتيا في سكؽ العمؿ، في الفقرة التالية

   « Le statut de la femme qui était déterminé par sa place dans 
l’organisation familiale est en train de subir des modifications en 
profondeur. En effet, les inégalités générées par la différenciation 
classique des sexes sont en train de disparaître grâce au scolarisation, 
mais aussi au marché du travail » (3) . 

أغمبية " في مقاؿ منشكر ليما، أف  سميمة حمودةكالباحثةجابر نصر الدين  كيشير الباحث 
الدراسات العربية تشير إلى أف السمطة في األسرة العربية تسعى إلى خمؽ الطاعة كاألدب عند 

                                                           
، 8، مقاؿ منشكر بمجمة األكاديمية لمدراسات االجتماعية كاالنسانية، العددعمل المرأة وأثره عمى تربية األبناء: نادية فرحات (1)

 .129.ص
 .نفس المرجع كالصفحة (2)

(3)  Tayeb Louadi : Ménages, familles et transition démographique en Algérie, RRES, Département de 
démographie, Faculté des sciences sociales, Université d’Oran Es-sénia, F :B, N :02, Décembre 2008, 
P.61. 
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الطفؿ كتكسبو سمات السمبية كالخضكع كالبلمسؤكلية، كفقداف الثقة بالنفس كاالتكالية، كأف األساليب 
التي تمجأ ليا غالبا ىي العقاب البدني، ثـ خمؽ المخاكؼ عند الطفؿ، كتكاد تجمع ىذه الدراسات 
عمى أف األسرة العربية تركف إلى أسمكب التسمط في التنشئة، فاآلباء في األسرة العربية يرزحكف 

تحت عبء التسمط كقيمة في الثقافة العربية، كىي قيمة تسكد الحياة االجتماعية برمتيا في الثقافة 
. (1)"العربية المعاصرة

بما فييا األسرة – يكضح الباحثاف في الفقرة أعبله؛ األساليب المتبعة في األسرة العربية 
كعمى رأسيا أسمكب العنؼ كالتسمط؛ كالذم يعتبر العقاب البدني كالتسمط مف أىـ - الجزائرية

مظاىره، كىذا كمكركث ثقافي تكارثو األبناء عف اآلباء، إال أننا كفي فقرات سابقة سبؽ ككضحنا 
مف خبلؿ نتائج بعض الدراسات المعاصرة عف األسرة الجزائرية تحديدا، اتجاه جيؿ اآلباء المعاصر 

إلى تربية األبناء تربية تختمؼ عف التربية التي تمقكىا سابقا مف آبائيـ، كىذا ما أكده الباحثاف 
 .مف خبلؿ دراستيما الميدانية عمى األسرة الجزائريةمصطفى بوتنفوشت  كحمدوش رشيد

أف العبلقة بيف اآلباء كاألبناء أضحت  "بن بعطوش أحمد عبد الحكيم كيضيؼ الباحث 
أكثر ديمقراطية، كأدت إلى أف يككف تدخؿ اآلباء في شأف تككيف األبناء لمعبلقات الخارجية، أقؿ 

بكثير عما كانت عميو في األسرة التقميدية التسمطية أك األسرة الريفية، كأف اتساع الحياة في 
المجتمع الحضرم أدل إلى اتساع عبلقات األبناء كزاد مف التزاماتيـ، سكاء مع األفراد أك 
المؤسسات، كلكف مع كؿ ذلؾ فإف ىذه العبلقة ال تخمك مف أنكاع الصراع بيف جيمي اآلباء 

. (2).."كاألبناء،

 يكضح الباحث مف خبلؿ ما جاء في الفقرة أعبله، األسمكب المتبع مف طرؼ اآلباء في 
تربية األبناء في األسرة التقميدية ىك األسمكب التسمطي، في حيف تتبع األسرة الحضرية التي تقطف 
المدينة باألسمكب الديمقراطي، كما لـ ينؼ الباحث كجكد صراع بيف جيمي اآلباء كاألبناء، إال أنو 
كضح في مقالو أف زيادة حدة ىذا الصراع مف شأنيا أف تككف سببا يؤدم إلى التفكؾ األسرم، إما 
بانحراؼ األبناء، أك بانفصاؿ أك بيركب احد األبكية مف مسؤكلية األسرة كمشاكميا، كمنو فالتغير 

                                                           
 09، 01، مجمة عمـك االنساف كالمجتمع، العددالسمطة الوالدية وأثرها في بناء شخصية األبناء: جابر نصر الديف، حمكدة سميمة (1)

 .287.، ص(الجزائر)، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة2012مارس
، مجمة العمـك االنسانية تحول العالقات األسرية في مجال الدور والسمطة داخل األسرة الجزائرية: بف بعطكش أحمد عبد الحكيـ (2)

 .76.، جامعة باتنة، الجزائر، ص2012كاالجتماعية، العدد التاسع، ديسمبر
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الذم أصاب األسرة المعاصرة، تغيرت معو العبلقات االجتماعية داخؿ األسرة، كتغيرت معو 
. أساليب التربية المتبعة فييا

      كما تختمؼ أساليب التربية األسرية كفقا لديانة األسرة كمستكاىا الفكرم، فتربية الفرد المسمـ 
تختمؼ عف تربية الفرد المسيحي أك الييكدم، كالفرد في أسرة شيكعية تختمؼ تربيتو عف األسرة في 
األسرة الرأسمالية، ككذلؾ تختمؼ أنماط التربية كأساليبيا كفقا لممعتقدات، كيبلحظ ذلؾ عند معظـ 

. (1)"الشعكب البدائية التي تعقد الطكطمية أك األركاح كقكل فكؽ الطبيعة

       كمنو؛ فالديف يؤثر بصكرة كبيرة في عممية التربية األسرية لؤلبناء، فكؿ أسرة تحرص عمى 
تربية أبنائيا حسب المبادئ كاألفكار التي تؤمف بيا، كيعتبر الديف ضركرة أخبلقية تحتميا حاجة 
القرار إلى الضبط، فيك يساعد األسرة في المحافظة عمى استقرارىا مف حيث تكفير القيـ الركحية 
داخؿ األسرة كبيف األبناء كالتربية عمى مضاميف الديف، مف الخير كالعدؿ، كاإلسبلـ كالصبلة، 

.   كالتعاكف كغيرىا

 نظرة اإلسبلـ إلى كظيفة األب كاألـ في بن بعطوش أحمد عبد الحكيم كيكضح الباحث 
أف الديف اإلسبلمي يضع لكؿ مف طرفي العبلقة سكاء أكانكا آباء أـ أبناء كاجبات :"األسرة بػقكلو

كمسؤكليات كصبلحيات، تتناسب كدكره في العائمة، فجعؿ مف األب مسؤكال عف النفقة عمى أبنائو 
أك التكفؿ بكؿ احتياجاتيـ مادامكا صغارا لـ يبمغكا الحمـ، كما التـز األب بالنفقة عمى األبناء أيضا 

حتى بعد بمكغيـ إذا كانكا عاجزيف عف النفقة لسبب مشركع يقره القانكف اإلسبلمي كالمرض 
كالعجز كالدراسة لتستمر العبلقة كتتكثؽ الصمة، كمبدأ التكافؿ بينيما، فالرابطة المعيشية ىي رابطة 

ذات أبعاد مادية كأخبلقية مؤثرة في بناء العائمة كالمجتمع، كبيذا أصبح األب مسؤكال عف تربية 
أبنائو مف حضانة كنفقة كخدمة، كنجد كذلؾ أف األـ مسؤكلة عف رعايتيـ كتربيتيـ تربية صالحة، 

كيشدد اإلسبلـ عمى مسؤكلية اآلباء التربكية كيشدد .. فدكرىا في البيت ىك المعمـ كالمربي كالمكجو،
يا أيها الذين آمنوا قوا ":  في سكرة التحريـ06 بقكلو تعالى في اآلية ،عمى حسف التربية كالتكجيو

كمنو؛ يتضح لنا أف الديف اإلسبلمي يقدـ لؤلبكيف . (2)"أنفسكم وأهميكم نارا وقودها الناس والحجارة
في األسرة كلممجتمع ككؿ، النمكذج السميـ لتربية األبناء، كيقسـ أدكار كؿ فرد في األسرة، فؤلب 

كظيفة، كلؤلـ كظيفة يقكماف فييا في األسرة، بما فييا تربية كرعاية األبناء كفؽ أساليب سميمة تتسـ 

                                                           
 .75.بف بعطكش أحمد عبد الحكيـ، مرجع سابؽ، ص (1)
 .76.نفس المرجع، ص (2)
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بالمساكاة كالميف كالحناف كالعطؼ، كحسف التكجيو اتجاه األبناء، مما يعكد عمى األسرة باالستقرار 
. النفسي كاالجتماعي، كعمى المجتمع بإنتاج أفراد متزنيف نفسيا، كفاعميف في مجتمعيـ

 كمف األساليب التربكية المستعممة مف طرؼ اآلباء مف أجؿ تربية الطفؿ نجد التيديد 
كالتخجيؿ كالمعنة كالعقكبة مف أجؿ تقكيـ كؿ عيكب الطفؿ، كالضرب كتعبير عف التأديب كذا 
تعكيد الطفؿ عمى تركيضو عمى التحمؿ كالخضكع لآلخريف، كما تعمؿ األسرة الجزائرية عمى 
التفريؽ بيف الجنسيف  فكانت تيدؼ مف تربية البنت لجعميا مؤىمة لمحياة أخبلقيا كدينيا كتتعمـ 

 كاألشغاؿ المنزلية كأمكر الزكاج كتتعمـ البنت أف ،العفة القائمة عمى الحياء كتربيتيا عمى الصبر
الزكاج ىك أىـ أىداؼ حياتيا كالحشمة ىي القيمة األساسية التي تمثؿ التربية الكاممة، بحيث تقترف 

العفة كالبساطة كالتحفظ كالحياء بأم فعؿ تقـك بو، أما الكلد فينشأ عمى قيـ الرجاؿ فيميؿ إلى 
. مصاحبتيـ كال يكثر الجمكس في المنزؿ فيقضي أكقاتو بعيدا عف األسرة

 كمف األساليب الممارسة في األسرة الجزائرية؛ أسمكب التفرقة بيف الجنسيف، كيظير مف 
فيناؾ عالماف منفصبلف لكؿ "خبلؿ تخصيص كؿ مف البنت في المنزؿ كالذكر خارج المنزؿ، 

ذا حضيت البنت بنصيب مف التعمـ، فمكانيا دائما ىك البيت فبل يسمح ليا  منيما خاصياتو كا 
بالخركج إال في أكقات الدراسة، فتقـك إما بالمذاكرة أك شغؿ البيت، عمى عكس الكلد الذم ترل 
األسرة أف الشارع ىك مكانو الطبيعي، كال يسأؿ عف المدة كال المكاف الذم كاف فيو أك تدفع بو 

كبيع السجائر مثبل، فنجد أف البنيف ىـ أكثر عرضة استعانة األسر بيـ،  (غير رسمي)أسرتو لمعمؿ
مما يؤدم إلى عجز اآلباء في السيطرة عمى الطفؿ كقضاء معظـ أكقات فراغو خارج المنزؿ بعيدا 

عف مراقبة األىؿ كتكجيييـ، أما بالنسبة لمبنات فيقّضيف معظـ الكقت في المنزؿ نتيجة قيكد 
؛ كبالتالي فمراقبة البنت ال يعكد في (1)"كعادات اجتماعية معينة مما يسيؿ مراقبتيف كتكجيييف

لى  لى عادات كقيـ كا  نما يرجع إلى اعتبارات ثقافية كا  األساس إلى االىتماـ بالبنت أكثر مف الكلد كا 
. األسمكب التربكم المتبع مف طرؼ الكالديف

منذ المحظة األكلى لكالدة الذكر، التي تتسـ بالترحيب " أنو األزهر العقبي كيضيؼ الباحث 
الشديد بقدكمو حبلفا لؤلنثى، تبدأ أكلى مظاىر التفرقة في المعاممة بيف الكلد كالبنت، كلكف ىذا 

التمييز يبدك طفيفا، إذا ما قكرف بالتفرقة في المعاممة في طكر الطفكلة المتأخرة، كالتي تككف أكثر 
ناثا في النـك كاألكؿ كالمعب،  كضكحا حيث تشيد مراحؿ تنشئتيـ األكلى اختبلط األطفاؿ، ذككرا كا 

                                                           
، رسالة لنيؿ دبمـك الحالة االقتصادية لألسرة وأثرها في التحصيل الدراسي لتمميذ في المرحمة االبتدائية: عبد العزيز محي الديف (1)

 . 53.، غير منشكرة، ص1983الدراسات المعمقة في عمـ نفس الطفؿ كالمراىؽ، معيد عمـ النفس، جامعة الجزائر، 
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غير أنو - ىذا بالنسبة لؤلطفاؿ دكف الخامسة مف العمر..-حيث يتمقى كؿ منيما معاممة كاحدة، 
.. بعد فترة معينة، تبدأ األسرة في فصميا، فيناـ الذككر في مكاف خاص كاإلناث في مكاف آخر،
كما يبدك التمييز في المعاممة بيف الجنسيف عمى مستكل آخر، حيث يتعمـ االبف طاعة األب 

كاالستجابة لو كلمطالبو قبؿ االستجابة لبلـ، في حيف تطمب األـ الطاعة مف االبنة كتعطي ابنيا 
الحرية الكاممة، كما ال يتردد األبكاف في ضرب البنت، غير أنيما يحجماف عف القياـ بالشيء نفسو 

اتجاه األبناء مف الذككر، في مظير مف التسامح الممفت في غالب األحياف، كيؤدم اختبلؼ 
أساليب كمضمكف التربية األسرية لمبنت كالكلد، أف يبدأ الكلد في اإلحساس بذككرتو كالبنت بأنكثتيا، 

ذعانا إلرادة  كتتمايز تبعا لذلؾ أنكاع السمكؾ الخاصة بكؿ منيما، فتنشأ الفتاة أكثر احتراما كا 
. (1)"الراشديف مف الصبية

 مف خبلؿ ما جاء في الفقرة أعبله؛ نستخمص أف الباحث كضح نكعيف مف التفرقة في 
المعاممة عمى أساس الجنس، المعاممة األكلى تمثمت في التفرقة بيف الجنسيف بعد سف الخامسة، 
كىذا كفقا لتعاليـ الديف اإلسبلمي، كالذم ىك مصدر قيـ األسرة الجزائرية األكؿ، أما النكع الثاني 
مف التفرقة؛ فيك التفرقة بيف الجنسيف في المعاممة كأسمكب في التربية، فاألسمكب التي تعامؿ بو 
البنت؛ كالتي تربى عمى اإلذعاف كالطاعة كالحرية المحدكدة، غير األسمكب التي يعامؿ بو الذكر، 

كالذم يتميز بالتسامح كتمبية طمباتو، إال أف الدراسات الحديثة كالتي أقيمت حكؿ العبلقات 
االجتماعية داخؿ األسرة كاألساليب التربكية المتبعة فييا، أثبتت أف األسرة الجزائرية الحديثة تتجو 
نحك إتباع أسمكب المساكاة بيف الذكر كاألنثى في التربية، بإتباع األسمكب الديمقراطي؛ الذم يمنح 
بداء رأييا كاختيارىا لشريؾ حياتيا عندما تكبر، مثميا مثؿ الذكر، لكف مع ما  لمفتاة حؽ الحكار كا 

يتماشى كتعاليـ ديننا اإلسبلمي الحنيؼ، خاصة فيما يتعمؽ قضية االختبلط بيف الذكر كاألنثى بعد 
. سف السابعة

 إلى تنكع األساليب التربكية في األسرة الجزائرية الحديثة، حمدوش رشيد كيشير الباحث 
كالتي تمتاز بدرجة عالية مف المركنة، كالذم اكتسبو مف الكاقع االجتماعي الظرفي، غير الدائـ أم 
المتغير، فاألسرة الجزائرية عف طريؽ كظيفتيا التنشأكية كتنكع األساليب المعتمدة فييا، سمحت لكؿ 

فرد كفاعؿ مف تحقيؽ ذاتو، فاألسرة بميزتيا عمى اإلبداع، كبمركنتيا أكثر مف قدراتيا القيرية 

                                                           
، مجمة عمـك االنساف كالمجتمع، المراكز واألدوار االجتماعية ومحدداتها الثقافية في النظام األسري العربي: األزىر العقبي (1)

 .75-73.ص.، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص2012، جكاف02العدد
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كالضبطية، كالتي كثيرا ما تستظيرىا، أقكؿ بأف األسرة الجزائرية كبالرغـ مف كؿ الصعكبات، ىي 
.  (1)"(التضامنات)مجاؿ كاسع، كىي فضاء مفتكح عمى كؿ التعكيضات

 كنتيجة لمتغيرات التي شيدىا المجتمع الجزائرم، أدت عممية التحضر إلى تغير الحياة مف 
بناء اجتماعي متميز تغمبو عبلقات التشابو كسيادة التقاليد كالقيـ، إلى بناء أسرم يعمؿ فيو كؿ فرد 

في مكضع، كخرجت األـ إلى العمؿ فترتب عف ذلؾ تناقض بيف المكانات السابقة كاألدكار 
الجديدة، مما أدل إلى تغيرات كبيرة عمى كظائؼ األسرة كأساليب تربية لمطفؿ، كما أصبحت 

المؤسسات التربكية األخرل كالمدارس كالحضانة كالنكادم كغيرىا، ىي التي تتكلى تربية األبناء 
أكثر مف األسرة  كانعكس كؿ ذلؾ عمى القيـ كبدأت السمطة األبكية تتبلشى كساد نكع مف 

الديمقراطية كحرية التصرؼ  كما غابت كثير مف القيـ ىي مف أدؽ خصكصيات األسرة الجزائرية، 
كظيرت مفاىيـ كقيـ جديدة تتماشى مع ىذا التغير، فحاكلت األسرة أف تكيؼ أساليب تربيتيا 

ألبنائيا عمى أساس المرحمة الجديدة التي عرفتيا بعد االستقبلؿ مباشرة، فعممت عمى ضبط سمكؾ 
أبنائيا مستعممة الثكاب كالعقاب، كما يتعمـ الطفؿ تجنب كؿ األفعاؿ التي ال يقبميا المجتمع، جاعمة 

        .عنوكؿ أفعالو متشابية مع الكسط الذم يعيش فيو دكف الخركج  

ماىك مبلحظ في األسرة الجزائرية "  إلى أف حمدوش رشيد        كفي ىذا الصدد يشير الباحث 
المعاصرة، ىك اعتماد األكلياء فييا عمى أساليب تنشأكية غير تمؾ التي تمقكىا ىـ مف قبؿ، كىذا 

، بخصكص تصكرات كؿ مف جيؿ المؤطِّريف "اختبلؼ جيمي"دليؿ عمى كعي ىؤالء بكجكد 
، فيما يخص التقاليد، ككؿ ما ىك Encadrés (األبناء)، كجيؿ المؤطَّريف Encadrants" األكلياء"

حديث، كالتي تعمؿ عمى إعطاء شكؿ أك آخر لمركابط األسرية بصفة خاصة، كالركابط االجتماعية 
بصفة عامة، ىؿ الحديث عف االختبلؼ عند الجيميف، معناه فشؿ أك حدكث خمؿ في عممية 

؛ ىنا يؤكد الباحث ما (2).."التنشئة االجتماعية، كبالتالي خمؿ في نطاؽ كنسؽ القيـ المستدخؿ،
كشت، أال كىك اختبلؼ أساليب التربية في األسرة المعاصرة فسبؽ كأشار إليو الباحث مصطفى بكتؼ

 التقميدية، كأرجعو الباحثاف إلى كعي الجيؿ الجديد، كاختبلفيما األسرةعف تمؾ التي كانت تتبعيا 
.  ، كبالتالي اختبلؼ في أساليب تربية األبناءكاألفكارفي االتجاىات 

                                                           
مدينة الجزائر نموذجا : دراسة ميدانية) -امتدادية أم قطيعة؟-مسألة الرباط االجتماعي في الجزائر المعاصرة : حمدكش رشيد (1)

 .264.، ص2009مصطفى شريؼ، دار ىكمة، الجزائر، : ، تكطئة(توضيحيا
 .285-284.ص.نفس المرجع، ص (2)



 أثـــــر التغير الوظيفي ألاسرة على أساليب التربيت ألاسريت............... .........الفصل الخامس
 

 244 

الميكنة التي يبدييا اآلباء تجاه أبنائيـ مف "بف بعطكش أحمد عبد الحكيـ أف  كيؤكد الباحث 
الجنسيف تفّسر حدكث حاالت مف االستبداؿ االجتماعي، حيث يتحكؿ االبف إلى مكقع المسؤكؿ 
عف اقتصاد األسرة، خاصة إذا تعمؽ األمر بمؤسسة عائمية، صار االبف يتحمؿ فييا المسؤكلية 

األكلى التي تخمى عمييا أبكه لفائدتو، كذلؾ تحكؿ االبف أحيانا إلى مكقع المسؤكؿ عف تنشئة كالديو 
كتعميميـ مقتضيات السمكؾ العصرم، يحدث ىذا خاصة في الكسط الريفي كداخؿ بعض الفئات 
الشعبية، حيث يميؿ األبناء الذيف تعممكا في المدف كاشتغمكا بيا كانفتحكا عمى ثقافة معيشية أخرل 

فرض أنماط مف المباس كأساليب مف الكبلـ، )إلى غرس مثؿ ىذه الثقافة في سمكؾ آبائيـ كأمياتيـ 
". خاصة إذا انخرط االبف في عبلقة صداقة أك مصاىرة مع إحدل العائبلت الحضرية أك الميسكرة

 يكضح الباحث في الفقرة أعبله، تبادؿ األدكار في األسرة الجزائرية المعاصرة، أك ما يطمؽ 
عمييا بالحضرية أك الحديثة، مف خبلؿ تبادؿ األفكار كاآلراء بيف اآلباء كاألبناء، ليجد األبناء 

أنفسيـ مف مكقؼ ما مسؤكلكف عف تربية آبائيـ، كذلؾ مف خبلؿ محاكلة اكسابيـ معايير جديدة 
تتماشى كمتطمبات الحياة المعاصرة، فاالبف الذم يفرض عمى كالديو نمطا مف المباس أك طريقة 
خاصة مف الكبلـ، كحتى محاكلة اكسابيـ طريقة خاصة في األكؿ، ليتماشكا كسمككات األسرة 

العصرية، جعؿ نفسو في مكقع المربي كالمسؤكؿ عف تطبيع كالديو ليتكيفكا مع كضعو الجديد، كىذا 
خدمة لممظاىر التي يتطمبيا االنخراط في الحياة العصرية، مف خبلؿ العبلقات االجتماعية مع 

. األسر الحضرية كالتي تنتمي في الغالب إلى الطبقة الميسكرة

 أما العبلقة بيف اإلخكة في العائمة التقميدية فتميزت باالحتراـ المتبادؿ كالحياء، كىي 
تستكجب أف يحتـر مف كاف أصغر سنا أخاه األكبر كمكانة الكبير تحظى بالييبة، كالعبلقة في 
النياية ىي عبلقة خضكع كاحتراـ لمف ىك أكبر كيمكف، تشبيو عبلقة األخت الكبرل بأخكتيا 

، كمع تغير المجتمع تغيرت ىذه (1)الصغار بعبلقة األـ بأبنائيا كىذا يظير في خدمتيـ كتعميميـ
العبلقة فأصبحت قائمة عمى المنافسة كالغيرة كحب الذات، فنجد اإلخكة يتنافسكف عمى حب كالدييـ 

كعمى االمتيازات التي يحصمكف عمييا مف الكالديف، كما ينشأ بينيـ الشجار المتكرر، خاصة في 
مرحمة الطفكلة، كالغيرة الشديدة بينيـ كامتازت في األسرة التقميدية بالسيطرة كالقير مف طرؼ األخ 

رغـ انتمائو إلى نفس جيؿ أختو سنا، كيظير ىذا بقكة في المعب كاألدكار المككمة إلييما، كفي 
التربية  األسرية التي تمقكىا، فتتخذ األخت دكر الطاعة كتنفيذ أكامر أخييا كالعمؿ عمى خدمتو، 

بينما يتمقى الذكر تربية تجعمو سيدا، ألنو ىك اآلمر في كؿ شيء كال يقبؿ أية مناقشة في قراراتو، 
                                                           

(1)  Boutefnouchet Mosthepha: La Famille Algérienne , op cit ,P.60 
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خصكصا مف طرؼ اإلناث، ألنو يرل ذلؾ انتقاصا مف رجكلتو، كىي صكرة مطابقة لما رآه مف 
ف كف أكبر سنا منو، ألف مؤثرات الكاقع  صكرة خضكع أمو ألبيو، فيك يمارس سمطتو عمى إخكتو كا 

االجتماعي كأسمكب التربية المتبع مف طرؼ األسرة غرست فكرة لدل األبناء بضركرة التسمط 
األعمى عمى األدنى، كالقكم عمى الضعيؼ كبالتالي الكلد عمى البنت، فيك يمارس سمطتو في 

  كىذا ما يجعؿ البنت تشعر بتفضيؿ أخييا عمييا" البيت إذ غاب األب تككؿ لو قيادة األسرة،
كالذم غالبا ما يككف مصحكبا بنقمة مكبكتة مف األخت عمى أخييا، كرد فعؿ عكسية عمى 

ف تغيرت ىذه المكبكتات كأصبحت عبلنية، فنجد البنت في األسرة (1)" المشاعر المكبكتة ، كا 
. المتغيرة ال ترضى بسيطرة األخ عمييا، كأصبحت تشعر بالمساكاة بعد التحاقيا بالتعمـ كالعمؿ

     كعرؼ المجتمع الجزائرم نمكا ديمغرافيا أدل إلى بركز نسبة الشباب الذم خرج مف عزلتو 
ليفصؿ في قضاياه المصيرية، كذلؾ األمر بالنسبة لممرأة التي تحررت مف الكثير مف ركاسب 

التخمؼ التي كانت تشؿ حركتيا، كتحصرىا في األسرة كفي األعماؿ المنزلية كتربية األبناء، كخدمة 
زكجيا كبعض أقارب زكجيا، بعيدة عف أم دكر ليا في المساىمة في بناء مجتمعيا جنبا إلى 

جنب مع الرجؿ، كلكف بعد التغيرات التي كاف مف ضمنيا انتشار التعميـ كمحك األمية، فتحت ليا 
األبكاب لبلنخراط في سكؽ العمؿ، كالمشاركة في دخؿ األسرة، مما عزز مكانتيا في أسرتيا كفي 

. مجتمعيا

        كما شيدت العبلقة بيف األفراد في األسرة الجزائرية تغييرا جذريا؛ فبعد أف كاف االىتماـ في 
، (كاألب، األـ، الجد، الجدة، الخاؿ، العمة كغيرىـ مف األقارب)الماضي منصبا عمى الكبار 

أصبح اليـك منصبا عمى األطفاؿ، ككيفية تمبية جميع احتياجاتيـ النفسية كاالجتماعية كالمادية 
الضركرية ليـ، األمر الذم لـ يعد سيبل، خصكصا كأف الجزائر تمر بأزمة اقتصادية صعبة، حيث 
، فأصبحت األسرة الحديثة تكلي أىمية كبرل  ظيرت انعكاساتيا بشكؿ كاضح كمممكس يكما بعد يـك

كما سبؽ )تتصؼ بالمسؤكلية إلنجاب األطفاؿ بعد أف كاف اإلنجاب مترككا لمصدفة في الماضي 
ككضحنا ىذا في الفصؿ السابؽ الخاص بالتغير في كظائؼ األسرة، كبالتحديد في التغير في 

. الكظيفة اإلنجابية

      أما اليـك فصارت األسرة الجزائرية تقدر مسؤكلية إنجاب األطفاؿ، كما قد يترتب عنو مف 
مسؤكليات مادية كمعنكية، اقتصادية كصحية كاجتماعية كتربكية تعميمية، كلعؿ ىذا ىك السبب في 

                                                           
 .107.، ص1994، (لبناف)،  مكتبة الطفؿ النفسية كالتربكية ، بيركتدور عمم النفس في الحياة المدرسية: محمد أيكب شحيمي (1)
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تقمص حجـ األسرة الحديثة، خاصة مع تعدد متطمبات الحياة المعاصرة، كما تكمفو مف الجيد 
. كالكقت كالماؿ في تربية األبناء، كتكفير حياة أفضؿ لئلناث كالذككر عمى حد السكاء

      كيكتسب الفرد القيـ مف خبلؿ عممية التربية؛  التي تعتبر أىـ الكظائؼ التي تقـك بيا األسرة 
كالتي تعتبر أكؿ مجاؿ لتربية الطفؿ كعمى رأسيا الكالداف المذاف يقكماف باالعتناء بو مف حيث 

تغذيتو كممبسو كحمايتو كبداية أكلى لمحياة مما ينمي عنده ثقتو بنفسو كألسرتو فيك يتفاعؿ مع كؿ 
أفراد أسرتو عمى مر األياـ ثـ يبدأ في إدراؾ إشاراتيـ كحركاتيـ كانفعاالتيـ، كيبدأ في تعمـ السمكؾ 

المقبكؿ كغير المقبكؿ، الجيد كالردلء، كبإعداد األسرة لطفميا نفسيا كجسميا تعمؿ عمى إعداده 
اجتماعيا لكي يككف أحد أفراد المجتمع العاـ عف طريؽ اكتسابو اآلداب كتقاليد كأعراؼ مجتمعو 

بطبيعة الحاؿ؛ فإّنو يكتسب ىذا بكاسطة كالديو، كبالتالي تككف األسرة قد أدمجتػو في اإلطار 
الثقافي لمجتمعو، كتغرس فيو المعتقدات كالقيـ كاألساليب التي يشّب عمييا كتصبح مف مككنات 
شخصيتو، كتعتبر أسرتو أداة لنقؿ الثقافة كاإلطار الثقافي لو، فعف طريقيا يعرؼ ثقافة عصره 

كبيئتو عمى السكاء، كيعرؼ األنماط العامة السائدة في ثقافتو كأنكاع اإليصاؿ مف إرشادات كلغة 
كغيرىا مف تحقيؽ الرعاية الجسمانية كالقيـ االجتماعية كالتعميمية كاألفكار كالمراسيـ الدينية 

 .كالعقائدية كاالتجاىات االجتماعية؛ كالتعاكف كالتنافس كالتسامح

فنجد أف "     فقد كانت عممية التربية في األسرة الجزائرية تتخذ طابعا جماعيا لمحياة االجتماعية، 
سمطة األسرة ذات نمط بطريقي حيث األب أك الجد القائد لمجماعة األسرية، فيي تعمؿ كبشدة عمى 
تمقيف كتثبيت مبلمح الضمير الخمقي عند الطفؿ، فيي تكسبو بعض العادات لمبدف كالركح كتعممو 

كيؼ يمكنو التعامؿ إزاء اآلخريف؛ فالطفؿ يبلحظ عادات محيطو، كيتعمـ السمككات دكف ترؾ 
المجاؿ لديو لبركز فرديتو، كتتحدد سمطة األب في تمبية حاجات األسرة كاألبناء كفقا لسمطة األب، 
فأكؿ ما يتعممو الطفؿ ىك احتراـ األب كطاعتو كالخكؼ منو كالخضكع لو، فيي مشبعة بالتقاليد 

.       تضع األب عمى قاعدة أساسية كشخصية ىي السائدة

أف السمطة األبكية متأصمة عند كؿ جزائرم محافظ وشت نمصطفى بوتف        كيؤكد الباحث 
يممؾ شعكرا كراثيا لعممية السيطرة، فالتنشئة االجتماعية التي يتمقاىا الطفؿ مف أبيو ىي ذات عبلقة 

، منبعيا الطاعة إلييةسمطكية، فأكؿ ما يتعممو ىك احترامو كطاعتو كالخكؼ منو، فسمطتو 
كالخضكع كىي مشبعة بالتقاليد، تضع األب عمى قاعدة أساسية كشخصيتو ىي السائدة، كأماـ ىذه 

السمطة المطمقة لؤلب، يجد الطفؿ نفسو أماـ امتثاؿ كخضكع لما ىك مكجكد في التقاليد، كبذلؾ 
يمعب األبناء نفس الدكر الذم لعبو كيحظكف بنفس المكانة التي حظي بيا أبكىـ، كتقـك عمى 
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أيدييـ السمطة األبكية في المستقبؿ، فتتعمـ الفتاة الرضكخ لمسمطة، سمطة األب كاألخ، كفيما بعد 
الزكج، كحتى لسمطة أبنائيا، أما الطفؿ فيخمؽ عنده إحساس بالقكة كالتسمط كالسيطرة عمى الجنس 

.  (1)"اآلخر، فيك يجسد سمطة أبكية في صكرة مصغرة

       كمنو؛ كمف خبلؿ ما جاء أعبله عف مكانة األب التسمطي الديكتاتكرم؛ الذم لو حؽ 
التصرؼ في أحكاؿ أسرتو كحياتيـ، كليس عمى اآلخريف إال االمتثاؿ ألكامره كتنفيذ قراراتو، أصبح 

بداء الرأم،  اليـك يمارس سمطتو، كلكف بنكع مف الديمقراطية معتمدا عمى لغة الحكار كالنقاش كا 
خاصة كأننا في عصر أصبح فيو األبناء مثقفيف ككاعيف، كذكم كفاءات كميارات كخبرات، مكنتيـ 
مف تحقيؽ نجاحات اجتماعية كمينية، جعمت األبكيف خاصة األب، يفتخر بأبنائو كيرل فييـ أفرادا 
قادريف عمى تحمؿ المسؤكلية، كاتخاذ القرارات اتجاه المكاقؼ المختمفة، مع احتفاظ األب بمكانة، 
يتمتع فييا باالحتراـ مف طرؼ جميع أفراد أسرتو، خاصة مف طرؼ أبنائو، كبالتالي تغير أسمكب 

. التربية مف األسمكب القاسي كالتسمطي كالعنيؼ إلى األسمكب الديمقراطي، كالحكارم

        كما تغير دكر األـ البسيط؛ الذم كاف يقتصر عمى دكرىا في المنزؿ مف أعماؿ منزلية 
كتربية األبناء، ليتشارؾ في ميزانية األسرة، مف خبلؿ إسياميا في الدخؿ الذم يكفره عمميا، 

كمشاركتيا لمرجؿ في تغطية حاجات أسرتيا، فبعد االستقبلؿ استفادت المرأة مف حقيا في التعميـ، 
لتصبح العبلقة بيف الزكج "كأصبح ليا دكر في المشاركة في القرارات المتعمقة بمصير أسرتيا، 

كالزكجة أكثر ديمقراطية مف ذم قبؿ، كفي حاؿ أف أصبحت أما تمقى رعاية جديدة مف طرؼ 
زكجيا، كتضع نفسيا في كضع المرأة التي تريد أف تنظـ بيتيا دكف المجكء إلى حماتيا؛ التي قد 

تستمع إلى نصائحيا مف باب االحتراـ كاالتفاؽ، ال مف باب المصمحة، ألنيا ترل أف النظاـ 
التربكم التقميدم لـ يعد يتماشى في الكثير مف جكانبو كالجيؿ الجديد، كلكف ىذا ال يمنع مف أنيا 

. (2)"تحتفظ بمزاياه عف طريؽ غرس القيـ الثقافية كالمعتقدات الدينية في أبنائيا

     كمنو؛ كمع التغير الذم مس كظائؼ األسرة الجزائرية، بدءا مف الكظيفة اإلنجابية كالكظيفة 
االجتماعية كالنفسية كالكظيفة التعميمية كصكال إلى الكظيفة االقتصادية، تغير معو دكر المرأة في 

األسرة الجزائرية، كتعدل دكرىا القياـ باألعماؿ المنزلية إلى المشاركة في الدخؿ كبالتالي في ميزانية 
األسرة، كىذا بعد خركجيا لمعمؿ، كما أتاح ليا التعميـ مشاركتيا في متابعة أبنائيا في البيت كفي 

المدرسة، كزاد كعييا في كيفية رعاية أبنائيا، كتربيتيـ، لتشارؾ في القرارات المصيرية لؤلسرة، 
                                                           

 .258.، مرجع سابؽ، صالعائمة الجزائرية: مصطفى بكتفنكشت (1)
(2)

 .260.نفس المرجع، ص 
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كاستغنت عف مساعدة أميا أك أـ زكجيا في تربية أبنائيا، خاصة مع التطكر التكنكلكجي، كظيكر 
كسائؿ اإلعبلـ المختمفة، كالتي تكفر جميع المعطيات البلزمة لئلجابة عف مختمؼ التساؤالت التي 
يمكف أف تطرح في مسألة رعاية األبناء النفسية منيا كالجسدية، كاتجيت إلى تقميص عدد أبنائيا، 

خاصة مع كثرة مشاغميا، داخؿ كخارج المنزؿ، كتغير منظكر إنجاب األبناء، ليشكمكف عبئا 
اقتصاديا بالنسبة لؤلسرة المعاصرة، بعد أف كانكا عزكة كمفخرة، خاصة الذككر منيـ، كتغيرت 

 كتحددت بمركزىا االقتصادم الذم يكفره ليا منصب عمميا، بعد أف كانت مكانتيا األـمكانة 
 بأّف المرأة ال "مصطفى بوتفنوشت"الباحث تتحدد بعدد الذككر الذيف تنجبيـ في أسرتيا، كيشير 

تستمد مكانتيا الخاصة مف مسؤكلياتيا كمشاركتيا في العمؿ اإلنتاجي، بؿ مف ككنيا أّما أك ابنة أك 
". أختا؛ فيي مثؿ األرض رمزا لمخصب تعطي أكثر بكثير مّما تأخذ

       فمـ تعد المرأة الجزائرية الحديثة ىي تمؾ البنت أك الزكجة المنعزلة كالمتحفظة أماـ الرجؿ، 
ذ نشأت كضعية جديدة لممرأة داخؿ األسرة، كلـ تعد تحت سمطة األب، األخ، الزكج، كأـ الزكج، إ

كمع أف المرأة تراعي احتراـ كطاعة أبكييا، إال أف كضعيتيا الجديدة تسمح ليا بأخذ الكممة كاتخاذ 
المبادرة كتسيير حياتيا الخاصة، مع تجنب الكقكع في االصطداـ الحاد مع أفراد أسرتيا، كقد ساعد 

انتشار التعميـ في الجزائر بدرجة كبيرة في تغيير المركز االجتماعي لممرأة في األسرة كالمجتمع، 
كما أف المرأة الجزائرية شيدت في مجاؿ العمؿ تطكرا كبيرا يتناسب مع التطكر في المستكل 

التعميمي كارتقائيا في سمـ درجاتو، كعندما نزلت المرأة إلى ميداف العمؿ كشعرت بقيمتيا 
االقتصادية، لتصبح سيدة المكقؼ، كمف ثـ أدركت أنو ال داعي لتحمؿ القيكد التي كاف يفرضيا 

عمييا الرجؿ، كأنو ليس ىناؾ ما يبرر إسكاتيا كخضكعيا لمرجؿ، األمر الذم جعميا تفرض 
شخصيتيا، كتتدخؿ في اختيار شريؾ حياتيا، كترسـ بنفسيا خطكط الحياة الزكجية، بؿ كتنازع 

. (1)"الرجؿ في السيادة عمى األسرة

         إال أننا ال يمكف أف ننكر كفي ظؿ األزمات المتتالية التي حمت بالمجتمع الجزائرم، 
اإلشارة إلى انتشار ظاىرة الفردية كسعي كؿ فرد إلى تحقيؽ مصالحو عمى حساب غيره، كضعؼ 
الركابط األسرية، كتفككيا، كتفشي ظكاىر دخيمة عمى مجتمعنا كالعنؼ، كانحراؼ األحداث، كعدـ 
احتراـ الكبار كرمييـ في دكر العجزة، كزيادة عدد المتشرديف بالشكارع، كارتفاع عدد األطفاؿ غير 

الشرعييف بدكر الطفكلة المسعفة، كارتفاع نسب الطبلؽ، كعزكؼ الشباب عف الزكاج لغبلء الميكر  
كارتفاع نسب العنكسة عند اإلناث، كىركب األبناء مف مقاعد الدراسة في سف مبكرة، كالتحاقيـ 

                                                           
 .184.نسيمة طبشكش، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
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بالعمؿ، كغيرىا مف المشكبلت االجتماعية التي أصبحت تشكؿ جزءا مف الحياة االجتماعية 
. لممجتمع الجزائرم

أف األسرة الجزائرية كدكف الغكص في " في مقاؿ لو؛ عيسات العمريكيضيؼ الباحث 
 التي ، عرفت كتعرؼ تصادما عنيفا بيف الكثير مف القيـ،السرد التاريخي لممراحؿ التي مرت بيا

 مشكمة بناء مرصكصا لثكابت غرست في أجياؿ األمس، فكانت ،كانت باألمس القريب متماسكة
حصنا منيعا أماـ كؿ شرارات القيـ الدخيمة، كىذا رغـ الظركؼ االستعمارية كاالىتزازات التي حاكؿ 

 بيد أف الكاقع اليـك يؤكد بما ،مف خبلليا االستعمار الفرنسي طمس معالـ الثقافة العربية اإلسبلمية
إف لـ نقؿ قد زاؿ الكثير - ال يدع مجاؿ لمريب أف ىذه اليكية كتمؾ القيـ قد أضحت ميددة بالزكاؿ 

كيتجمى ىذا في الفيـ الزائؼ لمتربية األسرية لؤلبناء مف قبؿ الكالديف، مف خبلؿ بعض - منيا 
 التي تربط بيف األبناء كأكليائيـ، ففي الكقت الذم تكممنا فيو عف ،مظاىر التربية كاإلعداد كالعبلقة

مفيـك األسرة البديمة في الغرب أك حتى نيايتيا، فإننا في المجتمع الجزائرم أماـ مظاىر تنحك نحك 
ىذا المسمؾ؛ فالرؤية المجتمعية الضيقة لمتربية األسرية، كانعداـ الثقافة الصحية كالدينية لدل 
الكالديف؛ يعداف سببا مباشرا في بركز الكثير مف االنحرافات السمككية لدل األبناء في مراحؿ 

مرحمة )متقدمة مف حياتيـ، فالزكجيف قبؿ اإلنجاب حينما ال يدركاف مدل أىمية المرحمة الجنينية 
، فإنيما بكعييما ىذا سيفكتكف عمى األبناء مرحمة ىامة في عممية إعدادىـ كتربيتيـ في (الكالدة

 يتحدث الباحث في ىذه الفقرة عمى كاقع .(1).."األسرة ثـ المجتمع، فالعالـ الذم سيعيشكف فيو،
التربية في األسرة الجزائرية بيف التغريب كالتأصيؿ، مستعرضا التغيرات االجتماعية التي مست 
المجتمع كاألسرة الجزائرية، ككضح جعؿ اآلباء لعممية التربية ككذا األساليب التربكية السميمة، 

كأرجعيا إلى انعداـ الثقافة الصحية كالدينية لدل الكالديف، مما يرفع نسبة المنحرفيف عند األحداث، 
.  كالتي يجب أف تككف بتكعية الزكجيف قبؿ الزكاج

، يكاد يجـز أف المشكبلت التي   إف المتفحص لكاقع التربية في األسرة الجزائرية اليـك
، إذ كبالرغـ مف افتراضنا أف  أضحت تكاجو األسر في تربية أبنائيـ يزاد ثقؿ أعبائيا يكما بعد يـك
كؿ األكلياء يتمنكف الخير ألبنائيـ، كيبذلكف جيكدا جبارة في سبيؿ ذلؾ، إال أنيـ يجدكف أنفسيـ 
عرضة لمزيد مف النقد كالتجريح بشكؿ صريح أك مستتر، فيـ يتيمكف مثبل بمعاممة أطفاليـ بمزيد 

مف القسكة أك عمى النقيض مف ذلؾ بمزيد مف الميف، كىكذا يزداد شعكرىـ بالذنب تارة كضعؼ 
                                                           

، مجمة ثقافية لمظاهر ودالالت التغير القيمي-التنشئة االجتماعية لألبناء في األسرة الجزائرية قراءة سوسيو: عيسات العمرم (1)
 .10.، ص(الجزائر)، جامعة قاصدم مرباح، كرقمة2009 ، جانفي 8العمـك االنسانية كاالجتماعية، العدد 
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الثقة كضعؼ قكة التحمؿ تارة أخرل، كىذا نتاج عدة أسباب تعكد بالدرجة األكلى إلى التطكر 
، فأضحى ىناؾ صراعا جيميا (الخ..ثقافية، اجتماعية اقتصادية)السريع كالمتسارع في أنماط الحياة 

حامي الكطيس بدأت إفرازاتو تطفك عمى السطح بيف األبناء كاألكلياء، كأصبحت اإلنحرافات 
كالجرائـ كالعنؼ بشتى أشكالو تكاد تككف فصكؿ قارة في يكميات أسرنا، إف ىذا التناقض كىذا 
التصادـ مرده بالدرجة األكلى إلى قكة كشراسة ثقافة ما ىك دخيؿ كىشاشة كتراجع ما ىك قيمي 

 .أصيؿ
       إف التغيرات االقتصادية التي شيدىا المجتمع الجزائرم منذ منتصؼ ىذا القرف تركت آثارىا 

كانعكاساتيا عمى المؤسسات البنيكية لممجتمع كالعائمة، كتغيرت معو مستكيات الحياة المعيشية  
ككضعية المرأة كخركجيا لمعمؿ، إال ىذه التغيرات االقتصادية قد أثرت تأثيرىا ايجابيا، يظير مف 
خبلؿ ارتفاع المستكل المعيشي كاالجتماعي لؤلسرة الجزائرية المعاصرة، مما جعميا أكثر كفاءة 

. كفعالية في أداء كاجباتيا اتجاه أفرادىا، كمجتمعيا

     كالجدير بالمبلحظة أيضا أف تحسف الظركؼ المادية كاالجتماعية لؤلسرة قد ساعدىا عمى 
فاآلباء تحت "العناية بتربية أطفاليا كاإلشراؼ عمييـ إشرافا يتميز بالنكعية الجيدة كالفاعمية، 

الظركؼ المعيشية كاالجتماعية الجيدة تمكنكا مف تكفير المتطمبات الجيدة التي يحتاجيا أبنائيـ 
كالسكف المريح كالكسائؿ التعميمية كالترفييية كالعناية الصحية كالغذاء كالمباس البلئؽ كغيرىا مف 

. (1)"األمكر الكمالية األخرل

 إلى أف قسـ ىاـ مف النساء المستجكبات (2)محمد ربزاني       كلقد أظيرت الدراسة التي قاـ بيا 
خبلؿ البحث، أبديف انطباعا ايجابيا بخصكص مشاركتيف في اتخاذ قرارات تيـ أسرتيف، كلكف 

مشاركتيف ىذه ليست بالقدر نفسو في كؿ المجاالت، بؿ تتفاكت مف مجاؿ آلخر، إذ أكدت 
 مف النساء المبحكثات أنيف يقررف مثؿ الرجؿ أك أكثر في القضايا التي تمس تربية 71.3%
 .األطفاؿ

        ففي حيف كانت تربية األبناء في األسرة التقميدية، مف اختصاص كبار السف في العائمػة، 
ع المشاركة فييا، فيي تنظؼ كتطبخ كتغسؿ فقط، كتقؼ عمى تمبية جميع متطمبات مكأالـ ال تستط

                                                           
 .153.، مرجع سابؽ، صعمم اجتماع العائمة: احساف محمد الحسف (1)

(2)  Mohammed RABZANI : La vie familiale des femmes Algériennes salariées, L’harmattan, Paris, 

1997, P.199. 
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العائمة كبيرا كصغيرا دكف ممؿ كال تذمر، أصبحت اليـك في األسرة المعاصرة تشارؾ جنبا إلى جنب 
. مع الرجؿ في تربية األبناء، كتستخدـ األسمكب الذم تراه مناسبا في تربية أبنائيا

 ىذا الكضع الجديد، إلى االيدكلكجيا الجديدة التي بدأت تسكد في محمد ربزاني      كأرجع الباحث 
األسرة الجزائرية، أم إيديكلكجيا االستقبللية الفردية، كما أصبحت العبلقات بيف الرجؿ كالمرأة 

داخميا تسكدىا مشاركة أكسع لمزكجة في الكثير مف القرارات، كميزىا اضطبلع الزكجة بميمات 
 .خارج المنزؿ، كاستقبللية أسرتيا عف العائمة الكبيرة

أف النسب في " في مقالو األسرة الجزائرية إلى أيف؟ إلى السعيد عواشرية      كأشار الباحث 
األسرة الجزائرية ىك عف طريؽ األب، كالعبلقة فييا حتى كقت قريب في كثير مف المناطؽ تتميز 
بالعصبية القبمية، التي أخذت تضعؼ شيء فشيء، في حيف تغيرت أساليب التربية في األسرة 
الجزائرية  كأصبحت مؤسسات أخرل خارج نطاؽ األسرة تقـك بجزء منيا، كتغيرات اتجاىات 
الشباب نحك عدد كبير مف القضايا داخؿ األسرة، كخاصة ما يتعمؽ بعادات كتقاليد الزكاج 

كتكاليفو، فضبل عف تغير السمطة األبكية كانحصارىا، إذ أصبح لممرأة نصيب في المشاركة في 
القرارات األسرية، بؿ حتى المشاركة السياسية كخركجيا لمعمؿ، ككؿ ذلؾ لـ يأت عمى سبيؿ 

نما ألسباب اجتماعية كاقتصادية كسياسية كثقافية كغيرىا يكضح الباحث ىنا؛ تحكؿ . (1)"الصدفة، كا 
السمطة في األسرة الجزائرية الحديثة، ففي حيف كانت بيد الرجؿ أصبح اليـك يتقاسميا مع المرأة، 

كتحكلت معيا العبلقات االجتماعية داخؿ األسرة، كتغيرت أساليب التربية كفؽ ىذا التغير، كتغيرات 
اتجاىات األبناء كاآلباء داخؿ األسرة  خاصة المتعمقة بتقاليد الزكاج كاختيار الشريؾ، فقد أصبح 
لبلبف كاالبف المقبمكف عمى الزكاج حؽ اختيار شريؾ الحياة، عمى عكس ما كاف مفركضا في 
األسرة التقميدية، فقد كاف كبار السف أك اآلباء ىـ كحدىـ مف ليـ حؽ اختيار الزكجة المناسبة 

حؽ في االعتراض، - إناثا أك ذككرا–البنيـ، أك قبكؿ الزكج المناسب البنتيـ، كلـ يكػف لؤلبناء 
ألنو كاف يعتبر خركجا عف التقاليد كتمردا، يمكف أف يطرد الذكر مف األسرة، أما الفتاة فيمكف أف 

يصؿ الحد إلى إنياء حياتيا، فيي تمثؿ شرؼ العائمة، كال يقبؿ منيا أم رفض أك تمرد، كما كضح 
الباحث سبب اكتساب المرأة لمكانتيا الحالية، كىك خركجيا لمعمؿ اثر التغير الذم أصاب الحياة 

االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية، ليصبح لممرأة نصيب في القرارات األسرية داخؿ 
. أسرتيا، كالقرارات االجتماعية خارجيا

                                                           
(1)

، جامعة باتنة، الجزائر، 2005، جكاف 12 مجمة العمـك االجتماعية كاإلنسانية، العدد األسرة الجزائرية إلى أين؟،: السعيد عكاشرية 
 .119.ص
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     كىناؾ مف يطبؽ الطرؽ الحديثة في التربية التي تقـك في األساس عمى الديمقراطية، كالحب 
كفي ىذا السياؽ "كاإلقناع كالنصح كتقديـ العكف كاإلرشاد كالخبرة، بدؿ العقاب كالتيديد كالكعيد، 

أشارت دراسة تجريبية عممية قاـ بيا عمماء كمتخصصكف في ىذا المجاؿ أف األطفاؿ الذيف يتربكا 
:        (1)في جك مف الحب كالتأىؿ يتصفكف بالخصائص اآلتية

 .أنيـ أكثر استقبلال في سمككيـ -1
 .أنيـ أكثر شعكرا بالمسؤكلية تجاه عمميـ -2
 .أنيـ أكثر استعداد لمتعاكف مع اآلخريف -3
 .أنيـ أكثر مثابرة عمى مكاجية الصعاب -4
 .أنيـ أقؿ شعكرا بالعداء -5

      أما األطفاؿ الذيف تجرل تربيتيـ في جك مف الحب كالتشدد معا، فيـ اتكاليكف كفاتركف 
كأقؿ إبداعية، كغير مستعداف لمتعاكف، كشديدك المثابرة في مكاجية الصعاب، كميالكف إلى 

. االستسبلـ بسيكلة

      كما كضح نفس الباحث أف ىناؾ مف يطبؽ أسمكب التربية الذم كاف يتمقاه مف أبكيو مع 
تعديمو حسب الخبرات التي عاشيا، كبذلؾ يبذؿ كثير مف اآلباء كؿ ما يمكنيـ مف جيد 

 في طفكلتيـ، كيحاكلكف قدر المستطاع استخداـ أسمكب إياهإلعطاء أطفاليـ كؿ ما حرمكا 
. (2)يختمؼ عف األسمكب الذم استخدـ معيـ

شرحا ميما لمتطكر " تحدم التقاليد" في بحثيما بورواوي وجامشيد       كقدـ كؿ مف الباحثاف 
األسرم بالكسط الحضرم، حيث يصفاف العائمة الجزائرية بأنيا تكاجو عدة تناقضات ثقافية 

كاجتماعية كاقتصادية، ذلؾ ما يؤدم إلى اختبلفات البنيات كالتصرفات العائمية، كبالتالي فمكضع 
العائمة الجزائرية بيف ثقافتيف، تجعميا تعيش في كضعية غمكض ثقافي، مما يخمؽ اتجاىات 

". كتصرفات عائمية مكازية أك متناقضة

 مف خبلؿ عرضيا لمبحث الذم قدمو الباحثاف أعبله؛ ؛(3)خوخة دحاس      تكضح الباحثة 
، كما تشيده مف اختبلؼ في البنية كالتصرفات العائمية بما فييا  كضعية العائمة الجزائرية اليـك

                                                           
 .193-192.ص.عبد القادر القصير، مرجع سابؽ، ص (1)
 .194.نفس المرجع، ص (2)
(3)

، رسالة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير، قسـ عمـ االجتماع، كمية العمـك مقاومة الرواسب الريفية في الوسط الحضري: خكخة دحاس 
 .121.، بحث غير منشكر، ص2003-2002االجتماعية، جامعة الجزائر، الجزائر، 
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أساليب التربية، بيف الثقافة التقميدية األصمية كالثقافة الدخيمة التي اكتسبيا أفرادىا نتيجة العكلمة؛ 
. سميمة كغير سميمة (أساليب تربكية)مما أنتج اتجاىات كمعاممة كالدية 

الطفؿ الجزائرم : العائمة الجزائرية، مسألة:  في كتابووشتنمصطفى بوتف       كيضيؼ الباحث 
جيؿ الديمقراطية أك الحرية المطمقة؛ مكضحا أف التغير في كظائؼ األسرة األساسية، - المعاصر

أنتج عبلقات جديدة بيف اآلباء كاألبناء، كىذه العبلقات ىي التي تتحكـ بشكؿ مباشر في أساليب 
ابف، في البنية العائمية /ففي حيف أف سمطة األب تبقى مسيطرة في العبلقة أب"التربية األسرية، 

ابف في البنية العائمية المعاصرة تأخذ السمطة /التقميدية، فإف ىذه السمطة في إطار ىذه العبلقة أب
طابع أك شكؿ الحكار التربكم، الذم ال يككف فيو مكاف لمصفعة أك العصا، بؿ لمتفاىـ كالنصيحة 

؛ كىنا يكضح الباحث أف أساليب التربية المعتمدة في العائمة التقميدية ىي أسمكب (1)"األخبلقية
كالتسمط، كاستبدلت في العائمة الجزائرية المعاصرة باألسمكب الديمقراطي الحكارم،  (العصا)العنؼ

الذم أساسو التفاىـ كالنصيحة األخبلقية، كىذا راجع الرتفاع درجة الكعي عند اآلباء كاألبناء عمى 
.  حد السكاء

األب بيذه الطريقة، أم بإضعافو لسمطاتو عمى االبف كبتكسيع "      كيضيؼ نفس الباحث أف 
الحكار التربكم، يريد االنتقاـ بقساكة عمى التربية التي تمقاىا ىك، كالمبنية عمى سمطة األب السافرة، 

؛ ىنا الباحث يفسر سبب تغير أسمكب التربية مف أسمكب التسمط (2)"أك سمطة األخ األكبر أك العـ
كالقسكة في األسرة التقميدية إلى أسمكب الحكار كالميف في األسرة الحديثة، فاألب المعاصر في 

األسرة الجزائرية الحديثة غير راض عف األسمكب التي تربى بو مف قبؿ كالديو كعائمتو  كساخط 
عميو، فبالتالي فبل يريد أف يتعرض أبناؤه إلى ما تعرض إليو ىك في السابؽ، ككأنو ينتقـ مف تربية 
أبكيو خاصة أبكه أك أخكه أك جده، كالذيف كانت ليـ السمطة المطمقة في األسرة التقميدية عمى جميع 
لى زكجتو في اتخاذ قرارات  أفراد األسرة، بانتياج أسمكب تربية سميـ مع أبنائو، يرجع القرار إليو كا 

. أسرتيما دكف أم تدخؿ مف األقارب

        فالتغير األسرم الذم أصاب األسرة الجزائرية؛ خاصة بعد انتقاؿ الكثير مف األسر الريفية 
إلى المدف، تغيرت معو كظائؼ األسرة، فبعد أف كانت أدكار ككظائؼ أفراد األسرة تخضع لقرارات 
كبار السف في العائمة، تـ إضعاؼ ىذه السمطة في المدينة، كانتقمت السمطة مف الديكتاتكرية إلى 

                                                           
 .301-300.ص.، مرجع سبؽ ذكره، صالعائمة الجزائرية: مصطفى بكتنفكشت (1)
 .301.نفس المرجع، ص (2)
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الديمقراطية، كتقمصت معيا العبلقات االجتماعية كالقرابية بيف األىؿ، كأصبحكا ال يمتقكف إال في 
. المناسبات الكبرل كالزكاج كالمآتـ، بعد أف كانكا يشترككف في نفس المسكف

سمح السكف المستقؿ لؤلبناء بعد الزكاج، بالحرية الكافية في تسيير الميزانية االقتصادية، كما م    
كتربية األبناء حسب ما يرغبكف، كتفادم الدخكؿ في عبلقات التنافس كالصراع مع اآلباء كاإلخكة 
كاألخكات، فصار تدخؿ اآلباء في شؤكف تعميـ األبناء كالكظائؼ التي يجب أف يشتغمكنيا عند 

إنياء تعميميـ، يتناقص جراء التطكر الحاصؿ في الذىنيات مف جية، كفي تضائؿ فرص االختيار 
أماـ األبناء في التعميـ كالعمؿ مف جية أخرل، خاصة مع ظيكر التخصص كالمعايير التي يجب 

. أف تتكفر في المترشح لمكظائؼ المختمفة

       إف تحكؿ الثقافة االجتماعية التقميدية في المجتمع الجزائرم، جعؿ مف العبلقات بيف الرجؿ 
كالمرأة كبيف اآلباء كاألبناء، تتميز باالستقبللية أك االزدكاجية، أم تكجد فييا عناصر تقميدية كأحرل 

حديثة، بحكـ التغيرات التي حدثت في المجتمع الجزائرم، فخركج المرأة لمعمؿ، كاستقبلليا بأجر 
كظيفي، مكنيا مف المشاركة في الكثير مف القرارات التي تخص أسرتيا، كتقمصت معيا تدخميا 
أىؿ زكجيا في حياة أسرتيا، كما أصبحت أساليب التربية في األسرة الجزائرية تتسـ بالمركنة 

كالحرية في االختيار؛ فاألبناء أحرار في اختيار لباسيـ، كفي اختيار نكع تعميميـ كالكظيفة التي 
بداء الرأم كاإلقناع، كاألخذ كالعطاء،  تناسب تخصصيـ كميكليـ، كأصبح ليـ حؽ المناقشة كا 

. كاختيار شريؾ الحياة كالزكاج، كفي السكف مع األىؿ أك االنفصاؿ عنيـ

     غير أف السكف المستقؿ لؤلبناء بعد زكاجيـ، أصبح ال يشكؿ مشكمة في عبلقة اآلباء كاألبناء  
فمع اتساع حجـ األسرة، كضيؽ الفضاء السكني، صار كثير مف اآلباء يفضمكف انفصاؿ بعض 
أبنائيـ عنيـ، بؿ يشجعكنيـ عمى ذلؾ، كىذا ال يطرح في جميع الطبقات، كاألسرة في الطبقات 

الثرية كالكسطى، تحرص عمى بقاء أبنائيـ بعد الزكاج مجتمعيف في البيت العائمي الكبير كالفخـ، 
حتى يتمكنكا في تسيير ممتمكات العائمة كرعاية مصالحيا، ىذا عمى عكس الطبقات البسيطة 

.   كالدنيا

      كيمعب الكضع االقتصادم المادم لؤلسرة دكرا كبيرا في بمكرة كظيفتيا االقتصادية مقابؿ 
كظيفتيا التربكية، كذلؾ في مستكيات عديدة؛ كمستكل النمك الجسدم كالعقمي، كالتحصيؿ الدراسي 
كأكضاع التكيؼ االجتماعي، فالكضع االقتصادم لؤلسرة يرتبط مباشرة بحاجات التعمـ كالتربية  
فاألسرة التي تستطيع أف تضمف ألبنائيا حاجاتيـ المادية بشكؿ جيد مف غذاء كسكف، كألعاب 
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كالحاسب، كالفيديك كالكتب كالقصص، تستطيع أف : كرحبلت عممية، كامتبلؾ األجيزة التعميمية
تقدـ ألبنائيا امكانيات لتحصيؿ عممي مناسب، كعمى العكس؛ فاألسر التي ال تستطيع أف تضمف 

لف تستطيع أف تقدـ ألبنائيا ما يضمف زيادة - التي أصبحت اليـك أساسية–ألفرادىا ىذه الحاجات 
معارفيـ كتحصيميـ، كمنو فالنقص كالعكز المادم يؤدم إلى شعكر األبناء بالحرماف كالدكنية، 

كأحيانا يدفعيـ إلى السرقة كاالنحراؼ، كيدفع الكضع االقتصادم لؤلسرة إلى االعتماد عمى مساعدة 
أبنائيا في سنكات مبكرة، مف خبلؿ دفعيـ إلى العمؿ، فيحـر األبناء مف طفكلتيـ، كتتكلد في 

نفكسيـ الشعكر بالحقد اتجاه األبكيف كالمجتمع ككؿ، خاصة بعد حرمانيـ مف التعميـ في حاالت 
.  عديدة

عرؼ جممة مف التحكالت كالتغيرات االجتماعية  ومما سبق نستنتج أن المجتمع الجزائري، 
كاالقتصادية كالثقافية منذ عيد االستقبلؿ إلى يكمنا ىذا، انعكست عمى األسرة ككظائفيا، ىذه 

التغيرات منيا ما كاف ايجابيا كمنيا ما كاف سمبيا، مما انعكس عمى أساليب التربية فييا، كىذا كاف 
، كالتي يمكف أف نمخص  نتيجة لجممة مف المعكقات المادية التي تكاجييا األسرة الجزائرية اليـك

: بعضيا في النقاط التالية

ضعؼ اإلمكانات المادية المتاحة لؤلسرة الجزائرية في تربية أبنائيا تربية سميمة، نتيجة  -
النخفاض المستكل االقتصادم كتدني قدرتيا الشرائية بسبب ارتفاع األسعار كمحدكدية 
الدخؿ، مما جعؿ األبكيف في األسرة يتبعاف األسمكب الميمؿ كالمتذبذب، كالقاسي في 

حاالت عديدة، نتيجة الضغط النفسي الناتج عف عجز األبكيف عف تمبية حاجيات أبنائيما 
 .المتعددة كالضركرية

انخفاض المستكيات االقتصادية لمعديد مف األسر الجزائرية، كتدىكر الخدمات االجتماعية  -
المتاحة ليا، كىذا أثر سمبا عمى أساليب التربية التي تتبعيا األسرة في تربية أبنائيا، 

تباعيا األساليب المريضة كغير السكية عمى األساليب السكية كالسميمة  .كا 
انخفاض المستكل االقتصادم لؤلسرة نتيجة لمظاىر التضخـ المالي كغبلء المعيشة،  -

 .كتدىكر قيمة العممة الكطنية، مما انعكس سمبا عمى معاممة الكالديف ألبنائيما في األسرة
المشكبلت االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية المتفاقمة التي تعرضت ليا األسرة الجزائرية  -

بسبب سنكات اإلرىاب كاألزمة االقتصادية، األمر الذم دفع بالكثير مف األسر إلى إىماؿ 
 .تربية أبنائيا
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: ةـــخالص

 يمكننا استخبلص مف خبلؿ ما جاء في ىذا الفصؿ، أف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي 
تتفاعؿ فيما بينيا لتككف سببا إلتباع األسرة ألساليب تربية مختمفة، كالتي تتأرجح بيف القسكة كالميف 
مف جية كبيف الميمؿ كالمتذبذب مف جية، كبيف الحماية الزائدة كالتدليؿ مف جية أخرل، مما يؤثر 
عمى شخصية كنفسية األبناء، سكاء باإليجاب أك بالسمب، كمف بيف ىذه العكامؿ ما يتعمؽ بالتغير 
  الذم مس  كظائؼ األسرة  بدءا بالكظيفة اإلنجابية؛ كالمتعمقة بالتغير في حجـ األسرة، نكع األبناء
كمركزىـ في األسرة، باإلضافة إلى التغير الذم أصاب العبلقات االجتماعية األسرية، كصكال إلى 

  التغير في الكظيفة االقتصادية لؤلسرة؛ كالمتعمؽ بدخؿ األسرة كمستكاىا االقتصادم ككضعيا
كتغيرت مكانة المرأة كدكرىا بعد خركجيا لمعمؿ، كمشاركتيا في قرارات األسرة، كفي طريقة تربية 

 .أبنائيا

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . امليدانيةالإجراءات املهنجية لدلراسة: الفـصل السـادس
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 .فرضيات ادلراسة-1

. جمالت ادلراسة- 2
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 .خالصــة
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  :تمهـید

ن البحث العلمي هو استقصاء منظم دقیق، بغرض اكتشاف معلومات أو عالقـات جدیـدة، ا
وبمعنى آخر هو التقصي الدقیق والمنظم، الذي یتم بإتباع أسالیب ومنـاهج علمیـة ومحـددة للحقـائق 

  .التأكد من صحتها وتعدیلها أو إضافة الجدید إلیهاالعلمیة بقصد 

وال یقتصر البحث العلمي على الجانـب النظـري فقـط، فهنـاك الجانـب المیـداني الـذي یضـفي 
وفیه یقوم الباحث االجتماعي بالنزول إلى  ؛علیه سمة المصداقیة وتطبیق ما جاء في جانبه النظري

مكن مـــن الوقـــوف علـــى صـــحة الفـــروض المقدمـــة مـــن میـــدان الدراســـة لیجمـــع البیانـــات الالزمـــة، لیـــت
، كما أن أهمیة البحث االجتماعي ال تكتمل اإلشكالیةعدمه، واإلجابة عن التساؤالت المطروحة في 

إال بعـــد ربطـــه بمجـــال الدراســـة، والتأكـــد مـــن صـــحة نتائجـــه مـــن خـــالل جمـــع البیانـــات والمعلومـــات 
اسـبة، مـن أجـل اإلحاطــة بمختلـف جوانـب البحــث الخاصـة بالدراسـة، بواسـطة األدوات المنهجیــة المن

والوقـوف عنـد أهـم العوامـل المـؤثرة فـي حـدوث  ،مجتمـع البحـثقصد وصف الظـاهرة المدروسـة فـي 
  .الظاهرة

بشرح مختلف وذلك نتطرق في هذا الفصل إلى عرض اإلطار المنهجي للدراسة، س
كتحدید فروض الدراسة، ومجاالتها والمناهج  دراستنا هذه؛اإلجراءات واألدوات المنهجیة التي تبنتها 

  .المستخدمة، وكذا أدوات جمع البیانات المختلفة
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مقومات التربیة الحدیثة في األسرة "هدف إلى دراسة ت ةالراهنالدراسة نظرا لكون 
ألهم مقوماتها؛ والمتمثلة في وظائف األسرة الحدیثة وأسالیب  فإن التقصي المباشر ؛"الجزائریة

تستهدف جمع  ،یتطلب إجراءات میدانیة تعتمد على أسس علمیة وموضوعیةالتربیة األسریة، 
المعلومات والحقائق الموضوعیة من الواقع المعاش عن مشكلة البحث، واإلجابة على التساؤالت 

لزم علینا القیام بتصمیم منهجي دقیق یأخذ بعین االعتبار وهنا التي دارت حولها إشكالیة الدراسة، 
جراءاتها، وكذلك تحدید  طبیعة الظاهرة المدروسة وخصائصها وتصمیم خطة للدراسة المیدانیة وإ
األدوات المستخدمة ومجاالتها وتحدید مجتمع البحث والعینة، وكیفیة اختیارها وحجمها 

  .اإلحصائي المعتمدة في الدراسة المیدانیة وخصائصها، مع إبراز أسالیب التحلیل

  :فرضیــــات الدراســـة -1

 عــرضوســنحاول فیمــا یلــي  ،الفرضــیة شــرح تعریــفالدراســة، البــد مــن  ضــیاتقبــل التطــرق لفر     
  .الكتابات السوسیولوجیة بعض فيي جاءت تالبعض التعاریف 

مبدئیــة تـدرس العالقــة بــین أفكــار "..بأنهـا  ضــیاتالفر  احســان محمــد الحســنف الباحــث عـرّ 
الظواهر قید الدراسة والبحث والعوامل الموضوعیة التي تـؤثر فیهـا، والباحـث غیـر متأكـد مـن صـحة 

  .)1("فروضه لذا یحاول اختبارها وتجریبها بالبحث العلمي المیداني

هي التفسیر األولي، وأصل الكلمة في ": في حین یرى الباحث عبد الغني عماد أن الفرضیة
أو أقل ثقة من " شيء أقل من"ومعناها  Hypoوهي مكونة من مقطعین  Hypothesisاالنجلیزیة 
أي أنهــــا جــــواب افتراضــــي مبــــدئي، مقتــــرح ومؤقــــت، لتفســــیر ظــــاهرة أو واقعــــة  Thesisاألطروحــــة 

اهرة بهـدف معرفـة أسـبابها اجتماعیة ما، وهـي جـواب أو تفسـیر مسـتمد مـن تأمـل أو دراسـة هـذه الظـ
  .)2("وترابطها

                                                             
 .45.، ص1992، دار الطلیعة، بیروت، األسس العلمیة لمناهج البحث االجتماعي:احسان محمد الحسن )1(
، 2007، )لبنان(، دار الطلیعة، بیروت)، التقنیات، المقارباتاإلشكالیات( منهجیة البحث في علم االجتماع: عبد الغني عماد )2(

 .33.ص
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 :هـــيالفرضـــیة  ؛ أن"منهجیـــة البحـــث االجتمـــاعي"فجـــاء فـــي مؤلفـــه " مـــوریس أنجـــرس"أمــا 
هنـا الفرضـیة هـي عبـارة  ؛)1("تصریح بتنبؤ بعالقة بـین عنصـرین أو أكثـر ویتضـمن تحقیـق امبریقـي"

عن تصریح یوضح عالقة أو مجموعة من العالقات القائمة بین حـدین أو أكثـر، كمـا أنهـا تنبـؤ لمـا 
  ).أي تحقق مدى تطابق التوقعات مع الواقع( المیدانينستكشفه في الواقع، وهي وسیلة للتحقق 

مالیـة تقـرر مـدى عبارة عـن قضـیة احت یةذهبت العدید من التعاریف إلى أن الفرضفي حین 
العالقة بین متغیرین أو أكثر، وال یخرج عن كونه نوعا من الحدس أو التخمـین القـائم علـى التفسـیر 
المؤقــت أو االحتمــالي للظــواهر أو الوقــائع المبحوثــة والبــد أن تتمتــع تلــك الفــروض بخاصــیة القابلیــة 

 .)2("لالختیار حتى تمكننا من معرفة صدقها أو صحتها

یة أو فكرة مبدئیة تتولد في عقل الباحث، ویسعى عن طریق استخدام بعـض قض ؛فالفرضیة
وســیلة هامــة للــربط بــین نتــائج دراســة ) الفــرض(المنــاهج واألدوات الدقیقــة لتحقیــق هــدفها، ذلــك ألنــه 

  .معینة وتحلیل مواقف أخرى

الفرضـیات تحــدد هـدف الباحـث وأبعــاده، وتكشـف عـن العالقــات "كمـا أن هنـاك مــن یـرى أن 
  .)3("الثابتة بین السبب والنتیجة، وتمكنه من تصمیم النتائج والتفطن إلى ظواهر جدیدة

وعلیه؛ فالفرضیة عبـارة عـن فكـرة أولیـة وتمهیدیـة للبحـث، تمكـن الباحـث مـن تحلیـل وتفكیـك 
، مــن خــالل اتبــاع مــنهج علمــي یســاعد علــى كشــف التــي تطرحهــا دراســته اإلشــكالیةمختلــف أبعــاد 

عمــار غیــرات الدراســة، بغیــة الوصــول إلــى حقــائق علمیــة، وهــذا مــا یؤكــده الباحثــان العالقــات بــین مت
منـاهج البحـث االجتمـاعي وطـرق "من خالل ما جاء في مؤلفهما  ومحمد محمود الذنیبات بوحوش

                                                             
بوزید صحراوي وآخرون، دار القصبة : ، ترجمة)تدریبات عملیة(ةمنهجیة البحث العلمي في العلوم االنسانی: موریس انجرس )1(

 .150.، ص2004الجزائر، للنشر، 
، دیوان المطبوعات الجامعیة، )الكتاب الثاني(2، طمحاضرات في المنهج والبحث العلمي: بلقاسم سالطنیة، حسان الجیالني )2(

 .157.، ص2009الجزائر، 
، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیةمناهج البحث العلمي وطرق اعداد البحوث: عمار بوحوش، محمد محمود الذنیبات )3(

 .37.، ص1995
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الفرضـیات تحـدد هـدف البحـث وأبعـاده، وتكشـف عـن العالقـات "، والذي جاء فیـه أن "البحوث إعداد
  .)1("النتیجة، وتمكن من تصمیم النتائج والتفطن إلى نتائج جدیدةالثابتة بین السبب و 

ومنــه؛ وكمــا جــاء ســابقا فكــرة أولیــة تمهیدیــة ســابقة لكــل دراســة أو بحــث، تمكــن الباحــث مــن 
الــــرئیس  لإلشــــكال، بغیــــة الوصــــول إلــــى إجابــــة اإلشــــكالیةتحلیــــل وتفكیــــك مختلــــف متغیــــرات وأبعــــاد 

  .المطروح

 :الـدراسة ضیاتفـر صیاغة  -1-1

الدراســة وتســاؤالتها المطروحــة فــي الفصــل األول، تــم اقتــراح جملــة مــن  إشــكالیةوبنــاء علــى 
  :الفرضیات على النحو التالي

 ؛على أسالیب التربیة األسریة الوظیفة اإلنجابیة لألسرة الجزائریة یؤثر التّغیر في - 1-1-1
 لألسرة اإلنجابوظیفة أثر التغیر الذي أصاب  معرفةویدور محور هذه الفرضیة على محاولة 

 : وذلك من خالل المؤشرات التالیةعلى أسالیب التربیة فیها،  الجزائریة

 .حجم األسرة  - أ
 .األبناء ونوعهمترتیب   -  ب

 .تنظیم النسل - جـ

  .اإلنجابيسلوكها عمل المرأة وتأثیره على  -د

 ؛على أسالیب التربیة األسریة الوظیفة التربویة لألسرة الجزائریة یؤثر التّغیر في - 1-1-2
على أسالیب  لألسرة التربویةویدور محور هذه الفرضیة على محاولة معرفة أثر التغیر في الوظیفة 

؛ والتي أو العاطفیة النفسیة وظیفة األسرة ســالذي مالتغیر أثر  من خالل معرفةذلك التربیة فیها، و 
واالستقرار لألبناء، والوظیفة االجتماعیة؛ المتمثلة  باألمنتتجسد في توفیر الحب والحنان والشعور 

على  ،في توفیر الرعایة البیولوجیة؛ من خالل توفیر الغذاء والمسكن الصحي، والمكانة االجتماعیة
 :، و في ضوء المؤشرات التالیةأسالیب التربیة في األسرة الجزائریة
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 المسكن المناسب   - أ
  .الرعایة البیولوجیة - ب

  .النفسیةالصحة  -جـ   
  .األسریةسالمة البیئة  -د    
  .ومدى مشاركتها في القرارات األسریة، بما فیها تربیة األبناء األسرةاألم العاملة في  -هـ   

  .قضاء الوالدین الوقت مع أبنائهما -و    

 :على أسالیب التربیة األسریة الوظیفة التعلیمیة لألسرة الجزائریةیؤثر التّغیر في  - 1-2-3
ویدور محور هذه الفرضیة على محاولة الوقوف على أثر التغیر الذي أصاب الوظیفة التعلیمیة 

وذلك من خالل الوقوف على أهم العوامل التي  األسریة؛على أسالیب التربیة الجزائریة لألسرة 
لى یر الوظیفة التعلیمیة لألسرة؛ بدء بالمستوى التعلیمي للوالدین ومدى تأثیره عساهمت في تغّ 

في البیت وخارجه، اهتمام الوالدین بتحصیل أبنائهما الدراسي، ومدى  األبناءأسالیب التربیة، متابعة 
أثر عمل األم في تغیر الوظیفة التعلیمیة وزیادة وعیها بضرورة االهتمام بتعلیم أبنائها ومتابعتهم في 

 :، وهذا من خالل األبعاد التالیةالبیت

      .بالبیت األبناءمتابعة   - أ
 .عمل األم  -  ب
     .غیاب الوالدین - جـ
  .المستوى التعلیمي للوالدین -د

 :على أسالیب التربیة األسریة الجزائریةالوظیفة االقتصادیة لألسرة  یؤثر التّغیر في - 1-2-4
أثر التغیر الذي أصاب الوظیفة االقتصادیة  ویدور محور هذه الفرضیة على محاولة الوقوف على

  :التالیة األبعادتحلیل وذلك من خالل  ؛أسالیب التربیة فیهالألسرة على 
 .رة ومیزانیتهاـــــل األســـدخ  - أ

 .األم العاملة في تحسین المستوى المعیشي لألسرة دور  -ب 
  .التوفیر واالدخار في األسرة -جـ       
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، تتضمن )استمارة(أو نفیها، صممنا صحیفة استبیان  الفرضیاتهذه صدق وللتأكد من   
التغیر الوظیفي بمدینة بسكرة، تخص  األسرمحاورها مجموعة من األسئلة موجهة لمجموعة من 

لنتحصل بعد تفریغها وتبویبها، وتحلیلها في مرحلة  ،وأثره على أسالیب التربیة الجزائریة  لألسرة
والتي تخولنا إلثبات أو نفي الفرضیات؛ التي سبق  تالیة، على نتائج للدراسة في األخیر،

  .وعرضناها

  :ةــــاالت الدراســمج -2

من الصعب على الباحث في مجال العلوم االجتماعیة عند قیامه بدراسة أي ظاهر اجتماعیة     
أن یعمم على كل األزمنة وكل األمكنة، لذا وجب علیه حصر دراسته في زمان ومكان محددین، 
ویعتبر تحدید مجاالت البحث في األمور األساسیة في البحوث السوسیولوجیة، من حیث الدقة 

قت في معرفة نتائج اإلشكالیة، وینقسم مجال الدراسة عادة إلى ثالث مجاالت أساسیة وكسب الو 
  .المجـال الزماني، المجـال البشري ،المجـال المكاني -: هي

  :المجال المكاني -2-1

أجریت الدراسة المیدانیة بمدینة بسكرة، والتي تقع في الناحیة الجنوبیة الشرقیة للبالد، تحت   
ل األوراس، التي تمثل الحد الطبیعي بینها وبین الشمال، وتتربع على مساحة تقدر بـ سفوح كتلة جبا
والیة باتنة من الشمال، والیة المسیلة : ویحدها ،دائرة 12بلدیة و  33، وتضم 2كلم 21.509.80

من الشمال الغربي، والیة خنشلة من الشمال الشرقي، والیة الجلفة من الجنوب الغربي، والیة الوادي 
  .من الجنوب الشرقي، ووالیة ورقلة من الجنوب

 22 ، وكانت تضم آنذاك1974أثناء التقسیم اإلداري لسنة " والیة"إداریا؛ صنفت بسكرة   
والیة بسكرة : انقسمت إلى شطرین 1984لسنة  اإلداريدوائر، وبعد التقسیم ) 06(بلدیة وستة

) 04(بلدیة وأربعة  33ووالیة الوادي؛ التي شكلت بضم دائرتي الوادي والمغیر، فأصبحت تضم 
قیت دوائر، هي أوالد جالل، سیدي عقبة، طولقة، الوطایة، أما بسكرة كونها تمثل مقر الوالیة، فب

  :بالوالیة بلدیات جدیدة على أثر هذا التقسیم هي ألحقتوقد   ة،بلدیة على حد
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 .بلدیة خنقة سیدي ناجي من والیة تبسة -
 .بلدیة القنطرة وعین زعطوط من والیة باتنة -
 .من والیة المسیلة) أوالد رحمة(بلدیة الشعیبة -
دائرة، وبقي  12تم تعدیل إداري طفیف على الدوائر، حیث أصبح عددها  1991وفي سنة       

  . )1(بلدیة، وأعید توزیعها على الدوائر حسب التقسیم الحالي 33عدد البلدیات على حالة، أي 
  :بسكرة مدینةتوسع  - 2-1-1

العمراني الحالي ماهو سكرة مراحل مختلفة في تطورها العمراني، فالمظهر ب مدینةشهدت   
  .إال حصیلة لمجمل التطورات التي عرفتها المنطقة

  :1958مرحلة ما بعد   - أ
 باإلضافةفي هذه الفترة شهدت مدینة بسكرة توسعا في أحیاء، قداشة، باب الضرب، باب الفتح، 

  .إلى حي العالیة الشمالیة بشكل سریع وفوضوي
  :1986-1977مرحلة ما بین   - ب

لمدینة بسكرة، والتي كان لها  اإلداریةوهي مرحلة هامة في التطور العمراني نظرا للترقیة   
أثر على الجانب العمراني، كما عرفت األحیاء توسعا واستفادت من برامج سكنیة تمثلت في 

 .المنطقتین الحضریتین الشرقیة والغربیة
  :1996-1986المرحلة ما بین  -جـ

ة التي تعیشها مدینة بسكرة، انتشر التعمیر وعرفت المدینة توسعا بسبب أزمة السكن الحاد  
جد مهم ألنسجة حضریة مدروسة، خصوصا بالمنطقة الحضریة الشرقیة ومنطقة الحضائر، 

  .القانوني كمساكن الصفیح وغیرها لإلطارإضافة إلى ظهور المباني المخالفة 
  :1996المرحلة ما بعد  - د

تعاونیة، 17الجهة الشرقیة والشمالیة بظهور سكنات فردیة، استمر التوسع مع استغالل   
  .القانوني للتعمیر لإلطارقطعة أرض، كما ظهر بعض النسیج المخالف  1077

  
                                                             

 .2008بلدیة بسكرة، خلیة التخطیط،  )1(
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التطور الذي عرفته المدینة، ناتج عن الزیادة السكانیة، إضافة إلى النزوح السكاني ن إ  
الوالیة، فأصبحت بذلك قطب جذب ومركز رتقائها إلى مقر االمستمر خصوصا بعد االستقالل و 

  .)1(تطور على المستوى
السكاني  اإلحصاء إجراءوتم تحدید أحیاء المدینة عبر وضع تطابق بین األحیاء، التي تم   

للمدینة، وبالتالي ) PDAU(علیها والخریطة المقترحة من طرف مدیریة البناء والتعمیر لوالیة بسكرة 
متمثلة في ) 26(حیا، منها ستة وعشرون) 34(قدر بـأربعة وثالثوناستخرج مجموع األحیاء والم

أحیاء في الجهة  04األحیاء الحالیة للمدینة، أما األحیاء المقترحة للتوسع المستقبلي للمدینة، فهي 
أحیاء في الجهة الغربیة، وهي تشهد حالیا حركة تعمیر  04و) لم یتم وضع دراسة لها(الشمالیة 

:    أنظر الخریطة المرفقة رقم( ،)04-03 -02رقم (أحیاء ) 03(ایة ثالثسریعة مست في البد
204.( 

  :المجال البشري -2-2
إن طبیعة موضوع الدراسة، تملي على الباحث اختیار مجتمع الدراسة المناسب، ولما كان   

مجتمع األصلي للبحث، ینطلق من اعتماد جمیع األسر التي تشكل مجتمع مدینة بسكرة، ونتیجة 
الموجودة في بلدیة بسكرة، وانعدام عدد  لألسر اإلجماليالمتوفرة والخاصة بالعدد  اإلحصاءات

األسر بكل حي من أحیاء بسكرة المدینة، فالمجال البشري للدراسة ینطلق من وحدة الدراسة؛ أال 
 .*حي 26موزعین على  أسرة 34943التقریبوهي األسرة، والتي تقدر بـ

نظرا التساع مجتمع الدراسة والعدد الكبیر لعدد األسر، لم یمّكنا من تناول كل وحدات و   
  .  مجتمع البحث، تعین علینا اختیار بعض الوحدات الممثلة له، وذلك عن طریق أسلوب المعاینة

  

                                                             
: في الساعة 20/05/2013: بتاریخ   http :llwww.frm.biskra7.com: الموقع االلكتروني التاليلمزید من االطالع زیارة  )1(

  .سا22.21
هي عبارة عن أحیاء مقترحة للتوسع  أحیاء 08، على اعتبار أن حي 26اقتصر مجال دراستنا البشري على األسر الموجودة في  *

  .لمدینة بسكرة) PDAU(المقترحة من طرف مدیریة البناء والتعمیر لوالیة بسكرة المستقبلي للمدینة، وهذا حسب ما جاء في الخریطة 



امليدانية... ..............................................السادسالفصل للدراسة ية املن    جراءات
  
 

 266 

  :خصائص مجتمع البحث - 2-2-1

عدد المساكن ومعدل عدد سكان والیة وبلدیة بسكرة، باإلضافة إلى الجدول التالي یوضح   
  .2008حسب النتائج األخیرة لإلحصاء العام للسكن والسكان لعام  ، وذلكإشغال المسكن بالنسمة

  .یوضح توزیع الحضیرة السكنیة عبر مدینة ووالیة بسكرة :05جدول رقم

  )مسكن(عدد المساكن  )ن(عدد السكان  المنطقــة
  معدل اشغال المسكن

  )مسكن/نسمة(

  6,54  31396  205608  بلدیــة بسكرة

  6,94  104018  722274  والیــة بسكرة

  .2008النتائج األخیرة لإلحصاء العام للسكن والسكان لعام  :المصدر
    

أما من الناحیة الدیمغرافیة؛ فقد شهد التطور السكاني لوالیة وبلدیة بسكرة زیادة معتبرة في 
  :یوضح ذلكمعدالت النمو والكثافة السكانیة، والجدول الموالي 

  .2008-1998-1977یوضح التطور السكاني لمجال الدراسة خالل السنوات  :06جدول رقم
  2008  1998  1987  1977  السنوات

  بلدیة بسكرة

عدد 
  205608  172905  129961  87200  )نسمة(السكان

الزیادة 
  3270  4294  4277  -  )س/ن(السنویة

  والیة بسكرة
عدد 

  722274  589697  430202  206856  )نسمة(السكان

  13258  15950  22335  -  الزیادة السنویة
مكتب االحصاء لبلدیة +  RGPH ONS 2008مدیریة التخطیط والتهیئة العمرانیة لوالیة بسكرة  :المصدر

  .بسكرة
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من خالل الجدول أعاله، یمكن توضیح أن التطور السكاني لمجال الدراسة عرف زیادة و 
  .ساكن في كل عشرة سنوات 50000الزمنیة، وهذا بمعدل حوالي سكانیة معتبرة خالل الفترة 

  :معدل النمو  - أ
، )1988-1987(، )1987- 1977(یوضح معدالت النمو خالل السنوات  :07جدول رقم

)1998-2008.(  

  المنطقة
 %معـدالت النمـو 

1977-1987  1987-1998  1998-2008  
  1,50  2,7  3,66  بلدیة بسكرة
  2,05  2,9  6,88  والیة بسكرة

  .1998- 1987-1977االحصاء العام للسكن والسكان،  :المصدر
  .ظاهرتي الزیادة الطبیعیة والهجرة :والعوامل المتحكمة في النمو السكاني هي

  :ةـــة السكانیــــالكثاف -ب
  ).مدینة بسكرة والوالیة( 2008یمثل قیمة الكثافة السكانیة في سنة :  08الجدول رقم

  والیة بسكرة  بلدیة بسكرة  المنطقة
  722274  205608  )نسمة(عدد السكان 

  34  1610,08  )2كلم/ساكن(الكثافة 
  21509,80  127,70  )2كلم(المساحة 
  .2008مدیریة التخطیط والتهیئة العمرانیة  :المصدر

  :من خالل الجدول نجد أن
السكانیة للوالیة وهي تفوق الكثافة ) 2كلم/ نسمة 1500أكثر من (الكثافة السكانیة المرتفعة   

، ممیزة بلدیة بسكرة بالذات، مؤكدة صفتها كقطب حضري مهیمن 2كلم/ نسمة 33,58المقدرة بـ 
داخل اقلیم الوالیة، نتیجة توفر أهم المرافق والتجهیزات المهیكلة ذات المستوى العالي على 

  .مستواها، ومعطیة صورة واضحة عن االستهالك المجالي الحالي
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  :السكانيالتركیب  -جـ
  .یمثل الترتیب العمري والنوعي لبلدیة بسكرة :09جدول رقم

  المجموع  إناث  ذكور  الفئات العمریة
  26494  13030  13452  سنوات 0-5
  25816  12723  13084  سنة 6-11
  18882  9250  9622  سنة 15 -12
  14622  7126  7487  سنة 16-18
  106269  52898  53360  سنة 19-59
  13585  7044  6532  سنة 60+

  205608  102071  103537  المجموع
  ).2008RGPH ONS(مدیریة التخطیط والتهیئة العمرانیة لوالیة بسكرة :المصدر

  :من الجدول یمكننا تحدید الفئات العمریة األساسیة التالیة
من  %12نسمة، ما یعادل  26494وهي تمثل فئة األطفال، وهي تقدر بـ  ):سنوات 5-0(الفئة 

مجموع سكان المدینة، مما یدل على أن مجتمع هذا األخیر یتمیز بخصوبة عالیة، وبارتفاع قیمة 
  .الموالید وانخفاض قیمة الوفیات، نتیجة لتحسین الظروف الصحیة

یقدر عددها ) المتوسط والثانوي-االبتدائي(وهي تمثل فئة المتمدرسین  ):سنة18-06(الفئة من 
مجموع سكان التجمع، وهي تعد مرتفعة، وهذا ما یستدعي   %29 نسمة، أي بنسبة 59320بـ

  .انجاز هیاكل وتجهیزات مالئمة الستقبال هذه الشریحة السكانیة
نسمة، تسجل أعلى نسبة  106269وتعرف بالفئة النشطة یبلغ عددها  ):سنة59-19(الفئة من 

  .رةمن سكان المدینة ككل، معبرة على وجود طاقة شبابیة كبی %52بقیمة 
، وهي تسجل 13585من مجموع السكان ویقدر عددها بـ %6؛ )سنة60فوق(في حین تسجل الفئة

  .أدنى نسبة، كما هو الحال بالنسبة للمجتمع الجزائري ككل
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  :نسبة البطالة - د
  .یمثل نسبة البطالة بالنسبة لعدد السكان الكلي لبلدیة بسكرة :10الجدول رقم 

عدد 
  السكان

عدد 
  المشتغلین

عدد المشتغلین 
  فعال

معدل 
  النشاط

عدد 
  البطالین

  معدل البطالة
)%(  

نسبة 
  االعالة

)%(  
205608  62978  51869  43,63  11109  17,63  3,96  

  ).RGPH ONS(2008مدیریة التخطیط والتهیئة العمرانیة سنة  :المصدر
من خالل الجدول أعاله یتضح لنا أن معدل النشاط منخفض نسبیا على مستوى المدینة،   

أشخاص بنسبة  05إلى  04التي توضح أن كل شخص یعیل من  اإلعالةوهذا ما تؤكده نسبة 
، %15,27من مجموع سكان المدینة، وهو أكثر من معدل الوالیة المقدر بـ %17,63بطالة تقدر بـ

إلى التحوالت االقتصادیة الحالیة، والدخول في منظومة االقتصاد الحر،  األولىوهذا راجع بالدرجة 
، وخاصة وأن هذا )الخدمات(والثالث) الصناعات الصغیرة(ما یعنیه من التوجه إلى القطاع الثاني

األخیر یسمح بامتصاص نسبة كبیرة من البطالة، غیر أن هذا ال یمنع من تدعیم كال من القطاع 
  .وكذا القطاع التالي، وذلك حسب امكانیات المدینة والوالیة ككل) حةالفال(األول

  

  :خصائص العینة وكیفیة اختیارها - 2-2-2

تعتبــر مرحلــة تحدیــد مجتمــع البحــث مــن أهــم الخطــوات المنهجیــة فــي البحــوث االجتماعیــة، 
الدراســة وهـي تتطلـب مـن الباحـث دقـة بالغـة، إذ یتوقـف علیهـا إجـراء البحـث وتصـمیمه، وكـذا نتـائج 

االمبریقیة  والتي یثبت صدقها كلما زاد أفراد مجتمع البحث والعكـس صـحیح، لكـن هـذا األمـر لـیس 
ســهال لــذا یلجــأ الباحــث فــي الغالــب إلــى انتقــاء عــدد محــدود مــن المفــردات یأخــذها فــي حــدود الوقــت 

  .والجهد واإلمكانات المتاحة
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مجموعة جزئیة یقوم الباحث بتطبیـق : "لى أنهاإن العینة في أبسط تعریفاتها المقدمة تعني ع       
  . )1("دراسته علیها ویجب أن تكون ممثلة لخصائص مجتمع الدراسة الكلي

ذلــك النمــوذج مــن الســكان : "اقتضــى منــا البحــث اســتخدام العینــة العشــوائیة البســیطة، وهــي  
تخرج االسـتنتاجات الذي یختـار بالطریقـة العشـوائیة والـذي تشـتق مـن خـالل دراسـته المعلومـات، وتسـ

وتبنــى التعمیمــات الشــمولیة الكونیــة عــن مجتمــع البحــث الــذي انتقیــت منــه العینــة، والعینــة العشــوائیة 
غالبـــا مـــا تكـــون ممثلـــة لمجتمـــع البحـــث وعاكســـة للبیانـــات والحقـــائق التـــي یتســـم بهـــا، والطریقـــة هـــي 

العینـة المطلـوب دراسـتها  الطریقة التي تعطي جمیع الوحدات السكانیة فرصة متساویة لالختیـار فـي
  .)2("وتحلیلها

إجراء أساسي یظهر من جدید في مرحلة ما أو أخرى في "بأنها  موریس أنجرسویعرفها   
األصناف األخرى من المعاینات االحتمالیة، إن مصطلح عشوائیة یعني أننا نستعین بالحظ أو 

دفة مراقبة، تستخدم في العلم، الصدفة في اختیارنا للعناصر، إن الصدفة التي نعنیها هنا هي ص
للداللة على أننا سنعمل بالصدفة المقصودة ولیس بالصدفة ) Randomisation(كذلك العشوائیة 

؛ ویقصد موریس أنجرس هنا بالصدفة العلمیة المقصودة أي أن كل )3("الفجائیة بأیة طریقة كانت
المفردات في نفس المجتمع  مفردة من مفردات مجتمع البحث له نفس الحظ في الظهور مع باقي

  .المختار، وذلك من خالل القیام بقرعة حقیقیة، بدون تحدید شروطها مسبقا
من خالل الوقوف  مقومات التربیة الحدیثة في األسرة الجزائریة؛ویتناول موضوع دراستنا   

واألسالیب التربویة المتبعة في األسرة  الحدیثة،وظائف األسرة  :على مقومین أساسیین هما
ووفقا لهذا الموضوع جاءت المعاینة كطریقة الختیار الحیز البشري، الذي ستخضعه   الجزائریة،

ومنه نستقي النتائج بعد التحلیل، ووفقا لطبیعة الموضوع ولمتغیري –الدراسة إلجراءاتها المنهجیة 
 26سر الموجودة ببلدیة بسكرة، والتي تتوزع في مجموع عدد األالدراسة فقد شكل مجتمع البحث 

عبارة عن أحیاء مقترحة للتوسع المستقبلي للمدینة، وهذا  أحیاء غیر 08على اعتبار أن (حي
                                                             

  . 92.، ص1999، دار الكندي، األردن، منهج البحث التربوي: حسن المنسي) 1(
 .202.، ص2009، )األردن(، دار وائل للنشر، عمان2، طالبحث االجتماعيمناهج : حسان محمد الحسنا )2(
 .304.موریس أنجرس، مرجع سبق ذكره، ص )3(
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) PDAU(المقترحة من طرف مدیریة البناء والتعمیر لوالیة بسكرة حسب ما جاء في الخریطة 
، وشكل هذا *أسرة 34943، والمقدرة حسب مدیریة التخطیط والتهیئة العمرانیة بـ )لمدینة بسكرة

، فلم یتوفر لدى )حي 26(المجموع مجتمع بحثنا، لعدم توفر إحصائیات عدد األسر بكل حي 
مركز التهیئة العمرانیة والتخطیط، وال في مكتب التخطیط ببلدیة بسكرة إحصائیات تخص عدد 

  .2008مجموع األسر بالبلدیة كان وفق آخر تعداد والذي كان في سنة األسر بكل حي، وحتى 

من مجتمع الدراسة تم ) %5(أسرة، بما نسبته  34943أسرة لیمثلوا  1748وتم اختیار 
  :اختیارهم بالطریقة العشوائیة البسیطة، وطریقة حساب عینة الدراسة كانت كاآلتي

34943 X  5%  =1748 استنا هذه، إال أن عینة دراستنا هذه ، والتي تمثل عینة در أسرة
ال بد أن تتوفر في األسر شروط توافق مؤشرات دراستنا هذه، وتتمثل هذه الشروط في النقاط 

  :التالیة

سواء كانت األسرة ممتدة، أو نوویة، فالشرط  :ضرورة وجود الزوجین في األسرة  - أ
األساسي هو أن یكون الزوجین على قید الحیاة، وأن ال تكون األسرة مفككة بسبب 

 .االنفصال أو الوفاة
لقیاس أثر خروج المرأة، على تبادل األدوار  :عمل الزوجة خارج اإلطار المنزلي  -  ب

أسالیب تربیة أبنائها، وهو جوهر وتغیر سلطتها ومكانتها في األسرة، وأثر عملها على 
 .دراستنا هذه

هنا یجب وجود على األقل طفل واحد، ویمكننا هذا الشرط من : ضرورة وجود األبناء - جـ
قیاس أثر التغیر في وظائف األسرة على أسالیب التربیة لدى األسرة المعاصرة، وعالقة 

  .عیة كالحضانة والمدرسةذلك بالتربیة البدیلة التي تقدمها مؤسسات التنشئة االجتما

                                                             
 .، وهي آخر احصائیات متوفرة لدى مكتب التخطیط ببلدیة بسكرة2008حسب احصائیات سنة  *
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علـــى ســـتة ) اســـتمارة( صـــحیفة اســـتبیان 1748وال تفوتنـــا اإلشـــارة إلـــى أننـــا قمنـــا بتوزیـــع   
، نظرا لعـدم وجـود تعـداد لمجمـوع كـل أسـرة بكـل حـي، وعـدم *في بلدیة بسكرة وعشرون حي عشوائیا

وغیرهـا مـن توفر إحصـائیات تبـین خصـائص هـذه األسـر، كعـدد األبنـاء، وعمـل الزوجـة مـن عدمـه، 
المعلومـات التـي نحتاجهـا فـي دراسـتنا هـذه، ممـا اسـتوجب علینـا توزیـع عشـوائي علـى مجمـوع األسـر 
الموجودة ببلدیة بسكرة، وبعد استرجاعها قمنـا بفـرز االسـتمارات واسـتثنینا االسـتمارات التـي ال تتـوفر 

  .فیها الشروط سابقة الذكر

، اســتمارة 469 جمیــع األحیــاء، بلــغ عــدد االســتمارات الملغیــة جمــع االســتمارات مــنوبعــد   
مــن بعـــض  لــم ترجــعاســـتمارة 625، و*لـــم تســتوف شــروط الدراســة ؛ كونهــاملغیــة ةاســتمار  315و

، أســــرة 339 ، لتصـــبح عینتنــــا اســـتوفت الشــــروط اســــتمارة 339وتبقــــى،  األســـر بســــبب ضـــیاعها
  :والعملیة الحسابیة التالیة توضح ذلك

 .استمارة 339=  469-315-625 -1748

  :المجال الزماني -2-3

 2013شـهر مــاي  بدایــةأشـهر، بالتقریــب مـن  سـبعةاسـتغرقت الدراسـة المیدانیــة بشـكل عــام   
  . 2013شهر نوفمبر نهایةإلى 

ــــة األولـــى -2-3-1 وفـــي هـــذه المرحلـــة تـــم النـــزول إلـــى المیـــدان لالســـتطالع، حیـــث تـــم  :المرحل
مسـكن،  200مسـكن، حـي 400كحي العالیـة، حـي (االتصال ببعض األسر، وعبر مختلف األحیاء

حــي العمــارات بوســط حـي المجاهــدین، حــي الضـلعة، حــي الدالیــة، حــي سـیدي اغــزال، حــي قداشـة، 
وعمـال صـال بهـذه األسـر، مجموعـة مـن طلبـة وأسـاتذة وأعاننـا فـي االت) وغیرها من األحیاءالمدینة، 

والــذین یقطنــون فــي هــذه األحیــاء، وهــذا مــا ســهل لنــا عملیــة  والعلــوم االنســانیة  علــم االجتمــاعقســم 
  .2013مايشهر بدایة توزیع االستمارة وجمعها، وكان في 

                                                             
فقط، ألن الثمانیة  26حي، ووزعنا على  34بلغ  كما سبق ووضحنا عند تحدیدنا للمجال البشري، أن مجموع األحیاء ببلدیة بسكرة *

 .أحیاء األخرى، هي أحیاء مقترحة للتوسع العمراني للمدینة
 .وجود الزوجین معا في األسرة -3عمل الزوجة، -2ضرورة وجود أبناء في األسرة،  - 1*
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جراء المقابلة، وتم :المرحلـة الثانیة -2-3-2 نهایـة كل ذلك مـن  وهي مرحلة توزیع االستمارات وإ
، حیـــث وزعـــت صــحیفة االســـتبیان علـــى 2013جویلیــة إلـــى غایــة أواخـــر شـــهر  2013شــهر مـــاي 

مختلــف األســر بمختلــف األحیــاء الموجــودة ببلدیــة بســكرة، وهــذا بمســاعدة بعــض طلبــة وأســاتذة علــم 
المجاورة والقریبة  األحیاءاألسر التي تقطن بحیهم وبعض وتوزیعها على  والعلوم االنسانیةاالجتماع 

، وهـذا بعـد قیامنـا بشـرح طبیعـة موضـوع دراسـتنا شـفهیا وعلـى أهمیـة هـذه العملیـة، من محـل اقـامتهم
قمنا وخالل نفس الفترة  اوحرصنا على تأكید جمعها في أقرب وقت ممكن ضمن حدود اإلمكان، كم

أو حـذف  إضـافةبـإجراء مقـابالت مـع بعـض ربـات بعـض األسـر، وكانـت المقـابالت مفتوحـة، قصـد 
  .أسئلة من صحیفة استبیان الدراسة

مـن طـرف  سـترجعتافي هذه المرحلة قمنـا بجمـع االسـتمارات بعـد أن  :المرحلـة الثالثة -2-3-3
لطلبة واألستاذة الـذین سـبق ووزعوهـا علـیهم، مـع اإلشـارة أن هـذه الباحثة وااألسر، وجمعت من قبل 

العملیــة أخــذت أكثــر ممــا كــان مقــررا لهــا، وهــذا لتــزامن توزیــع االســتمارة مــع عطلــة الصــیف ودخــول 
مما صعب عملیة استرجاع العدید مـن االسـتمارات، بسـبب ضـیاعها، ورفـض بعـض شهر رمضان، 

  .األسر إعادة مأل واحدة جدیدة

  :المنهـج المستخدم في الدراسة -3

إن أي دراســــة علمیــــة، بغــــض النظــــر عــــن طبیعتهــــا والموضــــوع الــــذي تــــدور حولــــه تخضــــع 
لمجموعة من المعاییر والتقنیات العلمیة، ومن المعروف أن أول أساس تبنى علیه أي دراسة علمیة 

: ة، علــى اعتبــار أنهــو اختیــار المــنهج الــذي یــتم بموجبــه المعالجــة المیدانیــة للظــاهرة محــل الدراســ
الكیفیة أو الطریقة التي یتبعها الباحث في دراسة المشكلة موضـوع البحـث، وهـو یجیـب "المنـهج هو 

  .      )1("عن كلمة استفهامیة  كیف؟

                                                             
 .134.، ص1990، مكتبة وهبة، مصر، أصول البحث االجتماعي: عبد الباسط محمد حسن) 1(
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الطـرق : "أن المـنهج هـو تلـك" علیاء شكريو" محمد علي محمد"ویضیف كل من الباحثان 
مشـكالت بحـوثهم، والشـك أن مثـل هـذه الطـرق والمنـاهج الفعلیة التي یستعین بهـا البـاحثون فـي حـل 

  .  )1("تختلف باختالف مشكالت الباحث، وباختالف األهداف العامة والفرعیة للبحث

على أنه إجراء یستخدم في بلـوغ غایـة محـددة،  )2("رونـز"وجاء في قاموس الفلسفة الذي نشره       
ادئ والعملیـــات العقلیـــة والتجریبیـــة التـــي توجـــه أمـــا المـــنهج العلمـــي فهـــو تحلیـــل منســـق وتنظـــیم للمبـــ

  .بالضرورة البحث العلمي أو تؤلفه العلوم الخاصة

عبارة عن مجموعة من العملیات والخطـوات "فیرى أن المنهج هو " رشید زرواتي"أما الباحث       
  .)3("التي یتبعها الباحث بغیة تحقیق بحثه

ادي؛ أن األول یعیش باستمرار في وسط حیوي إن ما یمیز اإلنسان العلمي عن اإلنسان الع
موســوم بالتعقیــد، لــذا فهــو مطالــب بالعمــل علــى فهــم كــل مــا یجــري حولــه، ولإلجابــة عــن عالمــات 

كیف؟ ولماذا؟ وفي طریقه إلى اإلجابة عن هذه التساؤالت وغیرها، علیه : االستفهام التي من أبرزها
  .عیده إلى الوراء أو توصله إلى طریق مسدودأن یسلك طریقا ال یوقعه في تناقضات أو أخطاء ت

األســـس العلمیــــة لمنـــاهج البحــــث "فــــي كتابـــه " إحســـان محمــــد الحســـن"ویقـــول الباحـــث 
إن الباحـــث ال یمكنـــه القیـــام ببحـــث نـــاجح لـــه أهمیتـــه النظریـــة، فـــي زیـــادة المعلومـــات ": االجتمـــاعي

انیة أو مادیــة، یعــاني منهــا األكادیمیــة الختصــاص معــین أو لــه فائدتــه العلمیــة فــي حــل مشــكلة إنســ
... المجتمــع دون تحدیــد عنوانــه وصــیاغة مجالــه وتحدیــد أبعــاده وتثبیــت أهدافــه وأغراضــه األساســیة

  .)4("وتطبیق المنهج العلمي علیه لدراسته وتعریف جوانبه والتوصل إلى حقائق نهائیة عنه

طبیعـــة الدراســــة العامـــل الـــرئیس الــــذي یملـــي علـــى الباحــــث نـــوع المـــنهج المســــتخدم هـــو إن 
 یة؛أساســ ثــالث غایــاتوبمــا أن لهــذه الدراســة  ،وأهــدافها المرســومة، وكــذلك طبیعــة مجتمــع الدراســة

                                                             
 .138.، ص1986، )مصر(، دار المعرفة، االسكندریةعلم االجتماع والمنهج العلمي: محمد علي محمد، علیاء شكري )1(
 .52.، ص2003دار المعرفة الجامعیة، مصر، ، المدخل إلى مناهج البحث العلمي: محمد محمد قاسم )2(
، )الجزائـر(، دیوان المطبوعـات الجامعیـة، قسـنطینة3، طعیةتدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتما: رشید زرواتي )3(

 .176.، ص2008
 .33.مرجع سبق ذكره، ص ،األسس العلمیة لمناهج البحث االجتماعي: احسان محمد الحسن )4(
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والثانیــة ذات طــابع وصــفي، حیــث تســعى هــذه الدراســة إلــى وصــف هــذه  ،األولــى ذات طــابع كشــفي
اب أثــر التغیــر الــذي أصــ، كمــا أنهــا تســعى للوقــوف علــى هاوخصائصــ ،الظــاهرة مــن ناحیــة حجمهــا

األسـالیب التـي یتبعهـا الوالـدان ومحاولـة التعـرف علـى  وظائف األسرة على أسـالیب التربیـة األسـریة،
لمختلـف العوامـل التـي أثـرت ، والغایـة الثالثـة هـي التقصـي الكمـي والكیفـي العمیـق في تربیة أبنائهمـا

الوصــف بــل  كمــا أن حــدود هــذه الدراســة لــن تقــف عنــد حــد فــي وظــائف األســرة، وأســالیب التربیــة، 
  .ستتعدى ذلك إلى محاولة الوقوف على العوامل المختلفة المرتبطة بمتغیرات الدراسة

ومــا یحــیط بهــم مــن  أفــراد األســرة،وللتحقیــق الغایـــات یلــزم جمــع بیانــات مختلفــة متعــددة عــن 
عوامـل وظروف اجتماعیـة واقتصـادیة، ذلـك أن كثیـرًا مـن هـذه البیانـات ال یمكـن مالحظتهـا بوسـائل 

 ،لمالحظة العلمیة، كما ال یمكن الحصول علیها من مصادر بیانات سابقة رسمیــة أو غیـر رسـمیةا
، مما یجعـل أنسـب السـبل الموصـلة إلـى  ألن من بین تلك البیانات ما هو خاص جدًا وشخصي جدًا

 Social Survey Method  المسـح االجتمـاعي أسـلوبغایــات هـذه الدراســة هـو االعتمـاد علـى 
مكننــا مــن جمـــع بیانــات متعــددة ب یاألســلو وهـذا  ،رئــیس فــي هــذه الدراســة أســلوبلمعاینــة، كبطریقـة ا

وتجیــب علــى  ،والتــي تخــدم بطبیعــة الحــال أهــداف هــذه الدراســةخاصــة الوالــدین، األســرة أفــراد عــن 
ینطلـق أیضـًا مـن محاولـة تعمـیم نتـائج هـذه الدراسـة علـى جمیـع  الوصـفيمـنهج الواختیار  ،تساؤالتها

الخیــار  مــا یجعــل منــه هــذاممــا یتطلــب أعــدادًا كبیــرة مــن المبحــوثین،  ،وحــدات المجتمــع المــدروس
وبرغم أهمیتها وما تتمتـع بـه -ألن المناهج األخرى  ،األفضل والمناسب لتحقیق أهداف هذه الدراسة

فـي مثـل هـذه الحالـة یجـب فأن تحقـق كثیـرًا مـن أهـداف هـذه الدراســة، إال أنها ال یمكن  -من میزات
 ووهــــأال إن نستقصــــي المعلومــــات الضــــروریة ألهــــداف البحــــث وتســــاؤالته مــــن مصــــدرها األصــــلي، 

األســـــرة،  محـــــاولین مـــــا أمكـــــن اســـــتخدام جمیـــــع الوســـــائل المتاحـــــة التـــــي تضـــــمن صـــــحة البیانـــــات 
   .ومصداقیتها

  المنهــــج الوصـــفيإن المـــنهج المعتمـــد فـــي دراســـتنا هـــذه هـــو وتبعـــا لمـــا تـــم التطـــرق إلیـــه، فـــ
دراســـتنا هـــذه؛ حیـــث ســـعت لوصـــف  باعتبـــاره یتماشـــى وطبیعـــة البحـــث والدراســـة الوصـــفیة لموضـــوع

ــة، وتحدیــد  ــة فــي األســرة الجزائری ــة الحدیث مــن خــالل تســلیط الضــوء علــى مقــومین مقومــات التربی
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أن الدراســات "حیــث  ،كمــا وكیفــا وأســالیب التربیــة األســریة لألســرةالوظــائف المتغیــرة : أساســیین همــا
وذلــك  ،)1("الوصــفیة تتجــه إلــى تصــنیف الحقــائق والبیانــات وتحلیلهــا ثــم اســتخالص النتــائج وتعمیمهــا

مالمح التغیر الـذي أصـاب وظـائف األسـرة بصـفة عامـة، واألسـرة الجزائریـة بصـفة تحدید من خالل 
األثـــر الـــذي خلفـــه التغیـــر فـــي وظائفهـــا علـــى اســـتخالص و  ،خاصـــة، والوقـــوف علـــى عوامـــل تغیرهـــا

  .نتائج تؤكد أو تنفي ما جاءت به فرضیات الدراسةالستخالص األسریة، أسالیب التربیة 

سـطرت علینـا، واألهـداف التـي  موضـوع دراسـتناانطالقـا مـن اعتبـارات عـدة فرضـها و  ومنـه؛
الـذي المـنهج "، علـى اعتبـار أنـه المنهج الوصفيفي بدایة دراستنا هذه، فالمنهج الذي اعتمدناه هو 

لــى وصــف موقــف، أو مجــال اهتمــام معــین بصــدق ودقــة مــن أمثلتــه الدراســات اإلحصــائیة یهــدف إ
دراسـة العمـل، الدراسـات التـي ... للسكان، مسح الرأي العام، المسح الذي یرمـي إلـى تحدیـد الحقـائق

لمراجـــع والمصـــادر وتحلیـــل الوثـــائق ودراســــة تشـــتمل علـــى االســـتمارة، المقابلـــة والمالحظـــة، مســـح ا
  .)2(..."سجالت األحداث الطارئة

فالهــدف مــن المــنهج الوصــفي هــو جمــع معلومــات حقیقیــة متصــلة بظــاهرة موجــودة  وعلیــه؛
التغیـر الـذي ، والذي كان بغرض كشف ووصف هاستخدم هذا ما استلزم علیناأصال في المجتمع، و 

 ،ن التغیـر األسـريمـن خـالل أراء مـن كتبـوا عـ التربیـة فیهـا، مس وظائف األسرة وأثـره علـى أسـالیب
التربویـة المتبعـة فـي األسـرة، والعوامـل المـؤثرة فیهـا، والتركیـز علـى عامـل التغیـر  األسالیبومختلف 

وأبعاد بغرض  نا مؤشراتستخداماوحتى نتمكن من قراءتها قراءة تحلیلیة نقدیة،  األسرة في وظائف 
  .االستفادة منها في التفسیر والتحلیل في جمیع فصول دراستنا النظریة والمیدانیة

  :في هذه الدراسة من خالل الخطوات التالیة تم توظیف المنهج الوصفيو 

ـــة االستكشــاف -3-1 نــا فیهــا وتــم فیهــا جمــع كــل البیانــات والمعلومــات النظریــة، التــي حاول :مرحل
تفسـیر وتحلیـل أثـر ، كـل علـى حـد، و الوظیفي لألسرة، وأسـالیب التربیـة األسـریةالتغیر تحلیل رصد و 

، وفــي هــذه المرحلــة )أســالیب التربیــة(علــى المتغیــر التــابع) لألســرةالتغیــر الــوظیفي (المتغیــر المســتقل
                                                             

 .199.عبد الباسط محمد حسن، مرجع سبق ذكره، ص )1(
 .28.، ص2008دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، محاضرات في والمنهجیة لطالب علم االجتماع: جازیة كیران )2(
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مع ومقابلة یتحدد الموضوع من حیث أبعاده ومصادره، إضافة إلى جمع المعلومات، حاولنا مناقشة 
مدیریـــــة التخطـــــیط والتهیئـــــة العمرانیــــة، وخلیـــــة التخطـــــیط ببلدیـــــة ب ر، وبعـــــض االداریــــناألســـــبعــــض 
تزویــدنا بــبعض المعلومــات التــي لذا هــو بالعالیــة،  اإلداريومدیریة التخطــیط والتعمیــر بــالحي بســكرة،

  .عبر صفحات الكتبنجدها  م، والتي لتخدم موضوع دراستنا

وشملت صیاغة كل تسـاؤالت وفرضـیات الدراسـة، وتحدیـد مؤشـرات تسـتند  :مرحلـة الوصف -3-2
علیهــا الدراســـة ككــل، فالموضـــوع بالنســبة ألي قـــارئ عنوانــه إلـــى حــد كبیـــر، لــذا حاولنـــا حصــره فـــي 

عطائـه ممیـزات،  متغیرین أساسیین؛ أحدهما مستقل واآلخر تـابع، تـم بعـدها تحدیـد مجتمـع الدراسـة وإ
ة لـــه، وكـــذا اختیـــار األدوات المالئمـــة لجمـــع المعلومـــات منهـــا وصـــحیفة حتـــى تختـــار العینـــة الممثلـــ

  .والمقابلة والمالحظة) االستمارة(االستبیان 

ونقدها عبر إطالق تفسیرات علمیة ألسباب وجودها، وذلك للخروج : مرحلـة تحلیل البیانات -3-3
ات أو نفـــي لفرضــــیات باســـتنتاجات تكـــون بمثابــــة إجابـــة عـــن التســــاؤل الـــرئیس للدراســـة، وكــــذا كإثبـــ

  .الدراسة

یتضــمن عـدة إجـراءات منهجیـة كالمالحظـة واالستقصــاء،  التحلیلـي المنهج الوصـفيومنـه؛ فـ
والتحلیـــل والتفســـیر، وهـــذا مـــا یتوافـــق بشـــدة مـــع األهـــداف المســـطرة لهـــذه الدراســـة، التـــي تتنـــاول أحـــد 

من ) أي المنهج(الموضوعات الهامة، التي تهم األسرة والمجتمع عموما، وبالتالي نتمكن من خالله 
حـول الظـاهرة المدروسـة بتطبیـق مختلـف األدوات الضـروریة جمع أكبـر قـدر ممكـن مـن المعلومـات 

لجمــع البیانــات الالزمــة لمعرفـــة العوامــل ذات الصــلة بموضــوع الدراســـة، ومــدى تأثیرهــا فــي حـــدوث 
الظــــاهرة، وبــــروز المشــــكالت بــــأكثر إلحــــاح، وتحدیــــد مــــدى االرتبــــاط القــــائم بــــین العوامــــل المحیطــــة 

  .بالظاهرة موضوع دراستنا
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 :ع البیانات وأسالیب المعالجة االحصائیةأدوات جم -4

تقدر القیمة العلمیة ألي بحث علمي بالنتائج التي توصل إلیها الباحث، وهـذه النتـائج تـرتبط   
ارتباطـا وثیقــا بــاألدوات المســتعملة ألجـل الوقــوف علــى كــل جوانـب الظــاهرة، وتحدیــد بــذلك متغیــرات 

االختیـار السـلیم ألدوات وتقنیـات جمـع البیانـات والتحقـق الدراسة ونتائجها تحدیدا دقیقا، لذا البد مـن 
یحتــاج كــل مــنهج إلــى أدوات لجمــع "ن الظــاهرة محــل الدراســة، إذ ـمــن مــدى مصــداقیتها للكشــف عــ

ل ـل العمــن شـأنها أن تجعــم لـألدوات التـي مــار سلیــة، یتطلب اختیـة المیدانیـالبیانات  فالقیام بالدراس
یمكن استغناء أي دراسة علمیة عن أدوات مناسبة لطبیعـة الموضـوع، ولنـوع  وال، راـأو متغی الـمتكام

كمــــا أن طبیعــــة المشــــكلة المطروحــــة وبخاصــــة الحلــــول "، )1("المــــنهج المختــــار تطبیقــــه فــــي الدراســــة
هــي التــي تحــدد انتقــاء األدوات التــي تناســب هــدف البحــث علــى أحســـن ) الفرضــیات(المقترحــة لهــا 

مـثال لكـي ) كالمقابلـة(قي الباحـث وسـیلة واحـدة للحصـول علـى المعلومـات وجـه، وینبغـي أن ال یسـتب
یستخدمها في كل دراسة، بل لكل مشكلة بحث أداة وأدوات مناسبة، وقد تكون الزمة لجمع البیانات 

كمـــا ینبغــــي علـــى الباحـــث أن یكــــون درایـــة تامـــة بكیفیــــة (...) واإلجابـــة علـــى األســــئلة المطروحـــة، 
،  وبنــاءا علــى هــذا فقــد تــم االعتمــاد علــى األدوات )2("علومــات الناتجــة عنهــااســتخدامها وتفســیر الم

  :والتقنیات التالیة

  :ةــالمالحظـ -4-1

تعتبــر المالحظــة مــن أهــم وســائل جمــع البیانــات، وقــد اســتعملها اإلنســان البــدائي فــي مالحظــة     
الطبیعـــة  ومـــا یطـــرأ علیهـــا مـــن تغیـــرات ومـــازال یســـتعملها اإلنســـان المعاصـــر لمـــا لهـــا مـــن أهمیـــة 

إن نقطة البدایة في أي علم هي الحواس، حیث تقوم بنقل ما یحـدث حولهـا مـن ظـواهر "، )3("وفائدة

                                                             
، المكتـب الجـامعي الحـدیث، االسـكندریة، التفكیر العلمي والتفكیر النقدي في بحوث الخدمـة االجتماعیـة: محمد صبري فؤاد النمر )1(

 ).299،300(ص.، ص2003
سند تكویني لفائدة المفتشین في ( منهجیـة البحـث :هیئة التأطیر بالمعهد الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم )2(

 .63.، ص2005، )الجزائر(، وزارة التربیة الوطنیة، الحراش)مختلف األطوار التعلیمیة
، 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )الكتاب األول(2، طأسس البحث العلمي: بلقاسم سالطنیة، حسان الجیالني )3(

 .66.ص
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بیعیة واجتماعیـة  فـیالحظ اإلنسـان مـا یحـدث حولـه ویسـجل مالحظاتـه، ومشـاهداته، كمـا عایشـها ط
في أي ناحیة من نواحي وقوعها، وهي مصدر أساسي للحصول على البیانـات والمعلومـات الالزمـة 

، وبالتــالي فهــي أداة أساســیة تبنــى علیهــا مختلــف األدوات األخــرى للكشــف عــن )1("لموضــوع البحــث
اآلراء والمواقف لمجموعة البحث اتجاه القضیة محل الدراسة، ضمن المقابالت التي أجریت مختلف 

  .معهم لتفسیر ترجمة ما الحظناه إلى عبارات ذات داللة

األداة األولیـة لجمـع المعلومـات وهـي النـواة التـي یمكـن أن یعتمـد : "وتعرف أیضا علـى أنهـا
دراك الحالة التي هـي  علیها للوصول إلى المعرفة العلمیة، وفي أبسط تعاریفها النظر إلى األشیاء وإ

  .  )2(علیها

إن المالحظة في البحث العلمي هي مشاهدة الظاهرة محل الدراسـة عـن كثـب، فـي إطارهـا 
المتمیـز ووفــق ظروفهــا الطبیعیـة، حیــث یــتمكن الباحـث مــن مراقبــة تصـرفات وتفــاعالت المبحــوثین، 

، أي المالحظة المقصودة وفق خطة )3("ومشاكلهم الیومیةومن التعرف على أنماط وطرق معیشتهم 
  .مرسومة للبحث العلمي في إطار منهج متبع

اســــتخدمنا المالحظــــة البســــیطة خــــالل الدراســــة االســــتطالعیة، للتعــــرف أكثــــر علــــى بعــــض و   
العملیـــات واألدوار الیومیـــة ألفـــراد مجتمـــع الدراســـة، ومالحظـــة المبحـــوثین أربـــاب األســـر مـــن خـــالل 

نـــا خـــالل ، وحتـــى تعـــاملهم مـــع أبنـــائهم أمامانفعـــاالتهم ومـــدى اســـتجابتهم لألســـئلة المطروحـــة علـــیهم
توضـــیح بعـــض األســـئلة فـــي االســـتبیان، فوجـــدنا أســـرا عنـــد خـــروج األم أو األب الســـتقبالنا والتحـــدث 

وال یـرى األبـوین مانعـا فـي مشـاركتهم فـي الحـدیث، فـي حـین تجـد بعـض  ،معنا، یخـرج األبنـاء أیضـا
األسر وعند فتح األبوین للباب والتحدث معنا  ال أثر لألبناء وال تسمع منهم إال همسات بعیـدة، أمـا 
بعـض اآلبــاء فیسـتخدمون الشــتم والضـرب مــع أبنـائهم دون مبــاالة بوجـود غربــاء بیـنهم وبــین أبنــائهم، 

                                                             
، 1999، )الجزائر(، منشورات جامعة منتوري، قسنطینةأسس المنهجیة في العلوم االجتماعیة: فضیل دلیـو، علي غربي )1(

 .186.ص
 .300-299.ص.مرجع سابق، ص: محمد صبري فؤاد النمر )2(
، 2007جزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، ال3، طمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال: أحمد بن مرسلي )3(

 .203.ص
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بتسـامة واســتلم باإلضـافة للعدیـد مــن المالحظـات التــي جمعناهـا حــول األبـوین، فمــنهم مـن اســتقبلنا با
منـا صــحیفة االســتمارة باهتمـام، ومــنهم مــن صــرخ وأغلـق البــاب فــي وجوهنــا، ومـنهم مــن اعتــذر مــن 

ســماح الــزوج أو أحــد األقــارب أو لعــدم  األبــوین، وراء البــاب لعــدم قبــول مــأل االســتمارة، لعــدم اهتمــام
نـا صـحیفة االسـتبیان، واسـتلمت م األسـرفي حین استقبلتنا ربات بعـض  ،بفتح الباب للغرباء للزوجة

حـول ماهیـة دراسـتنا وموضـوعها، وتفاجأنـا عنـد عودتنـا فـي الموعـد  األسئلةاجبنا عن بعض  أنبعد 
، الـبعض اآلخـرضـیاعها عنـد و  بعـض المبحـوثین، الـذي حـدد لنـا السـترجاع االسـتمارة، بعـدم اهتمـام

دون توضـــیح فـــي ، وحتـــى بطردنـــا دون األخـــرى األســـئلةبیضـــاء، أو مجـــاب علـــى بعـــض  وبإعادتهـــا
 إزعـــاجلتفـــادي  -ســـابقا الموعـــد المتفـــق علیـــه ةخالفـــم مدحرصـــنا علـــى عـــمـــع أننـــا  - حـــاالت أخـــرى

  .المبحوثین

  :ةـــــالمقابل -4-2

تعتبــر المقابلــة وســیلة لجمــع البیانــات فــي البحــث االجتمــاعي، وتمتــاز هــذه األداة بالمرونــة، 
  .الجوانب التي تجرى فیها المقابلةحیث تسمح بمالحظة المبحوث والتعمق في فهم كافة 

إحدى التقنیـات المنهجیـة الهامـة فـي الدراسـات االمبریقیـة، وهـي عبـارة عـن تفاعـل  والمقابلة؛
قـائم علـى الحــوار اللفظـي الـذي یجمــع الباحـث والمبحـوث اعتمــادا علـى نقـاط محــددة توجـه الباحــث، 

، وهي عبارة عن "استمارة المقابلة"أداة  وقد استخدمنا في البحث المقابلة المقننة وتجسدت أساسا في
دلیــل یشــمل مجموعــة مــن األســئلة المحــددة مســبقا، یــتم التعــرض لهــا وجهــا لوجــه لعنصــري المقابلــة، 

عالقـة دینامیـة وتبـادل لفظـي بـین شخصـین أو أكثـر، وهـي أداة بـارزة مـن أدوات :"وتعرف علـى أنهـا
هذا التعریف أبرز أن  ،)1("ها علم االجتماعالبحث العلمي، وظهرت كأسلوب هام في میادین عدة من

المقابلــة تســتخدم مــن أجــل خلــق عالقــة تفاعلیــة لعــدة أفــراد یجــري بیــنهم تبــادل لفظــي وقــد یكــون فــي 
أماكن مختلفة، إال أنه لم یبرز إذا ما كان هناك شروط للقیام بمقابلـة، خاصـة إذا كانـت مباشـرة أوال 

  الم وجها لوجها أم ال؟بمعنى هل لزاما على األفراد تبادل الك

                                                             
 .247.، ص2000، دار المسیرة للنشر، األردن، مناهج البحث في التربیة علم النفس: سامي ملحم )1(
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المواجهة أو المعاینة أو االستجواب وهي تقوم على : "المقابلة هي في حین هناك من یرى أن      
االتصـال الشخصــي واالجتمــاع وجهـا لوجــه بــین الباحـث أو معاونیــه المتمــرنین معـه والمبحــوثین كــل 

باحـث الحصـول علیهـا وذلـك على حدا، وتحدث مناقشة موجهة من أجـل جمـع البیانـات التـي یریـد ال
، إذا فقــد وضــع التعریــف شــروطا منهــا التواجــد الشخصــي للباحــث أو معاونیــه مــع )1("لغــرض محــدد

  .المبحوث، مع وضع تنظیم لتفعیل المنافسة للحصول على بیانات یحتاجها الباحث في بحثیه

إزاء األفـراد أنهـا تقنیـة مباشـرة للتقصـي العلمـي تسـتعمل : "  أنهـا" مـوریس أنجـرس"ویعرفها 
الــذین تــم ســحبهم بكیفیــة منعزلــة، غیــر أنهــا تســتعمل فــي بعــض الحــاالت إزاء المجموعــات مــن أجــل 
اســــــتجوابهم بطریقــــــة نصــــــف موجهــــــة والقیــــــام بســــــحب عینــــــة كیفیــــــة بهــــــدف التعــــــرف بعمــــــق علــــــى 

هــي تقنیــة مباشــرة تســتخدم مــن أجــل ســؤال " مــوریس أنجــرس"فالمقابلــة حســب  ؛إذن.)2("المســتجوبین
  .األفراد فرادى أو جماعة بطریقة تسمح بالحصول على معلومات كافیة حول األفراد المستجوبین

تفاعل لفظي یتم عن طریق " أن المقابلة هي " طلعت ابراهیم لطفي"وجاء في كتاب الباحث 
القــــائم بالمقابلــــة أن یستشــــیر معلومــــات أو آراء أو معتقــــدات  موقــــف مواجهــــة یحــــاول فیــــه الشــــخص

  .)3("شخص آخر أو أشخاص آخرین للحصول على بعض البیانات الموضوعیة

والمقابلة ال تقتصر كما یظن البعض على التبادل اللفظي بین شخصین أو أكثر عن طریق 
اسـتجابات المفحــوص، بــل أسـئلة بقصــد الحصـول علــى بیانـات معینــة مـع االهتمــام بـبعض األلفــاظ و 

یشــتمل علــى عنصــر المالحظــة للمظــاهر التعبیریــة والحركیــة، ألنهــا توســع معنــى العنصــر اللفظــي، 
  .)4("وكذلك التفسیرات أو التعلیقات من جانب الباحث

                                                             
 .156.، ص2003، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، أصول البحث العلمي: عبد الحمید رشوان )1(
 .197.مرجع سبق ذكره، ص: موریس أنجرس )2(
 ).85،86(ص.، ص1995، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، أسـالیب وأدوات البحـث العلمي: طلعت ابراهیم لطفي )3(
 .51.مرجع سبق ذكره، ص: جازیـة كیران )4(
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أن المقابلـة هـي محادثـة " عمار بوحوش ومحمد محمـود الـذنیبات"جاء في مؤلف الباحث و   
رد آخـر أو مــع أفــرد، بهـدف الحصــول علـى أنــواع مـن المعلومــات فــي موجهـة، یقــوم بهـا الفــرد مـع فــ

  .)1("بحث علمي، أو لالستعانة بها في عملیات التوجیه والتشخیص والعالج

، *وتــم اســتخدام المقابلــة الحــرة فــي الدراســة االســتطالعیة بغــرض استكشــاف مجتمــع الدراســة  
بعـــض ، )البلدیـــة(علـــى مســـتوى الجماعـــات المحلیـــة إداریـــینإضـــافة إلجـــراء مقـــابالت مـــع مســـؤولین 

، ومــع بعــض أربــاب األســر ببلدیــة بســكرة خاصــة األمهــات، لســهولة التعامــل مســیري دور الحضــانة
بإجراء مقـابالت  بغرض جمع قدر أكبر من المعلومات للتفسیر المیداني، كما قامت الباحثة معهن،

، وذلـك خـالل شـرح وتفسـیر بعـض ث المیـدانيمنتظمة مع المبحوثین في إطار تطبیق اسـتمارة البحـ
  .األسئلة، التي طلب منا توضیحها

  :بناء استمارة االستبیان -4-3

نمــوذج یضــم :"الســتمارة بأنهــال تعریــف إعطــاءقبــل التطــرق لبنــاء اســتمارة االســتبیان، نحــاول   
الهامة التي توجه لألفراد، وهي الئحـة مؤلفـة مـن مجموعـة مـن األسـئلة الهامـة  األسئلةمجموعة من 

  .)2("التي یتعین على الباحث أن یولیها جل اهتمامه

نــات فـي مجــال البحــث امـن الوســائل الهامـة فــي جمـع البی مارة أو االســتبیانعتبــر االسـتتكمـا 
وبالكیفیـة ، مستوى مقبول من التعلـیم وفي الحالة التي یكون فیها أفراد عینة البحث على االجتماعي

  .المطروحة دون وجود الباحث األسئلةالتي تسمح لهم بفهم 

انطالقـــا مـــن أهـــداف الدراســـة، وباالســـتفادة مـــن الجانـــب النظـــري لهـــا، ومجمـــوع الدراســـات و 
تم تصمیم والمقاالت المنشورة التي شملت بعض الدراسات المیدانیة حول متغیرات دراستنا الحالیة،  

                                                             
 .65.مرجع سبق ذكره، ص: عمار بوحوش، محمد محمود الذنیبات )1(
مباشرة واإلجابة كانت مباشرة، وقد ساعدتنا وكانت المقابالت مع بعض رباب وأرباب بعض األسر، من خالل طرح أسئلة االستمارة *

ضافة أسئلة أخرى تفید دراستنا كانت  هذه اإلجابات في تغییر وتعدیل العدید من األسئلة، وحتى حذف واستبدال البعض اآلخر، وإ
 .غائبة عنا

ریبات قصیرة المدى في البحث مالحظات حول استخدام االستمارة والمالحظة كأداتین لجمع البیانات في التد: بلقاسم سالطنیة) 2(
 .13.، ص2002مجلة العلوم االجتماعیة واالنسانیة، جامعة باتنة، الجزائر، العدد الثالث، أكتوبر السوسیولوجي،
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صـــحیفة االســـتبیان وفـــق مجموعـــة مـــن األســـئلة والعبـــارات، تتعلـــق فـــي أساســـها بـــالتحقیق االمبریقـــي 
، وقــد وزع االســتبیان علــى مفــردات العینــة، والتــي تمثلهــا مجمــوع األســر الموجــودة لفرضــیات الدراســة

ببلدیــة بســكرة، وذلــك باالعتمــاد علــى فریــق بحــث فــي المیــدان شــكله مجموعــة مــن الطلبــة بمســاعدة 
لصــعوبة قیــام الباحثــة بتوزیــع االســتبیان  ،مــن قســم علــم االجتمــاع والعلــوم االنســانیة األســاتذةعــض ب

، ببلدیـة بســكرة فـي وقــت قصـیر، واســترجاعها فیمـا بعــد حــي 26الموزعـة علــى  األســرعلـى مجمـوع 
  .تحدد عدد األسر في كل حي على حدة في مدینة بسكرة إحصائیاتخاصة مع عدم وجود 

ه ــــدول بـــوج، رةــــول األســــة حــــبیانات عاموفي مقدمتها  ؛أربعة محاورتضمن االستبیان و       
،  *محمد سالم القرني الدكتور، وهذه العبارات عبارة عن مقیاس خاص من إعداد ارةـــعب 57

 الوالدیةلقیاس أسالیب التربیة األسریة، والذي یستخدم في علم النفس لقیاس أسالیب المعاملة 
التربیة األسریة المتبعة من قبل األب یهدف هذا المقیاس إلى قیاس أسالیب و ، )ةـــة األسریــالتربی(

  .واألم

   ):شخصیة(متغیرات دیمغرافیة  -1- 4-3

، عدد األبناء المقیمین )األب واألم(مثل سن الوالدین) الشخصیة(وشملت البیانات األولیة 
ناثاذكورا (في رعایة األسرة    ).مع تقدیم أربع اختیارات( ، ومكان إقامة األسرة)وإ

  :متغیرات الدراسة األساسیة -4-3-2

  :، كما یليفي أربعة محاور أساسیةوجاءت وشملت البیانات األساسیة لالستمارة،     

 09 :بتغیــر الوظیفــة االنجابیــة فــي األســرة الجزائریــة أســالیب التربیــة األســریةتــأثیر  :المحــور األول
  .عبارات

 11 :بتغیــر الوظیفــة التربویــة فــي األســرة الجزائریــة األســریةأســالیب التربیــة تــأثیر  :المحــور الثــاني
  .عبارة

                                                             
  أستاذ علم النفس العالجي المشارك استشاري العالج النفسي مجاز من الهیئة السعودیة للتخصصات الصحیة: سالم القرني*

  .، السعودیةكلیة التربیة -العزیز  بجامعة الملك عبد  والمشرف العام على وحدة الخدمات النفسیةعلم النفس  رئیس قسم
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 11: تــأثیر أســالیب التربیــة األســریة بتغیــر الوظیفــة التعلیمیــة فــي األســرة الجزائریــة :المحــور الثالــث
  .ةعبار 

 09: بتغیـــر الوظیفـــة االقتصـــادیة لألســـرة الجزائریـــة األســـریةأســـالیب التربیـــة  تـــأثیر :المحـــور الرابـــع
  .اتعبار 

-أحیانا(یاس ثالثيــــ، ومق)ال-نعم(اس ثنائيــــن، مقیــــیارة على مقیاســـــت أداة االستمـــواشتمل      
، نقیس به أثر التغیر الذي أصاب وظائف األسرة الجزائریة على أسالیب التربیة، وقد )أبدا-دائما

  :احثة بناء األداة الخطوات اآلتیةاتبعت الب
، بحیث تضمنت للدراسةوضع األداة في صورتها األولیة في ضوء الدراسة النظریة  -1

 تعددا من المحاور، شكل كل محور فرضیة من فرضیات الدراسة، في حین شكل
 .تساعدنا فیما بعد في التحلیلل؛ بیانات عامة حول األسرة، الثالث عبارات األولى

، مع طلب إعادة اإلجابة على نفس ةأسر  15مكونة من  داة على عینة تجریبیةتوزیع األ -2
یوما على اإلجابات األولى، وهذا بهدف حساب  15بعد مرور  ، وذلكأسئلة االستمارة

 .صدق األداة
محكمین من داخل وخارج  06عرض األداة على أساتذة محكمین، والذین كان عددهم  -3

 .*الوطن
 .المشرف، وااللتزام بالتعدیل وفق مالحظاته عرض األداة على األستاذ -4
تعدیل األداة في ضوء ما ورد من مالحظات، حیث تم إعادة صیاغة االستمارة بشكلها  -5

 .الحالي
إعادة عرض االستمارة على األستاذ المشرف، لیطلع علیها ویعطي رأیه فیها، لیتم  -6

 .وضعها في صورتها النهائیة
 

                                                             
 براهیمي الطاهر :الدكتور واألستاذ ،جابر نصر الدین :الدكتور واألستاذ، دبلة عبد العالي :الدكتور األستاذعرضت االستمارة على  *

كلیة التربیة للبنات،  -من جامعة بغداد عفراء ابراهیم خلیل العبیديوالدكتورة ، لیلىل ــسهوالدكتورة من جامعة محمد خیضر بسكرة، 
 .كلیة التربیة بجامعة السعودیة -سالم القرني :والدكتور
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  :صدق وثبات أداة االستمارة -4-4

یشیر الصدق إلى مدى قدرة أداة القیاس على قیاس ما وضعت ألجله بالفعل، وأن عباراتها    
، وهناك عدة أنواع للصدق یلجأ لهـا البـاحثین عـادة لتقـدیر صـحة  وأسئلتها تمثل ما یراد قیاسه حقیقًة

  .   أداة القیاس

  :كالتالي وفي هذه الدراسة  تم التأكد من صدق األداة عن طریق عدة إجراءات وهي  

  :صدق المحتوى -4-4-1

ویعنــي مــدى تمثیـــل بنــود اختبــار للمحتـــوى المــراد قیاســـه بحیــث تمثــل الصـــفة المــراد قیاســـها   
، ویــتم عــادة التوصــل لهــذا النــوع مــن الصــدق عــن طریــق عــرض األداة علــى عــدد مــن  تمثــیًال جیــدًا

الدراسـة، وللتأكـد مـن صـدق  الخبراء والمختصین لتحلیل العبارات والتأكد من مدى ارتباطها بمحتـوى
محتوى أداة القیاس في هذا الدراسة تـم عرضـها علـى عـدد مـن أسـاتذة علـم االجتمـاع، وعلـم الـنفس، 

مختصـة  -كلیـة التربیـة للبنـات–بسكرة، وأسـتاذة بجامعـة بغـداد -وعلوم التربیة بجامعة محمد خیضر
العتبار، وتم تعدیل االستبیان بنـاءا تم األخذ بمالحظاتهم وتوجیهاتهم في ا، و في علم النفس التربوي

  .على هذه المالحظات والتوجیهات

  :الصدق اإلحصائي -4-4-2

الصدق یقصد به فاعلیة االختبار في "في مرجع له أن  عبد الرحمن العیسويأشار الباحث   
التوصــل لهــذا النــوع مــن الصــدق مــن خــالل إیجــاد قیمــة  ، ویــتم)1("قیــاس مــا وضــع مــن أجــل قیاســه

  . 0.95الجذر التربیعي لمعامل الثبات وكانت القیمة 

  :إجراءات الثبات - 4-4-3
یعني الثبات أن أداة القیاس تتمتع بدرجة من االستقرار بحیث یمكن االعتماد علیها  في   

الصدق  كروباخ، ویصف تقریباً إعطاء نفس النتائج إذا ما تكرر استخدامها في نفس الظروف 

                                                             
 .249.، ص2002، دون ناشر، دون بلد نشر، قاموس مصطلحات علم النفس الحدیث والتربیة: عبد الرحمن العیسوي )1(
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نها من  كعملیة یجمع بها مستخدم االختبار أو مطورة الدالئل التي تدعم االستنتاجات، التي كوّ
، وقد تم التأكد من ثبات أداة الدراسة بطریقة احصائیة، عن طریق استخراج )1(عالمات االختبار

خاص بعبارات أسالیب معاملة الوالدین، ، حیث تم استخراج قیمة الثبات للبعد المعامل ألفا كرونباخ
، ومن ثم تم استخراج معامل الثبات لكل االستبیان، تغیر وظائف األسرةوالبعد الخاص بعبارات 

 :وكانت النتائج كالتالي
  مارةیوضح درجات ثبات أبعاد االست ):11(جدول رقم 

 درجة الثبات أبعاد القیاس
 0.89 عبارات تغیر وظائف األسرة

 0.84 أسالیب معاملة الوالدینعبارات 
  

وهي درجة ثبات عالیة  0.90أما المجموع الكلي لدرجة ثبات جمیع أجزاء االستبیان فكانت     
  .یمكن االطمئنان لنتائجها

  :وتطبیقها ثبات األداة - 4-4-4

وللتأكد من صدق األداة قامت الباحثة بحساب معامالت الثبات لها، بتطبیقها على عینة       
عادة االختبار، وبفارق أسبوعین بین التطبیقین األول  15مكونة من  أسرة، عن طریق االختبار وإ

بین أداء العینة في التطبیق األول ) معامل بیرسون(والثاني، بهدف استخراج معامل االرتباط 
  .وأدائها في التطبیق الثاني

كمرحلــة أولــى، ســمحت لنــا ) أســرة 15(وتــم تطبیــق اســتمارة مبدئیــة علــى العینــة ســابقة الــذكر
ضـافة أسـئلة أخـرى،  عـادة صـیاغة الـبعض منهـا، وإ بتعدیل استمارة البحث بحـذف بعـض األسـئلة، وإ
كمــا عرضــت االســتمارة علــى محكمــین مــن داخــل وخــارج الــوطن، إلبــداء الــرأي حولهــا وتعــدیلها بمــا 

یان فـي شـكلها النهـائي یتالءم وموضوع الدراسـة، وبعـد تعـدیلها قامـت الباحثـة بتوزیـع صـحیفة االسـتب

                                                             
 .170-169.ص.، ص2002، )األردن(، دار وائل، عمانالقیاس والتقویم النفسي والتربوي: عبد اهللا الصمادي، ماهر الدارابیع )1(
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: ، والتي شكل أرباب األسر وزوجاتهم ببلدیـة بسـكرة لــ )عینة الدراسة(والمعدل على مفردات البحث 
  .*أسرة 1748

وخضــعت عبــارات المحــور األربعــة والمقیــاس لقیــاس موحــد، باســتثناء البیانــات العامــة وذلــك 
كانـــت درجـــة  ،الثنـــائي المتبنـــى، مـــع العلـــم أن المقیـــاس **SPSSنظـــام لكـــي یســـهل تحلیلهـــا وفـــق 

دائمــــا : لـــــ ال، أمــــا فــــي المقیــــاس الثالثــــي فكانــــت درجــــات البــــدائل) 1(لــــنعم ودرجــــة واحــــد) 2(اثنــــان
  ).3(وأبدا واحد) 2(وأحیانا اثنان) 1(ثالثة
 

  ):المعاملة الوالدیة(أسالیب التربیة األسریة مقیاس  -4-5

ف على أسلوب التربیة      كل على حدة  ،المتبع من طرف األبوینُأِعدَّ هذا المقیاس لغرض التعرّ
ن هذا المقیاس في األسرة الجزائریة،   :عبارة تقیس أربعة أبعاد هي) 57(من  وقد تكوّ

 Cruelty: )العنف(القسوة - 4-5-1

یتمثل هذا األسلوب في استخدام الوالدین في عملیة تنشئة الطفل وتطبیعه اجتماعیًا كل ما      
ویقابل ( عبارة) 14(أو التهدید به، وعدد عباراته ) الضرب(یؤدي إلى إثارة األلم الجسمي كالعقاب 

  )   14-01في الجدول من 

 Overprotection: أسلوب الحمایة الزائدة- 4-5-2

أحد الوالدین أو كلیهما نیابة عن طفلهما بالواجبات والمسئولیات التي ینبغي علیه قیام ویكون ب   
  ).29 - 15من .(عبارة) 15(القیام بها، أي حمایة الطفل والتدخل في كل شئونه، وعدد عبارته 

  

                                                             
  .حي ببلدیة بسكرة 26من مجموع عدد االسر االجمالي ل %5ویمثل ھذا العدد  *

من البرامج الشائعة االستخدام في مجال تحلیل البیانات الخاصة باألبحاث والدراسات  SPSSیعتبر البرنامج االحصائي  **
االجتماعیة، حیث أن تسمیته الكاملة هي الحزمة االحصائیة للعلوم االجتماعیة، وهو برنامج یسمح بتحلیل البیانات آلیا عن طریق 

 .ادخال المعطیات له، ومن ثم القیام بجمیع العملیات االحصائیة
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 Negligence: أسلوب اإلهمال - 4-5-3

أو غیر , قیامه بسلوك مرغوبترك الوالدین طفلهما دون تشجیع أو محاسبة عند ویتمثل في      
) 15(مرغوب فیه، إضافة إلى تركه دونما توجیه إلى ما یجب أن یفعله أو یقوم به، وعدد عبارته 

  ).43 -30.(عبارة

  )والذي یقابله األسلوب الدیمقراطي( Normality: أسلوب السواء - 4-5-4

الوالدین  إتباعوهو  ،نفسیةیتمثل في ممارسة األسالیب السویة من وجهة النظر التربویة وال    
وعدد عبارته . أسالیب سویة تعتمد على األسالیب التربویة الحدیثة في المعاملة من قبل الوالدین

  .ویتمیز المقیاس بمعامل الصدق والثبات)  57-44.  (عبارة) 13(

ــَل كــل أســلوب للمعاملــة الوالدیــةو  بمجموعــة مــن العبــارات الوصــفیة التــي تــدل علــى أنــه  ،تَمثَّ
األســلوب الســائد لــدى الوالــدین فــي طریقــة معاملتهمــا البنهمــا، وأمــام كــل عبــارة علــى المســتجیب أن 
یختــار إحــدى بــدائل مــن ثالثـــة متدرجــة وفــق طریقــة لیكــرت لیعبـــر عــن مــدى انطبــاق العبــارة علیـــه 

السـائد مـن أسـالیب المعاملـة الوالدیـة األربعـة لكـل ،  ویتم تحدید األسـلوب )3-1(ویعطى درجة من 
مــن األب واألم، مــن خــالل حســاب متوســطات عالماتهمــا لفقــرات كــل أســلوب، لتكــون هــي العالمــة 

وقـــد رتبـــت عبـــارات المقیـــاس بطریقـــة  لألبنـــاءالفارقـــة التـــي تمیـــز األســـلوب الســـائد لمعاملـــة الوالـــدین 
  .ارات التي تصفهمنتظمة، بحیث ینتمي لكل أسلوب عدد من العب

  :وفیما یلي خطوات إعداد المقیاس
بأســــالیب المعاملــــة الوالدیـــة لألبنــــاء وطریقــــة قیاســــها  المتعلــــق التربـــويطــــالع  علــــى األدب اإل تـــمّ  - 1

ـت ، ومـن ثــمّ تمّ لكــل بعـد مــن أبعــاد صــیاغة عـدد مــن العبـارات  وتصـنیف أبعادهــا وتعریفهـا إجرائیــًا
ـــت مراجعتهـــا للتأكـــد مـــن ، ســـالم القرنـــيالباحـــث حســـب المقیـــاس الـــذي صـــاغه المقیـــاس،  وقـــد تمّ

تمثیلها البعد الـذي تصـفه بشـكل واضـح،  وبعـدها جـرى تنسـیقها وترتیبهـا فـي قائمـة تتضـمن خانـة 
عد  .للمالحظات لكل عبارٍة وبُ

األساتذة المختصین في مجال  مجموعة منعرضه على  تمّ  مث ،صورته األولیة في مقیاسال دَّ عِ أُ   - 2
وقــد طلــب مــنهم إبــداء آرائهــم ، وآخــرین فــي تخصــص اللغــة العربیــة ،التربــوي علــم الــنفسالتربیــة و 
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مجال لمتها ءمالوكذلك  ،وسالمتها اللغویة وضوحهامن حیث صیاغتها و ، حول عبارات المقیاس
  .الدراسة

المعنیین بالدراسـة، بعـد أخـذ مـا أفـاد بـه  الوالدینتمّ التأكد من مدى مالءمة ووضوح العبارات لفئة  - 3
وقد تمّ شطب بعض الفقرات ودمج بعضها اآلخر، فـي حـین  ،المحكمون التربویون بعین االعتبار

ولیظهــر المقیــاس فــي  عینــة الدراســة،تــمّ إعــادة الصــیاغة لــبعض العبــارات فــي عــدد منهــا لتناســب 
 . صورته التجریبیة

، أغلــب المحكمـــینصــالحیتها ومناســـبتها لموضــوع الدراســـة  تــمّ اختیـــار العبــارات التـــي اتفــق علـــى - 4
 .حیث تمّ تضمینها في الصورة التجریبیة من المقاییس

وقـد تـمّ عـرض  التقـدیرات المتعـددة،نموذج تمّ اختیار التقدیرات المناسبة لعبارات المقاییس بإتباع   - 5
ـتَ ْخ المعاییر على مُ  بخصـوص معـاییر  اإلبـداء رأیهمـ ،والقیـاس والتقـویمن اثنـین فـي علـم الـنفس یْ صَّ

عتَمـْد النمـوذج وبناًء على آرائهما تـمّ تعـدیل األوزان ،التصحیح وأوزان التقدیرات ، وعلـى الثالثـي، لیُ
أعطـي : وقـد كانـت علـى النحـو اآلتـي ،تقـدیرات ثـالثلحق بكل عبارة مـن عبـارات المقیـاس أُ ذلك 

ا التقدیر )2(درجتان "أحیانا"ر ، في حین كان للتقدی)1(درجة واحدة" دائماً "التقدیر  فله " بداً أ"، أمّ
  .)3(ثالث درجات

، للتأكد من مدى ةأسر  15تمّ صیاغة المقیاس في صورته التجریبیة، ومن ثم تمّ عرضه على  - 6
باإلضافة لتقدیر الزمن الالزم  ،وعدم ظهور صعوبات أو عقبات عند تطبیقه ،فهمهم لفقراته

 .تحدیده عند تطبیق المقیاس
أرباب وربات وردت تساؤالت من بعض  ،تطبیق مقاییس الدراسة على العینة االستطالعیةعند  - 7

مقیاس المعاملة الوالدیة، وقد تمّ على الفور  معاني بعض الكلمات الواردة فيحول  األسر
كما تمّ تحدید الزمن  ،في النسخة النهائیة للمقیاس بكلمات سهلة وواضحةتوضیحها واستبدالها 

 .بیق المقیاس  وتقدیره بخمسة عشر دقیقةالمناسب لتط
 .مالحق الدراسةفي هو موضح تم إخراج الصورة النهائیة للمقیاس لیظهر كما  - 8

 

   :وثباته مقیاس المعاملة الوالدیةصدق  -4-6

ــــت صــــیاغة األبعــــاد والفقــــرات      تـــمّ التحقــــق مــــن صــــدق المقیـــاس باعتمــــاد صــــدق البنــــاء، فقـــد تمّ
المقترحـة للمقیـاس بعــد مراجعـة األدب النظــري حـول موضـوع الدراســة وتوثیـق فقراتــه علمیـاً، لیظهــر 

عرضـــه علـــى كمـــا تـــمّ اعتمـــاد صـــدق المحتـــوى للمقیـــاس مـــن خـــالل  ،المقیـــاس فـــي صـــورته األولیـــة
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 ،)06(سـتةوعـددهم  ، وجامعـة السـعودیة،وجامعـة بغـداد، بسـكرةمـن جامعـة  المحكمین مجموعة من
لَِب منهم التفضل بإبداء قد و    : تيوضع مالحظاتهم حول اآلب آرائهم حول أبعاد وفقرات المقیاسُط

 نـوع األســلوب السـائد لــدى الوالــدین  حدیــدمــة وشـمول العبــارات التـي تناولهــا المقیـاس لتئمـدى مال
 .املتهما البنهماأثناء مع

 غویة لكل عبارة  .السالمة الّل
 غویة للفئة المستهدفة  .مناسبة العبارات وصیاغتها الّل
 ت ل ِضـــعَ مـــا وضـــعت  تقـــیسقیـــاس أســـلوب المعاملـــة الســـائد لـــدى الوالـــدین هـــل العبـــارات التـــي وُ

 ؟ألجله
  ؟ الثالثينموذج الهل استخدام  لتقدیرات العبارات كان مناسبًا
  ؟ )3-1(هل معیار التصحیح المقترح والعالمة المعطاة من  مناسبًا

رَ   َ فـي حـین  وارتباطـه بأبعـاده وفقراتـه، ن الموافقة والرضـا عـن المقیـاسیالمحكم معظم  وقد َأْظه
، وقـد تـمّ تثبیـت الفقـرات التـي المالحظات علـى صـیاغة بعـض الفقـرات من منهم عدداً  بعضال ىأبد

التـي وردت  بعـض الفقـرات وشـطب إعـادة صـیاغةتـمّ  المحكمین فـأكثر، كمـامن  أربعةأكد سالمتها 
ومعـاییر التصـحیح  ،الثالثـينمـوذج الوفیما یتعلق باسـتخدام  علیها مالحظات من السادة المحكمین،

  . حازت على الموافقة من قبل جمیع المحكمینالمقترحة 

ــا عــن ثبــات المقیــاس، فقــد تــمّ تطبیقــه فــي صــورته النهائیــة  علــى عینــة تجریبیــة مــن خــارج أمّ
 مّ ـتـ وقد اقتصر وجودهم لغایـات احتسـاب ثبـات األداة،  وقــد أسرة،) 15(عینة الدراسة وعدد أفرادها 

بعـد مـن ولكـل  ،للمقیـاس ككـل  ألفـا -كرونبـاخمعادلـة باسـتخدام  استخراج معامل االتساق الـداخلي
یوضـح ) 11( رقـم والجـدول ،المقیـاسعلى مؤشر حول ثبات  للحصول، والتجزئة النصفیة  ،أبعاده
  :ذلك
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   اــألف -معامالت كرونباخحساب ثبات بنود االستمارة بطریقة  یمثل): 12(رقم الجدول

  لمعامقیمة   عدد الفقرات  أسلوب المعاملة الوالدیة
 ألفا -كرونباخ

 0,66 57  الدرجة الكلیة للمقیاس 
 0,76 14 القسوة
 0,60 15 الحمایة
 0,54 15  االهمال

 0,54 13  )الدیمقراطي(السواء
          

  .SPSSمن إعداد الباحثة، بناءا على نتائج برنامج  :المصدر
  

وهي مستویات مقبولة ) 0,54-0,76(بأنها تراوحت بین  ألفا -كرونباخوتشیر معامالت 
 النصفیةالتجزئة ذلك تم حساب معامل الثبات بطریقة ك، ألغراض الدراسة المقیاسوتبرر استخدام 

  Superman B = 0,82    :یلي للمقیاس ككل، كما

 :األسالیب االحصائیة المتبعة في الدراسة -4-7
على المنهج اإلحصائي باستخدام النسب المئویة وتفریغها في  دراستنا هذهواعتمدنا في 

جداول بسیطة، وقد تمت االستعانة بمجموعة من الطرق واألسالیب اإلحصائیة الوصفیة في تفریغ 
تطلق على عدد الحاالت في مجموعة أو فئة معینة التي "وهي  ؛تكـراراتكال، بیانات االستمارة

، )ك(ورمزنا لها بالرمز  ،)1("حاالت أو القیم أو األفراد داخل العینةباعتبارها تكرارات لظهور هذه ال
  ). %(مجموعة ، كما تم التعبیر عن النسبـة المئویة 

                                                             
 .06.، ص2000، )مصر(المكتبـة الجامعیة، االسكندریة، محاضـرات في علم اإلحصاء التقني واالجتماعي: هالة منصور )1(
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لمعالجــــة البیانـــــات وتحلیلهـــــا، واســـــتخراج نتـــــائج  )SPSS)2اســـــتخدام البرنـــــامج االحصـــــائي وتــــم 
وهـو تقـدیر ثابـت  وسط الحسـابي،متكال: االستعانة بعدد من األسالیب االحصائیة الوصفیةبالدراسة، 

وغیــر متحیــز لمركــز التجمــع حیــث یشــتمل القیمــة الوســیطة لمجموعــة مــن القــیم، وهــو یتمیــز بدرجــة 
الوسـیط، المنـوال واالنحـراف ، باإلضـافة إلـى )3(عالیة من الكفاءة لسهولة حسـابه وسـهولة فهـم معنـاه

عامـــل كرونبـــاخ، معامـــل بیرســـون، م: المعیـــاري، وعـــدد مـــن األســـالیب االحصـــائیة االســـتداللیة مثـــل
والتـي تناسـبت ومتغیـرات الدراسـة وأبعادهـا المختلفـة كمـا ، االلتواء، والتفلطح، تحلیل التباین األحادي

 :یلي

وامكانیـــة الحصــول علــى نتـــائج مقارنــة، فیمـــا لــو تـــم  -االســتبیان-اختبــار ثبــات أداة الدراســـة -
ظـروف مشـابهة للدراسـة األولـى، فقـد تـم اجراء الدراسة مـرة أخـرى باسـتخدام نفـس األداة فـي 

التأكد من ذلك من خالل قیاس االعتمادیـة عـن طریـق اختبـار كرونبـاخ ألفـا، وتحدیـد مقـدار 
الثبــات مــن خــالل معامــل االرتبــاط بــین الــدرجات فــي التجزئــة النصــفیة، وقــد أظهــرت نتــائج 

ال الدراسـة، كونهـا التحلیل االحصائي أن قیم الثبات مقبولة ألغراض البحث العلمي في مجـ
 .%60أعلى من النسبة المقبولة

حســــــاب المتوســــــطات الحســــــابیة والنســــــب المئویــــــة، لبیــــــان اجابــــــات األفــــــراد عینــــــة الدراســــــة  -
 .واتجاهاتهم

 .حساب المتوسط الحسابي، الستخراج متوسط عمر مفردات العینة -
مفــردات  حســاب مقــاییس النزعــة المركزیــة الثالثــة، بهــدف توضــیح الشــكل الــذي یأخــذه عمــر -

 .العینة

ویــأتي بعــد التحلیــل الكمــي للبیانــات التحلیــل السوســیولوجي، وذلــك مــن خــالل تفســیرها فــي   
  .ضوء موضوع دراستنا

                                                             
الحزمة اإلحصائیة للعلوم : ، ومعناها  Statistical Package for Social Sciencesاختصار لـ هو  SPSSبرنامج  )2(

   .هو برنامج لحساب الحزمة اإلحصائیة في العلوم النفسیة واالجتماعیة SPSSاالجتماعیة، و
 .141.مرجع سبق ذكره، ص، هالة منصور )3(
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  :ق والسجالت الحكومیةـــالوثائ-4-8
التي یتحصل علیها  اإلحصائیةان الباحث االجتماعي ال یكتف في دراسته على المعطیات 

ما تحتویه االستمارات فقط، بل یتوجب علیه االتصال بمختلف المؤسسات  من خالل تفریغ وتبویب
والمعلومات وحتى الخرائط، التي یستخدمها في  اإلحصائیاتالتي تتوفر على و والهیئات الحكومیة، 

تعزیز نتائجه، ففي دراستنا هذه ومن خالل زیارات متعددة إلى مدیریة التخطیط لوالیة بسكرة وبلدیة 
ا بخرائط المدینة، وعدد أحیائها وعدد األسر فیها، وكل ما یخص التركیبة نا تزویدبسكرة، طلبن

، إال أننا فوجئنا 2008ئیات، والتي كانت في سنة احصاالالسكانیة بالمدینة، وهذا من خالل آخر 
، ومدیریة التخطیط للوالیة -من خالل خلیة التخطیط الموجودة بها–بعدم توفر كال من البلدیة 

تحدد عدد األسر الموجودة في كل حي موزع  إحصائیاتبالعالیة، على  اإلداريودة بالحي والموج
  .على مدینة بسكرة
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  :ةــخالص

إن فصـــل اإلجـــراءات المنهجیـــة للدراســـة المیدانیـــة لـــه مـــن األهمیـــة، مـــا یجعلـــه الـــرابط بـــین 
یجـب  ،الدراسـة وظفـت فـياإلجـراءات المنهجیـة التـي الجانب النظري والمیداني للدراسـة؛ وهـذا كـون 

وأهــدافها الفرعیــة ســواء مــن حیــث اختیــار نــوع الدراســـة أو  ،أن تتســق مــع األهــداف العامــة للدراســـة
 ،منهجها أو وحدات الدراسة أو أسلوب المعاینة أو أدوات جمع البیانات أو أسالیب معالجة البیانـات

  .لبیانات وتفسیرهاوكذلك األسالیب اإلحصائیة لتحلیل ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عــرض وحتليل بياانت ادلراسة امليدانيــة : الفصل السابع

 ومناقشـــــة النتاجئ

 

 

 .عـــرض وحتليل بياانت ادلراسة امليدانية-1

 .مناقشة نتـــــــاجئ ادلراســــة- 2
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:  دــتميـي
ف كاف ىناؾ فصؿ  يتسـ البحث السكسيكلكجي بالتكامؿ بيف جزئيو النظرم كاالمبريقي، كا 

بينيما فيك لمضركرة المنيجية فقط، كىذا التكامؿ سكؼ يمنح الدراسة االجتماعية عممية مكضكعية 
. كتكامبل لممعطيات في أثناء تفعيؿ عممية الفيـ كالتحميؿ كالتفسير كالتركيب بيف متغيرم الدراسة

 طبيعة الجزء الميداني مف البحث تقتضي إتباع خطكات منيجية مضبكطة كالسير في إف
إطارىا مف أجؿ تقديـ الحمكؿ الكاقعية كالمكضكعية إلشكالية البحث، كتضمف ىذا اإلطار المنيجي 

: ما يمي
. (الزماني، المكاني كالبشرم)مجاالت الدراسة بأبعادىا الثبلثة  -
المنيج المستخدـ كىك المنيج الكصفي التحميمي، كما اعتمدنا عمى جممة مف األدكات  -

 .المنيجية لجمع البيانات كلتقصي البيانات الميدانية كالمبلحظة كالمقابمة
عينة الدراسة، كالتي تمثمت في عينة مف أسر مدينة بسكرة، كاقتضى البحث االعتماد عمى  -

عينة ممثمة ألسر ببمدية بسكرة، كتمت المعاينة بطريقة المسح الشامؿ، كفرض عمينا البحث 
 .االعتماد عمى العينة العشكائية البسيطة

 أفراد عينة إجابات كيتناكؿ ىذا الفصؿ تحميؿ نتائج الدراسة الميدانية، كذلؾ مف خبلؿ عرض 
البحث عمى أسئمة الدراسة كمعالجتيا إحصائيا باستخداـ مفاىيـ اإلحصاء الكصفي كاالستداللي، 

. كصكال إلى النتائج كتفسيرىا
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 :بيانات الدراسة الميدانيةل ـــرض وتحميـــ ع-1
 :العامةبيانات  عرض وتحميل ال -1-1
 :البيانات الشخصية -1-1-1

إف التعرؼ عمى أعمار فئة عينة الدراسة ييـ في إلقاء الضكء عمى نتائج الدراسة، كما ىك 
الحاؿ بالنسبة لممتغيرات الشخصية األخرل؛ كمكاف إقامة األسرة، كعدد األبناء فييا، كىذا ما 

 :يكضحو الجدكؿ اآلتي

 . يبين توزيع أرباب األسر وزوجاتيم حسب فئات السن:(13)جدول رقم 
فئات 
 السن

 األب
 م سxك م س

المتوسط 
 الحسابي

 األم
 م سxك

المتوسط 
 % ك % ك الحسابي

[20-29] 00 00 24,5 00 

43.96 

21 6,19 514,5 

36.77 

[30-39] 82 24,19 34,5 2829 220 64,89 7590 

[40-49] 193 56,93 44,5 8588,5 98 28,92 4361 

[50-59] 64 18,88 54,5 3488 00 00 00 

[60-69] 00 00 64,5 00 00 00 00 

 12465,5 100 339 14905,5 188 100 339 المجموع

 
 أف الفئة كجاء فيو ؛يبيف الجدكؿ أعبله؛ تكزيع كبل مف الزكج كالزكجة حسب فئات السف

، تمتيا %57 بنسبة ، كىذا السف الغالبة لؤلزكاجتمثؿ فئة سنة، [49-40]العمرية المحصكرة بيف 
ال يزيد ة ماػػسف[ 59-50]ف ػػػػػكرة بيػػة المحصػػػ، لتشكؿ الفئة العمرم%24,19 بنسبة [39-30]ة ػػالفئ

 مف مجمكع األزكاج، في حيف لـ نسجؿ أم زكج ينتمي إلى الفئة العمرية  %18,88عف ما نسبتػػو 
 .سنة [29-20]المحصكرة بيػػف 

-30] المحصكرة بيف أما بالنسبة لمزكجات، فأغمب الزكجات كانت تنتمي إلى الفئة العمرية
المحصكرة الزكجات  مف %28,92 ، في حيف شكمت ما نسبتو%64,89تعادؿ  بنسبة [39
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  [29-20]ة ػػػػة العمرمػػػػات البلتي ينتميف إلى الفئػػا الزكجػػػػػ، أـ[49-40]ة ػػػػ الفئة العمرمأعمارىف في
.  الدراسةالتي شكمت عينةمف مجمكع عدد الزكجات في األسر  6,19%تو سبما ف تشكؿ سكل لـ

مكاصفات عينة دراستنا ىذه، كالتي تفرض تكفر كمنو؛ كبناء عمى ما سبؽ مف نتائج، كعمى 
كجكد األبناء عمى األقؿ طفميف، كعمؿ المرأة خارج األسرة، ككجكد : ثبلثة شركط أساسية، أال كىي

 ات، باإلضافة إلى تأخر حصكؿ الزكجاتىذا ما يفسر االرتفاع النسبي لسف الزكجالزكجيف معا، 
 أما بالنسبة لمتكسط أعمار األزكاج في  عند بعضيف،كاإلنجابعمى منصب العمؿ، كتأخر الحمؿ 

بالنسبة لؤلزكاج، سنة 44بالنسبة لمزكجات، ك سنة 37، فكاف بالتقريب *عينة دراستنا كبعد حسابو
كىذا ما يؤكد عدـ كجكد فارؽ عمرم كبير بيف األزكاج ،  سنوات07 بفارؽ عمرم ال يتعدل

كزكجاتيـ في أغمب األسر النكاتية الحديثة، خاصة التي تعيش بالمدف، ككف أغمب األزكاج 
المعاصريف يفضمكف انتقاء زكجاتيـ مف مكاف العمؿ، أك عف طريؽ الدراسة معا في الجامعة، 

كحتى إف كاف زكاج مف األقارب، فيـ يشترطكف تكفر شرط المستكل التعميمي، كالعمؿ في العديد 
 .مف الحاالت

كتشير العديد مف الدراسات الديمغرافية أف اإلقداـ عمى الزكاج كاإلنجاب في المجتمع 
الجزائرم، لـ يعد ىدفا يسعى لتحقيقو كؿ الشباب، كىذا راجع لجممة التغيرات التي حدثت في 
المجتمع الجزائرم، كالتي كانت نتيجة لمختمؼ األزمات االجتماعية كاالقتصادية، ىذا ما دفع 

بالكثير مف الشباب لمعزكؼ عف الزكاج إلى سف متأخرة، كىذا ما يفسر انحصار أكبر نسبة مف 
أما كجكد ، % 56,93بنسبة تقارب [49-40]مفردات عينتنا مف األزكاج في الفئة المحصكرة بيف 

، فيك راجع إما الستقرار الزكج  [39-30] في الفئة العمرية المحصكرة بيف % 24,19ما يعادؿ
، أك نظرا لعادات بعض األسر، كالتي ترغـ أبنائيا عمى (منصب عمؿ+تكفر سكف)في سف مبكرة 

 .**(خاصة في حاالت زكاج األقارب)الزكاج في سف معينة
 ، في مقابؿ كجكد [40-30[أما بالنسبة لمزكجات، فانحصر عمر أغمبيف في الفئة العمرية 

باإلضافة -؛ كيرجع السبب  [30-20[ في الفئة العمرية المحصكرة بيف %6,19نسبة قميمة مثمت
اليـك ال تميؿ لتزكيج بناتيف  (المتمدنة)، إلى أف األسر المعاصرة الحضرية -إلى مكاصفات عينتنا

في سف مبكرة، عكس األسر التقميدية، بؿ تفضؿ غالبية األسر اليـك تعميـ بناتيف ليحضيف 
، كقد قدر متكسط عمر الزكجيف عند الزكاج حسب إحصائيات كزارة الصحة ***بمستقبؿ أفضؿ

                                                           
 . سنة37: متكسط أعمار الزكجاتك  سنة،44: األزكاج أعمارحساب متكسط  *

 في أبنائيا الريفية بصفة خاصة، كالتي الزالت تحافظ عمى تقاليد خاصة بيا في زكاج األصكؿ ذات األسر في األقاربكيظير زكاج  **
 .األبناء، دكف تدخؿ أبنائياسف مبكرة كاختيارىا لزكجات 

 .69. ارجع لمفصؿ الثالث، ص***
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صبلح المستشفيات سنة  سنة 29 سنة بالنسبة لمرجاؿ، كما يقارب 33 بػما يقارب 2006كالسكاف كا 
 سنة لمنساء، كيرجع انتشار 27 سنة لمرجاؿ، ك31؛ 1998بالنسبة لمنساء، عكس ما كاف في سنة 

العزكبة بيف كمتا الفئتيف إلى طكؿ مدة الدراسة الجامعية كارتفاع المستكل العممي لممرأة، فيما يتأخر 
في أغمب  (عدـ تكفر منصب العمؿ كأزمة السكف)الزكاج لدل الشباب ألسباب اقتصادية 

 . (1)األحياف
 : الخصائص اإلحصائية لمعينة -1-1-2

 .يمثل خصائص العينة بالنسبة لألب واألم : (14) جدول رقم
 

 األم األب مقاييس التشتت والنزعة المركزية
 108,83 107 (Mean)المتكسط الحسابي

 108 107 (Mode)المنكاؿ
 108 107 (Medain)الكسيط
 171,60 36,14 (Variance)التبايف

 108,83 107,24 (Sum)مجمكع الدرجات الكمية
 311 122 (Maximum)أعمى درجة
 85 81 (Minimum)أقؿ درجة

 
 .SPSS مف خبلؿ نتائج التحميؿ اإلحصائي لبرنامج :المصدر
 

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله؛ نبلحظ أف المتكسط الحسابي لمخصائص اإلحصائية الخاصة 
، كما أف قيمة المنكاؿ كالكسيط 107-108,83: باألب كاألـ، متقاربة حيث بمغت عمى التكالي

كالمتكسط الحسابي، بالنسبة لخصائص العينة بالنسبة كاألـ كانت متقاربة أيضا، حيث تراكحت بيف 
ذا تساكل كؿ مف مقاييس التشتت، أال كىي الكسيط كالمتكسط كالمنكاؿ، تككف 108 ك107 ، كا 

 .العينة متجانسة، كذات منحنى تكرارم متماثؿ
 
 
 

                                                           
(1)

 - Ministère de la santé de la population et de la réforme hospitalière, ONS :Suivi de la situation des enfants 

et des femmes. MICS3, Algérie, 2006 ,p.56. 
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 .األسرة المقيمين في رعاية األبناء يبين توزيع عدد :(15)جدول رقم 
 

 النسبـــــة التكـــرار االحتماالت
]3-1] 93 27,43 
]6-3] 237 69,92 

 2,65 09  كأكثر6
 100 339 المجموع

 
       إف الجدكؿ أعبله يبيف تكزيع عدد األبناء المقيميف في رعاية األسرة، حيث شكمت نسبة

 مف مجمكع مفردات عينة دراستنا، أف عدد األبناء المقيميف في رعاية األسرة      %69,92
 عدد األبناء 27,43% أبناء في األسرة، في حيف شكمت نسبة [6-3[ينتمكف لمفئة المحصكرة بيف 

 أبناء، بينما لـ يشكؿ عدد األبناء الذم [1-3[المقيميف في رعاية األسرة، كالمحصكر في الفئة 
 . مف مجمكع األبناء في عينة دراستنا ىذه2,65% أبناء كما فكؽ، سكل ما يقارب نسبة 06يعادؿ 

 أبناء في أغمب األسر الممثمة لعينة دراستنا ىذه؛ تكافقيا مع 5إلى 3 كيفسر كجكد ما يقارب
شركط المطمكبة في عينتنا، كالتي تفرض كجكد أكثر مف طفؿ في األسرة، كبيذا استثنيت األسر 
التي لدييا طفؿ كاحد، في حيف تؤكد إحصائيات الديكاف الكطني لئلحصائيات لمختمؼ التعدادات 

أم متكسط عدد األطفاؿ  (Indice synthétique de fécondité)بأف معدؿ الخصكبة الكمي 
الذيف تنجبيـ امرأة كاحدة خبلؿ حياتيا، عرؼ انخفاضا كاضحا ابتداء مف تاريخ التعداد الثالث عاـ 

، بعدما كاف مستقرا عمى مستكل عاؿ بيف التعداد األكؿ كالثاني، ليشيد انخفاضا غير 1987
 طفؿ لممرأة الكاحدة، كىذه الظاىرة ليست مرتبطة بارتفاع نسبة 4.14، قدر بػ1998مسبكؽ عاـ 

األطفاؿ الذيف يكلدكف داخؿ األسرة، كلكنيا ترتبط بعدد الراشديف فييا، كيعتبر تأخر سف الزكاج 
 .*السبب الرئيسي لبقاء األبناء مع آبائيـ، كعدـ انفصاليـ عنيـ، إال في سف متأخرة

 ىك التحكالت االجتماعية ؛في الجزائر*إف السبب الرئيسي النخفاض مستكل الخصكبة
كاالقتصادية التي عرفيا المجتمع الجزائرم، مما خمؼ ضغكطا عمى األسرة دفعتيا إلى تخفيض 

ة عمى إنجاب ػػػة االجتماعيػػػػىـ الرفاىيػػػا المعيشي، كتفضيؿػػػػؿ رفع مستكاهػػػعدد أفرادىا مف أج

                                                           
*

 .69ارجع للفصل الثالث، ص 
*

 .34.لمزيد من التفصيل، ارجع للفصل الثالث، ص 
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ىذا باإلضافة إلى السياسة الصحية التي عممت الجزائر عمى تطبيقيا منذ ، األطفاؿ كتربيتيـ
 .*1983انطبلؽ البرنامج الكطني لضبط النمك الديمغرافي سنة 

، أف تدني معدالت الخصكبة (1)كما جاء في دراسات لبعض الباحثيف حكؿ األسرة الجزائرية
 : في األسرة الجزائرية راجع إلى

 .عدـ التقيد بالتقاليد السابقة، حكؿ الرغبة في إنجاب عدد كبير مف األبناء -1
 .تكفير الدكلة لكسائؿ تنظيـ النسؿ، بيدؼ التقميؿ مف اإلنجاب -2
كعي األسرة الجزائرية بضركرة تطبيؽ سياسات تنظيـ النسؿ، كىذا تماشيا لمظركؼ  -3

 .االجتماعية كاالقتصادية الراىنة
كمما ارتفع المستكل التعميمي لمزكجيف زاد كعييما اتجاه اإلنجاب، كىذا المكقؼ يساند 

التطكر الحضرم السريع كمتطمبات الحياة اليكمية، فانتقاؿ كظائؼ األسرة الكاحدة تمكل األخرل إلى 
مؤسسات اجتماعية كتربكية أخرل، فرض ىذا الكاقع الجديد تغير مكقؼ األزكاج المعاصريف اتجاه 

مف مجمكع 2,65% أبناء، كالتي تقارب 06أما األسر التي يتراكح عدد األبناء أكثر مف اإلنجاب، 
العينة، فيفسر رغبة الزكجيف فييا في إنجاب ىذا العدد ألسباب عديدة؛ تحصمنا عمييا مف خبلؿ 

المستكل : المقاببلت التي أجريناىا مع بعض رباب كأرباب أسر عينة بحثنا، ككانت تتفاكت بيف
 في محمد بومخموفكيؤكد الباحث المعيشي الجيد، رغبة الزكج أك الزكجة في إنجاب الذككر، 

أف معدؿ عدد األطفاؿ بالنسبة لممرأة الجزائرية يرتفع كمما اتجينا مف التجمعات السكانية "دراسة لو 
، كيضيؼ في نفس الدراسة "الرئيسية إلى التجمعات السكانية الثانكية إلى المناطؽ السكنية المبعثرة

خركج المرأة لمعمؿ المأجكر : أف التكجو نحك تخفيض عدد الكالدات يعكد إلى عكامؿ كثيرة أىميا"..
بالنسبة لؤلسر الحضرية، كارتفاع المستكل التعميمي عمكما لدل األسر، إضافة إلى انتشار الثقافة 

الصحية األسرية كاألفكار المتعمقة بتنظيـ األسرة مف خبلؿ التعميـ ككسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ 
كيضيؼ نفس الباحث أعبله؛ أف حجـ األسرة الجزائرية يتجو عمكما نحك ، (2)"كغيرىا مف الكسائؿ

، %59.15 أفراد، األغمبية بنسبة 06االنخفاض، حيث تمثؿ األسر التي ال يزيد عدد أفرادىا عمى 
كيرجع ىذا االتجاه إلى كجكد تكجو كاضح نحك تخفيض عدد الكالدات، حيث أف ىذه الفئة مف 

 .األسر يتراكح عدد أبنائيا مف كاحد إلى أربعة أبناء
                                                           

*
 .66.ارجع للفصل الثالث، ص 

(1)  Fatima Ziani Drid, Miloud Seffari et Belkacem Ziani : La famille Algerienne « entre tradition et 
modernité », XXV congrés international de la population, Tours, France 18-23/07/2005. 

(2)
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 .األســـرة إقامــةان ـــ يبين مك:(16)جدول رقم
 

 النسبةالتكرار االحتماالت 
 75,22 255تقيـ األسرة بمنزؿ مستقؿ     
 3,84 13في منزؿ العائمة الكبيرة     

 00 00 مع أىؿ الزكجة               
 20,94 71 بمنزؿ مستقؿ بكجكد أقارب آخريف   

 100 339 المجموع
 

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نبلحظ أف عدد األسر التي تقيـ بمنزؿ مستقؿ شكمت أعمى نسبة، 
 مف مجمكع أسر عينة الدراسة، ثـ تمتيا األسر التي تقيـ بمنزؿ مستقؿ مع 75,22%كالتي تقارب 

، في حيف لـ تشكؿ األسر التي تقيـ في منزؿ العائمة 20,94%كجكد أقارب آخريف بنسبة تقارب 
 3,84%الكبيرة سكل ما يقارب نسبة 

نستخمص مف نتائج الجدكؿ السابؽ؛ أف غالبية األسر التي شكمت عينة دراستنا، تقيـ 
بمنازؿ مستقمة، كىذا مف مميزات األسرة الزكاجية أك ما يسمييا البعض باألسرة النكاة، كالتي 

تقتصر عمى الزكج كالزكجة كاألبناء فقط، فاألزكاج اليـك يميمكف إلى االستقبللية في تنظيـ شؤكنيـ 
الخاصة، كاالعتماد عمى النفس كأخذ القرارات بكؿ مسؤكلية، كتراجع االتكالية التي تتميز بيا 

أف "، حيث يرل محمد بومخموفاألسرة الممتدة، كىذا ما تؤكده الدراسة التي قدميا الباحث 
التغيرات في نمط األسرة ىي انعكاس مباشر لمتغيرات اليامة التي عرفيا المجتمع الجزائرم مف 

االستقبلؿ، بسبب سياسة التعميـ كالتصنيع كسياستي البناء كالسكف، التي جميعيا ساىمت في تحكؿ 
نمط األسرة الجزائرية نحك النككية، إال أف ىذه النتائج ينبغي أف ال تحجب عنا الكاقع الفعمي 

، كيقصد الباحث ىنا أنو عمى كجكد أسر نككية تقيـ في حي كاحد تربطيـ عبلقات (1)"لؤلسرة
قرابية، كىذا ما لمسناه مف خبلؿ زيارتنا الميدانية، خاصة في بعض األحياء بالمدينة القديمة 

لمسكف عبلقة كطيدة بأساليب التربية المتبعة في كؿ أسرة، فاألسرة التي ؿككبعض أحياء العالية، 
مع ) ال تتبع نفس أسمكب التربية الذم تتبعو األسرة التي تقيـ في مسكف مشترؾ تقيـ بمسكف مستقؿ

، ىذا باإلضافة إلى أف التربية في األسرة الزكاجية المستقمة، يشترؾ فييا (أىؿ الزكج أك أىؿ الزكجة
 .األبكيف فقط

                                                           
. 15.، ص، مرجع سبؽ ذكرهمحمد بكمخمكؼ (1)
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بتأثير تغير الوظيفة اإلنجابية لألسرة الجزائرية بيانات تخص المحور األول والخاص  -1-2
 . أساليب التربية األسريةعمى

 :يبين تاريخ إنجاب أول مولود (17)جدول رقم
 النسبةالتكرار االحتماالت 

 50,15 170بعد العاـ األكؿ مف الزكاج     
 36,88 125في العاـ الثاني مف الزكاج    
 12,97 44 في العاـ الثالث مف الزكاج     

 00 00 رلػػػػأخ
 100 339 المجموع

 
مف الجدكؿ أعبله نبلحظ أف غالبية الزكجات مف عينة دراستنا، كالتي تمثؿ نسبة 

 قد أنجبف بعد العاـ األكؿ مف الزكاج، تمتيا الزكجات البلتي أنجبف بعد العاـ الثاني مف %50,15
، في حيف شكمت الزكجات البلتي أنجبػػػػف في العػػػػػػاـ الثالث مػػػػػف الػػػػزكاج 36,88%الزكاج بنسبة 

 12,97%ما يقارب نسبة 
كنستخمص مف خبلؿ النتائج أعبله؛ أف غالبية الزكجات البلتي شكمف عينة دراستنا فضمف 
اإلنجاب مباشرة بعد الزكاج، كىذا راجع لعدة أسباب منيا التأكد مف إمكانية اإلنجاب عند الزكجيف 
معا ىذا مف جية، كمف جية أخرل الخكؼ مف صعكبة اإلنجاب نظرا لمتقدـ في العمر، فكمما زاد 

 لـ 12,97%السف قمت نسبة الخصكبة عند المرأة  في حيف أف نسبة مف الزكجات كالتي تقارب 
، مما (تشكه خمقي في الرحـ)تنجب إال بعد العاـ الثالث، كاألسباب يمكف أف تعكد ألسباب صحية

يؤدم إلى حصكؿ مشكبلت في الحمؿ كاإلنجاب، أك بسبب تعرض بعض الزكجات لئلجياض 
 . نتيجة لمتعب كاإلجياد خاصة كأف الزكجات في عينة دراستنا ىذه، ىف زكجات عامبلت

أف الزكجة الحديثة ليست ىي العائمة، كال تعتبر فردا "؛ حماش الحسينكيضيؼ الباحث 
مندمج إال عف طريؽ زكجيا، كىذا األخير لـ يتزكج إال ليدؼ كاحد، كىك مصمحة العائمة 

 . (1)"الجزائرية، كالزكجة ال تصبح امرأة إال بعد اإلنجاب
 
 

                                                           
(1)

، مجلة دراسات في العلوم اإلنسانية واالجتماعية، مجلة علمية محكمة العالقة االجتماعية التربوية بين أفراد األسرة الجزائرية: حماش الحسين 

 .70.، ص2011، 18، العدد2نصف سنوية، قسم علم النفس واالرطوفونيا، جامعة الجزائر
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 :يبين زمن إتباع تنظيم النسل (18)جدول رقم 

     

      مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نبلحظ أف غالبية الزكجات في أسر عينة دراستنا قد اتبعف طريقة 
 مف 35,69% ، في حيف شكمت نسبة 43,66%تنظيـ النسؿ بعد المكلكد الثاني بنسبة تقارب 

الزكجات البلتي رأيف إتباع تنظيـ النسؿ بعد المكلكد األكؿ، أما الزكجات البلتي اتبعف طريقة تنظيـ 
 مف المجمكع اإلجمالي لمزكجات في أسر 7,96%النسؿ بعد المكلكد الثالث فشكمف ما يقارب نسبة 

 .عينة دراستنا

    كيفسر ككف غالبية الزكجات في أسر عينة الدراسة قد استخدمف طريقة تنظيـ النسؿ بعد 
المكلكد كاألكؿ كالثاني، ككف إنجاب المكلكد األكؿ في الغالب ضركرة لمتأكد مف صحة الزكجة 

الديكاف الكطني لئلحصاء أف النساء البلتي ينتميف إلى الفئة  كيشير كقدرتيا عمى الحمؿ كاإلنجاب،
 مف مجمكع النساء %78  ىف أكثر استخداما لكسائؿ تنظيـ األسرة بنسبة تقدر بػ]39-30[العمرية 

 .*البلتي يستعممف كسائؿ تنظيـ األسرة

أما تأخيػػػر استخػػداـ كسيمػػػة مػف كسائػػؿ تنظػػػيـ النسػػؿ بعػػد المكلػػكد الثالث، فترجعيػا ما 
 مف المبحكثات إلى أسباب عديدة؛ كككف األسرة ميسكرة الحالة، أك أف الزكجيف ال 12,69%نسبتو 

أك المكتكب )ليعتقداف باستخداـ كسائؿ تنظيـ النسؿ، كيفضبلف ترؾ اإلنجاب عمى الصدفة 
؛ يمكننا القكؿ أف لعامؿ التكنكلكجيا أثر عمى التغير في الكظيفة اإلنجابية لؤلسرة؛ ، كمنو(بالعامية

كىذا مف خبلؿ انتشار كسائؿ تنظيـ النسؿ، مما انعكس عمى حجـ األسرة، كميؿ األبكيف في 
 .**األسرة المعاصرة إلى التقميؿ مف عدد األبناء، مف خبلؿ إنجاب أقؿ عدد ممكف

                                                           
 .65.لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الثالث، ص *

 .4-3.ص. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الخامس، ص**

 النسبة التكـــــــراراالحتماالت 
 35,69 121 بعد المكلكد األكؿ
 43,66 148 بعد المكلكد الثاني
 12,69 43 بعد المكلكد الثالث

 7,96 27 أخرل
 100 339المجموع 
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 .يبين سبب اختيار وسائل تنظيم النسل: (19)جدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 15,93 54 (ارتفاع تكاليؼ المعيشة)سبب اقتصادم 

 23,01 78سبب صحي 
 33,04 112بسبب خركجؾ لمعمؿ 

 28,02 95 (االىتماـ بتربية األبناء بشكؿ أفضؿ)سبب تربكم
 00 00أخرل 
 100 339 المجموع

 
 مف المبحكثات مف عينتنا، قد أجبف بأف  33,04%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف نسبة 

سبب اختيار كسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ يعكد إلى خركجيف لمعمؿ، في حيػػػػف أرجعػػػػػػت ما 
 مف المبحكثات؛ سبب استخداـ كسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ إلى  السبب 28,02%يقارب نسبة 

التربكم، أم االىتماـ بتربية األبناء بشكؿ أفضؿ، بينما أجابت بعض المبحكثات كالبلتي شكمف كما 
 أف السبب كراء اختيارىف لكسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ ىك السبب 23,01%يقارب نسبة 

 مف الزكجات قد أجبف أف السبب كراء اختيار كسيمة مف 15,93%الصحي، لتبقى ما يقارب نسبة 
 .(ارتفاع تكاليؼ المعيشة)كسائؿ تنظيـ النسؿ ىك السبب االقتصادم

اختمفت أسباب استخداـ كسيمة مف كسائؿ تنظيـ اإلنجاب عند المبحكثات، كتفاكتت 
 كالضغط  إجابتيف، بيف البلتي أرجعف السبب لككنيف يعممف، كنظرا لممجيكد اإلضافي خارج البيت

البلتي يعشنو داخؿ البيت كخارجو، جعميف يعمدف إلى استخداـ كسيمة مف كسائؿ الحمؿ، لتباعد 
ككنو محـر في الديف -فترات الحمؿ أك إيقافو لمدة معينة، دكف العمد إلى حده بتحديد النسؿ 

في حيف ترل بعض المبحكثات أف تنظيـ النسؿ ىك أنجع كسيمة لمتقميؿ مف عدد أفراد - اإلسبلمي
األسرة، بصكرة تجعؿ الكالديف ييتماف بأبنائيما، كيتمكناف مف تقسيـ الرعاية كالحناف كالمتابعة عمى 
جميع أبنائيما دكف تفريؽ أك تفريط، كىما يظير أثر تنظيـ النسؿ عمى أساليب التربية األسرية، 

كما أف التقميؿ مف األبناء تعني التقميؿ مف التكاليؼ  كتسمح لؤلبكيف بتكفير حياة كريمة ألسرتيما، 
ىذا باإلضافة أف األـ التي تباعد بيف الكالدات  تحافظ عمى صحتيا كحيكيتيا، لتتمكف مف أداء 

 .كاجباتيا داخؿ كخارج األسرة كبصكرة أحسف
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 .األم عمى صحة كثرة اإلنجاب يبين تأثير :(20)جدول رقم 

 النسبة التكراراالحتماالت 
 100 339نعـ 
 00 00ال 

 100 339المجموع 
 

 مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نبلحظ أف جميع مفردات عينة دراستنا، كالتي تمثؿ ىنا الزكجات، 
 .قد أجبف بأف اإلنجاب يؤثر عمى صحة األـ

 تؤثر عمى اإلنجابكنستخمص مف نتائج الجدكؿ أعبله، أف األميات اليـك يعيف بأف كثرة 
صحة األـ، كتشير أغمب الدراسات الطبية التي أجريت عمى بعض األميات البلتي أنجبف عدد 

 متكرار الحمؿ يؤثر عمى األـ بصكرة مباشرة، كيصيب جيازىا الحرؾ أطفاؿ أف 07يفكؽ 
 تككيف العظاـ قبؿ م تؤثر عمى الجنيف، خاصة ؼمبمضاعفات كثيرة، إضافة إلى المضاعفات الت

السبب الجمالي، كالمتمثؿ في أف "اإلضافة إلى السبب الصحي البحت، ىناؾ ، بالكالدة كبعدىا
المرأة العصرية البد أف تحافظ عمى صحتيا كجماليا لتحافظ عمى مكقعيا باألسرة خصكصا عند 

 .(1)"زكجيا
ارتفاع عدد كفيات األطفاؿ كما أف الزكجة في القديـ كانت تميؿ إلى كثرة اإلنجاب، بسبب 

بسبب انتشار األمراض كعدـ تكفر األدكية كالمقاحات التي تقي الجنيف في بطف أمو، كالرضيع –
، أما  إلى كثره اإلنجاب كنكع مف التعكيض لما يفقدكنوالزكجاتدفع بعد الكالدة مف األمراض، مما 

اليـك كمع تقدـ العمـ في المجاؿ الطبي، كباجتياد جميع مؤسسات المجتمع الطبية عمى تكفير 
األدكية، خاصة المقاحات كاستخداـ اإلعبلـ لتكعية النسكة بكيفية حماية أبنائيف، انخفضت نسبة 

 .الكفيات عند األطفاؿ
كىنا؛ تظير ضركرة تنظيـ النسؿ ككسيمة حديثة، تحفظ صحة األـ كالطفؿ معا، كتسمح 

بتكفير حمؿ ككالدة سميميف، كبالتالي نمك صحي لطفؿ سميـ جسديا كنفسيا، كبالتالي تسمح لؤلبكيف 
فيما بعد بانتياج أسمكب سكم في التربية، مبني عمى سبلمة الكالديف نفسيا كجسديا، مما يسمح 

 .بتكفير الرعاية المناسبة لمطفؿ، كبالتالي تربيتو تربية سميمة كمتزنة
                                                           

، رسالة مقدمة لنيؿ -دراسة ميدانية عمى عينة أسر بمدينة باتنة-التغير األسري في المجتمع الحضري الجزائري:  محمد قرزيز(1)
احمد بكذراع، قسـ عمـ االجتماع كالديمغرافيا، كمية العمـك : شيادة دكتكراه عمـك في عمـ االجتماع، تخصص تنظيـ كعمؿ، اشراؼ
 . 336.، ص2008-2007االجتماعية كالعمـك االسبلمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 



 عرض وثحليل بيانات الدراسة امليدانية ومناقشة النتائج........................الفصل السابع
 

 
307 

 .سبب كثرة اإلنجاب عند بعض األميات يبين :(21)جدول رقم

 النسبـــــة التكــــرار االحتماالت
 61,06 207 ضماف المستقبؿ

 28,92 98 الذككر إنجاب
 7,96 27تحقيؽ سمطة أكبر في األسرة 

 2,06 07أخرل 
 100 339 المجموع

 
نبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف بعض الزكجات قد أرجعف سبب كثرة اإلنجاب إلى ضماف 

 سبب كثرة اإلنجاب إلى 28,92% ، في حيف أرجعت نسبة 61,06%مستقبميف، بنسبة قاربت 
 مف الزكجات أف المرأة تميؿ إلى كثرة 7,96%الرغبة في إنجاب الذككر، بينما رأت ما نسبتو 
 .اإلنجاب طمبا في تحقيؽ سمطة أكبر في أسرىف

نستخمص مف خبلؿ النتائج أعبله؛ أف غالبية الزكجات في األسر التي شكمت عينة 
دراستنا، يرجعف سبب كثرة اإلنجاب عند الزكجات يعكد إلى ضماف المستقبؿ، فحسب أجابت 

الزكجات مف خبلؿ المقاببلت التي أجريت بع بعضيف حكؿ نفس السؤاؿ، جاءت إجابتيف لتؤكد 
بعضيف أف كثرة إنجاب األبناء ال تترؾ مجاال لمزكج لمتفكير في إعادة الزكاج، ىذا مف جية، كمف 

؛ أف كثرة اإلنجاب عند لحماش الحسينجية أخرل تتعزز مكانتيا في العائمة، كيضيؼ الباحث 
األـ ىك تأميف الستقرارىا، فكمما زاد عددىـ، كمما أمنت استقرارىا كأصبحت أكثر فأكثر سيدة 

 .(1)"بيت
 مف المبحكثات حكؿ ككف 28,92%أما بالنسبة لمسبب الثاني، كالذم مثمتو ما نسبتو 

كىي بقايا لمكثير األعراؼ كاألحكاـ "إنجاب البنيف ىك كراء كثرة اإلنجاب عند بعض الزكجات؛ 
البالية التي ال زالت راسخة في أذىاف األكلياء بمجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية، مف خبلؿ النظر إلى 

، عكس إنجاب (2)"البنت عمى أنيا مفتاح لشرؼ العائمة، فإف ساء سمككيا اىتزت العائمة ككيانيا
كانت الذكر؛ فيك مفخرة ألسرتو ككرقة رابحة، تعزز بيا أمو مكانتيا عند زكجيا كعائمتو، فقد 

تعتبر إنجاب أكبر عدد مف األطفاؿ رمزا لمعزكة - خاصة العربية منيا- المجتمعات القديمة 

                                                           
 .72. حماش الحسيف، مرجع سابؽ، ص(1)
 .337.محمكد قرزيز، مرجع سابؽ، ص (2)
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كالخصكبة كالفخر خاصة الذككر منيـ، عمى أساس أنيـ زينة الحياة كمصدر لمرزؽ، كسند يعتمد 
  .عميو اآلباء عند الكبر

كمنو؛ يمكننا استخبلص أف كثرة اإلنجاب عند المرأة؛ سكاء كاف ضمانا لمستقبميا، أك رغبة 
في إنجاب الذككر دكف اإلناث؛ كالذم بدكره يعزز مكانتيا في أسرتيا، كلدل زكجيا كعائمتو، أك 
تحقيقيا لسمطة أكبر في األسرة، خاصة عندما يكبر األبناء، كيصبح ليـ الحؽ في المشاركة في 
القرارات األسرية؛ أثر عمى أساليب التربية المتبعة في األسرة، فمف جية يظير األسمكب الميمؿ؛ 

عالتيـ، كاالىتماـ بيـ، كما يمكف أف يظير أسمكب  فمع كثرة عدد األبناء يصعب ضبط سمككيـ، كا 
 . التفرقة بيف الذككر كاإلناث

 
 .لألسرة ا اليوم عائقاألطفال إنجاب يبين تشكيل :(22)دول رقمج
 

 
    نبلحظ في الجدكؿ أعبله أف أغمبية المبحكثيف الممثميف لعينة دراستنا ىذه ال يركف بأف إنجاب 

 مف مجمكع المبحكثيف،  69,03%األطفاؿ اليـك يشكؿ عائؽ لؤلسرة، كىذا بنسبة عالية قدرت بػ 
 . أف إنجاب األطفاؿ اليـك أصبح يشكؿ عائقا اقتصاديا30,97%في حيف رأل ما نسبتو 

     نستخمص مف النتائج أعبله؛ أف األزكاج اليـك صحيح أنيـ يميمكف إلى تخفيض عدد 
اإلنجاب، إال أف بعضيـ ال يرل في إنجاب األبناء عائقا اقتصاديا، كىذا راجع لممستكل االقتصادم 

، كالخاص بالدخؿ الشيرم لؤلسرة، كالذم (50) الجدول رقمكىذا ما يكضحو -لؤلسر في ىذه مدينة
 كالذم رأكا أف 30,97%يتأرجح بيف المتكسط كالجيد، أما فئة المبحكثيف المذيف مثمكا نسبة 

اإلنجاب يشكؿ عائقا اقتصاديا، فيـ المذيف ينتمكف إلى األسر البلتي تعاني عجزا في التكفيؽ بيف 
مدخكليا كمصاريفيا المتعددة كالمتزايدة، فتجد باإلضافة إلى مصاريؼ اإليجار، مصاريؼ لمنقؿ 

كفكاتير الماء كالكيرباء، كالحضانة أك المربية، كمصاريؼ الدكاء كاألكؿ كالمباس، فيثقؿ كاىميا فبل 

 النسبة التكـــــــراراالحتماالت 
 30,97 105نعـ 
 69,03 234ال 

 100 339المجموع 
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تستطيع التكفؿ بتربية أبنائيا، خاصة مع غبلء المعيشة كضعؼ الدخؿ الفردم في المجتمع 
 .(1)الجزائرم

ألسرتيـ في األسر -خاصة الذككر منيـ–ففي حيف كاف األبناء يشكمكف عزكة كمفخرة 
كمنو ، "الطفؿ الكمفة"التقميدية في السابؽ، أصبحكا اليـك يشكمكف عائقا اقتصاديا، كظير مفيـك 

 ىك التحكالت االجتماعية ، في الجزائر(اإلنجاب) السبب الرئيسي النخفاض مستكل الخصكبةؼ
كاالقتصادية التي عرفيا المجتمع الجزائرم، مما خمؼ ضغكطا عمى األسرة دفعتيا إلى تخفيض 
عدد أفرادىا مف أجؿ رفع مستكاىا المعيشي، كتفضيميـ الرفاىية االجتماعية عمى إنجاب األطفاؿ 

. (2)كتربيتيـ
إف لكبر عدد األبناء في األسرة تأثير كبير عمى أساليب التربية األسرية، فيناؾ مف يرل أف 
األسرة الكبيرة تدعـ عممية التربية األسرية أكثر مف األسر الصغيرة، كذلؾ لكجكد عدد مف األبناء 
ذكم األعمار المتقاربة، مما يساعد عمى استفادة بعضيـ مف بعض في اكتساب الخبرات، كىذا قد 

ال يحدث في األسر صغيرة الحجـ، كفي جية أخرل نجد مف يرل أف كبر حجـ األسرة عبء 
اقتصادم كاجتماعي، كقد يحدد حجـ األسرة أيضا نكعية االتصاؿ بيف أعضائيا، كيؤثر في طبيعة 
العبلقات بينيـ، كما أف األبناء في األسر الكبيرة قد يتعرضكف لئلىماؿ مف قبؿ آبائيـ، في حيف 
أنيـ يتمتعكف باالستقبللية كاالعتماد عمى النفس، أما أبناء األسر الصغيرة فيسكد بينيـ التعاكف 
بينيـ كبيف آبائيـ في جك ديمقراطي، مبني عمى اإلقناع كالمناقشة الحرة، أما إذا انتيجت ىذه 

 .(3) فيي تعمؿ عمى فقداف أبنائيـ خاصية االعتماد عمى النفس األسر أسمكب الحماية الزائدة
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
. 26.لمزيد مف التفصيؿ، ارجع إلى الفصؿ الثالث، ص (1)
 .66.ارجع لمفصؿ الثالث، ص (2)
 .6.لفصؿ الخامس، صلمزيد مف التفصيؿ، ارجع ؿ (3)
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 .الوالدين المرغوب فيو من طرف اإلنجاب يبين تحديد نوع :(23)جدول رقم 

االحتمــــاالت 
 األم األب

النسبة التكرار النسبة رار ــالتك
 27,14 92 34,81 118 انجاب الذكر ألنو يحمؿ اسـ األسرةتفضيؿ 

 0,88 03 4,42 15 انجاب الذكر ألف تربيتو أسيؿ مف تربية األنثىتفضيؿ 

 2,06 07 2,95 10 انجاب الذكر ألف االنثى مصيرىا لبيت زكجياتفضيؿ 

 69,92 237 57,82 196 ال فرؽ لديؾ بيف الذكر كاألنثى
 100 339 100 339 المجمكع

 
    نبلحظ مف الجدكؿ أعبله، كمف خبلؿ إجابات األب كاألـ حكؿ تفضيؿ إنجاب الذكر دكف 

 مف مجمكع المبحكثيف أنيـ ليس لدييـ فرؽ 57,82%األنثى، فقد أجاب اآلباء بما يقارب نسبة 
 مف اآلباء، بأنيـ يفضمكف إنجاب  34,81%بيف إنجابيـ الذككر أك اإلناث، بينما أجاب ما يقارب 

الذكر دكف األنثى، ألف الذكر ىك الذم يحمؿ اسـ األسرة بعد كالده، في حيف أجاب ما يقارب 
 مف المبحكثيف اآلباء؛ أنيـ يفضمكف إنجاب الذكر عمى األنثى ألف تربية الذكر 4,42%نسبة 

 بأنيـ يفضمكف 2,95%أسيؿ مف تربية األنثى، ليرل بقية المبحكثيف كالذيف يشكمكف ما يقارب نسبة
 .إنجاب الذكر عمى األنثى، ألف ىذه األخيرة مصيرىا لبيت زكجيا

 مف مجمكع المبحكثات أنو ال فرؽ 69,92%أما األميات، فقد أجابت ما يقارب نسبة 
نجاب األنثى، بينما أجابت ما يقارب   مف المبحكثات أنيف 27,14%لدييف بيف إنجاب الذكر كا 

 ما تأرجحت، ككف الذكر ىك الذم يحمؿ اسـ األسرة، في حيف األنثى الذكر دكف إنجابيفضمف 
سيكلة ك الذكر دكف األنثى، إلنجابف قؿم بيف تفضاألميات مف 2,06%إلى0,88%يقارب نسبة

 مصيرىا لبيت زكجيا، عكس الذكر الذم يبقى مع األنثىتربية الذكر عمى تربية األنثى، كأف 
 .، كيعيميا مستقببل عند كبر كالديوعائمتو

كمنو؛ نستخمص كمف خبلؿ إجابات نسبة عالية مف المبحكثيف اآلباء كاألميات أعبله، 
عمى عدـ تفريقيـ بيف الذكر كاألنثى، نستنتج اآلباء كاألميات ىنا، يتبعكف األسمكب الديمقراطي في 

 .المعاممة مع أبنائيف، كالمبني عمى عدـ التفريؽ بيف األنثى كالذكر
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 . من طرف األبوين يبين عدد األطفال المرغوب فيو:(24)جدول رقم 

االحتمــــاالت 
 األم األب

النسبة التكرار النسبة رار ــالتك
1-3 92 27,14 293 86,43 
3-6 244 71,98 46 13,57 
 00 00 0,88 03 فما فكؽ 6

 100 339 100 339 المجمكع
 

يرغبكف في  ، 71,98%نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ أعبله؛ أف غالبية اآلباء بنسبة تقارب 
 مف المبحكثيف اآلباء بعدـ رغبتيـ 27,14% أبناء، في حيف أجاب ما نسبتو 5-3إنجاب ما بيف 

 مف المبحكثيف عف رغبتيـ في إنجاب عدد %1بينما أعربت نسبة في إنجاب أكثر مف طفميف، 
 أبناء كأكثر، أما أغمبية األميات فبل يرغبف في إنجاب أكثر مف طفميف، 06كبير مف األبناء يعادؿ 

، فعبرف 13,57% مف مجمكع المبحكثات، أما باقي النسبة؛ كالمتمثمة في86,43%بنسبة قاربت 
 . أبناء5-3عف رغبتيف في إنجاب ما بيف

توزيع عدد ب؛ كالخاص 15 والجدول رقمإذا قارنا إجابات المبحكثيف في الجدكؿ أعبله 
 مف 71,98%؛ حيث بمغ عدد األبناء في ما يقارب نسبة األسرة المقيمين في رعاية األبناء

 أبناء، كمنو فاآلباء ىنا يرغبكف في إنجاب عدد أكبر مف األبناء عكس 5 ك3مجمكع عينتنا ما بيف 
كثرة التكاليؼ، كصعكبة تكفير )ما قد أنجبكا فعبل، كىذا راجع لعدة أسباب؛ يمكف أف تككف اقتصادية

، أك لدكاعي (صعكبة االىتماـ بعدد كبير مف األبناء)، أك تربكية(جميع حاجيات األبناء
، أك لعدـ رغبة الزكجة في إنجاب عدد (تعرض الزكجيف أك أحدىما ألمراض تمنع اإلنجاب)صحية

كبير مف األبناء، أك نتيجة التفاؽ بيف الزكجيف إلنجاب عدد قميؿ مف األبناء، خاصة مع ازدكاجية 
، بعدـ رغبتيف %86الدكر عند المرأة العاممة، كىذا ما يفسر إجابات أغمب األميات، بنسبة قاربت 

في إنجاب عدد يتعدل الطفميف، كيبررف ذلؾ بصعكبة االىتماـ كالتكفؿ بطفؿ أك طفميف، فما بالؾ 
 يرغبف في إنجاب أكثر مف 13,57%بأكثر مف ذلؾ، ىذا مع كجكد فئة قميمة مف الزكجات بمغت

خمسة أبناء، كال يريف في إنجاب عدد كبير مف األبناء مشكمة، إال أنيف مع التباعد بيف الكالدات 
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باستخداـ كسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ، حفاظا عمى صحتيف، كضمانا لرعاية كاىتماـ أفضؿ 
 .ألبنائيف

 فيناؾ مف يرل أف األسرة التربية المتبعة فييا؛تأثير عمى أساليب  لحجـ األسرة ككبرىاإف 
 كذلؾ لكجكد عدد مف األبناء ذكم ،التربية األسرية أكثر مف األسر الصغيرة الكبيرة تدعـ عممية

ستفادة بعضيـ مف بعض في اكتساب الخبرات كىذا قد ال ا مما يساعد عمى ،المتقاربة األعمار
 قد يحدد حجـ األسرة نكعية االتصاؿ بيف أعضائيا كيؤثر في، كفي األسر صغيرة الحجـ يحدث

قبؿ   كما أف األبناء في األسر كبيرة الحجـ قد يتعرضكف لئلىماؿ مف،طبيعة العبلقات بينيـ
 أما ،عمى النفس كاالعتماد باالستقبلؿ كمف جية أخرل فإف أبناء األسرة الكبيرة يتمتعكف ،آبائيـ

ديمقراطي، كينيج اآلباء أسمكب  أبناء األسر الصغيرة فإف التعاكف يسكد بيف اآلباء كاألبناء في جك
 مما يفقد ،تمجأ ىذه األسر لمحماية الزائدة  كقد،اإلقناع كالمناقشة لتكجيو السمكؾ كضبط األبناء

 .(1) عمى النفس االعتماد خاصية االبف

 .إخوتيم عن باقي األبناء ألحد اآلباء يبين ميل :(25)دول رقم جــ

االحتمــــاالت 
 األم األب

النسبة التكرار النسبة رار ــالتك
 31,86 108 41,89 142 األصغر لبلبف أميؿ
 48,97 166 30,09 102 األكبر لبلبف أميؿ
 19,17 65 28,02 95 األكسط لبلبف أميؿ

 100 339 100 339 المجمكع
 

 مف اآلباء يميمكف إلى االبف األصغر دكف 41,89%مف الجدكؿ أعبله؛ نبلحظ أف نسبة 
 مف اآلباء إلى االبف األكبر، في حيف أعرب ما 30,09%باقي إخكتو، بينما يميؿ ما نسبتو 

 مف اآلباء عف ميميـ إلى االبف األكسط، بينما أجابت األميات بنسبة قاربت 28,02%نسبتو
مف 31,86% بأنيف يممف إلى االبف األكبر دكف باقي إخكتو، في حيف تميؿ ما نسبتو %48,97

                                                           
 .07. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الخامس، ص(1)
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 فأعربف 19,17%األميات إلى االبف األصغر، أما باقي األميات كالبلتي شكمف ما يقارب نسبة 
 .عف ميميف لبلبف األصغر دكف باقي إخكتو

كيفسر ميؿ غالبية األزكاج إلى االبف األصغر أك االبف األكبر أك األكسط؛ ككف االبف 
يؤثر مركز الطفؿ كترتيبو األصغر ىك آخر العنقكد، فيك الذم يحضى في أغمب األسر بالتدليؿ، ك

تأثيرا كبيرا، حيث يتدخؿ في أسمكب تربيتو كتنشئتو االجتماعية، فالطفؿ األكؿ غالبا ما يتمتع 
التي يمنحيا لو الكالداف خاصة في حاؿ غيابيما عف المنزؿ، - السمطة–ببعض المزايا منيا 

ليمارسيا عمى إخكتو األصغر سنا، كالطفؿ األصغر يناؿ مف األبكيف رعاية كبيرة كاىتماـ بالغ ألنو 
األصغر كاألضعؼ، كيككف ىذا الطفؿ عادة أكثر اعتمادا عمى الكبار مف إخكتو، حيث أف الكؿ 

لمطفؿ الكحيد فيك مركز اىتماـ كالديو كعائمتو -يعاممو باعتباره صغيرا ميما كبر، أما بالنسبة 
، في حيف يفضؿ بعض اآلباء كاألميات االبف (الجد كالجدة كاألعماـ كاألخكاؿ)الكبيرة ككؿ 

األكسط عمى بقية إخكتو، بسبب إصابتو بمرض ما، مما يجعميـ ييتمكف ألمره دكف إخكتو، 
كيفضمكنو عمييـ دكف قصد، أك حتى لحسف سمككو أك الكتسابو صفة مميزة، تميزه عف باقي 

 .*إخكتو، كتجعؿ كالديو كحتى أقاربو يميمكف لو، كيفضمكنو عمى إخكتو
 أساليب التربية األسرية،مف العكامؿ المؤثرة في  ترتيب الطفؿ كنكعوكمنو؛ يمكننا القكؿ أف 

  كبيذا فإف أسمكب، الذكر أكثر مف األنثى بشكؿ عاـلبلبفتعطي المجتمعات العربية أىمية  فقد
كقد ، كأدكارىما  طبيعتيماالختبلؼ نظران ، الذكر عنو مع البنت األنثىاالبفالتعامؿ يختمؼ مع 

 كقد ،تفضيمو عمى إخكتو  كىذا يؤدم إلى،ُتفضؿ بعض األسر طفبلن مف نكع معيف ال يكجد لدييا
كما أف   مف قبؿ إخكتو اآلخريف،  المفضؿاالبفيؤدم ىذا إلى شعكر بالغيرة كعدـ الحب تجاه ىذا 

، أكثر مف األبناء  فاألب يميؿ إلى بناتو كيشعرىـ بالحناف،مشاعر الكالديف تختمؼ ناحية األبناء
 ،برعاية كحب شديد مف الكالديففيحضى  المكلكد األكؿ، أما كتقـك األـ بيذا الدكر تجاه األبناء
 فإنو ، الثالثاالبف كبقدـك ،المكلكد الجديد  ينتقؿ إلىاالىتماـكعندما يأتي مكلكد جديد فإف ىذا 

غالبان بعناية كتدليؿ بسبب استقرار األسرة ككبر   كيحظى الطفؿ األخير،يككف كسطان بيف إخكتو
ف أساليب التربية األسرية لمطفؿ ا. متطمباتو كحاجاتو بشكؿ أسيؿ  مما يتيح لو تحقيؽ،الكالديف

تتأثر بمكقعو بيف إخكتو؛  إذ يككف لبلبف األكبر مكانة كأسمكب معاممة مخالؼ لبلبف الثاني 
كالثالث، كما يككف االبف األصغر دائما كضع خاص في األسرة، أما الطفؿ الكحيد في األسرة، 

 .فيذا لو أسمكب مميز كخاص بو مف اإلفراط في التدليؿ كتمبية رغباتو

                                                           
 .42-41.ص.لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الرابع، ص *
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  الجزائريةبيانات تخص المحور الثاني والخاص بـتأثير تّغير الوظيفة التربوية لألسرة -1-3
 .عمى أساليب التربية األسرية

 .األسرة يبين نوعية ممكية سكن :(26)جدول رقم 

 النسبة التكـــــــرار االحتماالت
 61,06 207 ممكية خاصة
 23,89 81 مستأجر

 10,92 37 سكف كظيفي
 4,13 14 أخرل

 100 339 المجموع
 

مف مجمكع أسر عينتنا تعيش في 61,06%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله؛ أف نسبة تقدر بػ
 مف مجمكع األسر في منازؿ مستأجرة، أما 23,89%ممكية خاصة، في حيف تقطف ما يقارب 

 . مف المبحكثيف فتعيش أسرىـ في سكف كظيفي10,92نسبة 
مف خبلؿ النتائج أعبله؛ نستخمص أف نسبة تفكؽ النصؼ مف مجمكع أسر عينتنا، تعيش 
في ممكية خاصة، كىذا يفسر الحالة الميسكرة ألغمبية ىذه األسر، كذلؾ بفضؿ عمؿ الزكجيف معا، 

،   حيث أف الزكجة تشارؾ الجدول رقمكمشاركتيما في شراء منزؿ خاص، كىك ما أكدتو نتائج 
براتبيا، أما األسر التي تعيش في مسكف مستأجر، فيك كضع مؤقت الى حيف شراء منزؿ خاص، 

أك االنتظار الستفادة مف السكف التساىمي أك الترقكم، كالذم تكفره الدكلة، في حيف يعيش ما 
 مف مجمكع األسر في سكف ال ىك كظيفي كال باإليجار، كىي حالة أخرل مف 4,13%نسبتو 

السكف، كتتمثؿ في السكف في مسكف شاغر ألحد األقارب، يقطف بالخارج أك في مدينة أخرل، أك 
 . لديو أكثر مف مسكف، كيككف دكف مقابؿ

كما ساىمت السكنات االجتماعية أك الترقكية في حصكؿ الكثير مف األسر عمى سكنات 
 مف األسر تعيش في منازؿ %24خاصة عمى شكؿ شقؽ بعمارات عمكدية، أما كجكد نسبة 

مستأجرة، كمف خبلؿ بعض الدراسات الميدانية التي أقيمت عمى األسرة، كمف خبلؿ بعض 
المقاببلت التي أجريناىا مع بعض أرباب كربات بعض األسر، كجدنا أنيا الزكجيف عندما اقترنا، 

سكنا بمنزؿ العائمة الذم يممؾ أب الزكج، كعند مركر فترة تراكح بيف العاـ كأكثر، خاصة بعد 
عالة  إنجاب األكالد، فضؿ الزكجيف االستقبلؿ بمنزليما الخاص، كاالعتماد عمى نفسيا في تككيف كا 
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أسرة جديدة، دكف التدخؿ كبار السف، أك أحد أفراد العائمتيف في القرارات التي تخصيما فقط، 
كفضبل استئجار منزؿ خاص، عمى العيش مع العائمة الكبيرة، أما الزكجيف المذيف حضيا بالسكف 
الكظيفي، فيما األكفر حظا، فيما ينتقبلف مباشرة بعد أياـ معدكدة مف إقامة مأدبة الزكاج، إلى 

المسكف المستقؿ، الذم كفرتو المؤسسة التي يعمؿ فييا أحدىما، فيعيشاف في استقبللية، إال أنيما 
يحاكالف خبلؿ فترة كجكدىما المؤقت في السكف الكظيفي، محاكلة التكفير كاالدخار مف أجؿ اقتناء 
قطعة أرض لبناء مسكف عمييا، أك لشراء منزؿ جاىز حسب ما تسمح بو مدخراتيما، خبلؿ الفترة 

 .التي حددت ليما في السكف الكظيفي
إف لممنزؿ أثر عمى أساليب التربية المتبعة في األسرة؛ فإذا كاف المنزؿ صحي كيكافؽ عدد 
أفراده، تجد األبكيف فيو يمارساف أسمكبا متزنا في تربية أبنائيـ، كتجد الطفؿ متزنا، فمو مكاف لمنـك 
كالمعب، كلؤلكؿ، عمى غرار المنزؿ الضيؽ، فتجد األبكيف فيو يممؤىا القمؽ كالضيؽ النفسي، فبل 
سبيؿ ليما إال لمصراخ كالتحكـ كالقسكة، كالطفؿ يصبح متنفسا لسمككات أبكيو، خاصة في حالة 
معيشة األسرة في غرفة كاحدة، فتجد األبكيف كاإلخكة كاألخكات عمى اختبلؼ الجنس، يتشارككف 

نفس الغرفة، كىنا تظير مشاكؿ أخرل، نفسية كصحية، كيمكف أف تؤدم إلى االنحراؼ، مف خبلؿ 
االطبلع المبكر لؤلبناء لمعبلقات الزكجية لؤلبكيف، أك مف خبلؿ اختبلط األخكات باإلخكة، كىذا ما 

كما أف األسر التي تعيش في األماكف المزدحمة، ، (1)أكدتو نتائج العديد مف الدراسات االجتماعية
شديدة الضكضاء رديئة التيكية تتسبب في إضرار لنمك األطفاؿ، ككنتيجة لبلزدحاـ في السكف 

 .كضيقيا يمجأ األطفاؿ إلى الشكارع

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .24-23.ص.لفصؿ الخامس، ص لمزيد مف التفصيؿ، ارجع ؿ(1)
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 . األسرةسكنبمدد الغرف ـــ يبين ع:(27)جدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
1-3 00 00 
3-6 244 71,98 
6-9 58 17,11 
 10,91 37  فأكثر9

 100 339المجموع 
 
 

 مف األسر المككنة لعينة دراستنا، 71,98%مف خبلؿ الجدكؿ أعبله؛ نبلحظ أف نسبة 
 8 إلى 6 مف األسر عمى ما بيف  17,11% غرؼ، في حيف تحتكم نسبة 5إلى 3تممؾ بيف 

 غرؼ فأكثر فشكمكا ما يقارب نسبة 9غرؼ في المسكف الكاحد، أما التي تحتكم مساكنيـ عمى 
%10,91 

نستخمص مف النتائج أعبله، أف أغمب أسر عينة دراستنا، تعيش بمساكف مناسبة لتككيف 
فباعتبار األسرة ىي  ؛األسرة كالمسكفىناؾ عبلقة تفاعمية بيف ، ؼ( غرؼ5-3تكفر ما بيف )أسرة 

الخمية األكلى لتككيف المجتمع كضركرة كمطمب اجتماعي، فيي تحتاج إلى ما يدعميا لتمبية 
كتككف في مأمف حاجاتيا كأداء كظائفيا الستمرار عمى نحك يضمف ألفرادىا الرفاىية كاالستقرار، 

، لذلؾ فأىـ ما يجب تكفيره كاالجتماعية، األخبلقية، كعف العديد مف المشكبلت النفسية، الجسدية
ليذه المؤسسة االجتماعية؛ ىك تكفير بيئة سكنية مبلئمة، ألف المسكف يمثؿ حؽ أساسي لؤلسرة، 

، ية الراحة، االستقرار، األمف، الصحة، الرفاهبؿ كيعتبر مف أىـ مقكماتيا الحياتية، فيك يؤمف ليا
، كليككف المسكف مناسبا لؤلسرة ككؿ أنكاع التفاعؿ كالعبلقات االجتماعية الخصكصية،كالحرية، 

يجب أف يتكفر عمى عدد مف الغرؼ تكفي ليحس أفراده باالستقبللية كالخصكصية، كاستقباؿ 
 . الضيكؼ، دكف أم إحراج كفي أم كقت

 .كمنو؛ فالمسكف السميـ يؤثر ايجابا عمى أسمكب التربية المتبع مف طرؼ األبكيف
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 . يبين من ييتم باألبناء عند غياب الزوجة عن البيت(:28)جدول رقم

 النسبـــة التكــــرار االحتماالت
 6,19 21الزكج 

 25,66 87 الزكج ىؿأ
 31,27 106 الزكجة ـأ

 2,06 07الجيراف 
 12,09 41 مربية أطفاؿ
 22,42 76دار الحضانة 

 100 339وع ـــــالمجم
 

مف المبحكثيف قد أجابكا أف أىؿ الزكجة ىـ 31,27%نبلحظ مف الجدكؿ أف نسبة تقدر بػ
 مف المبحكثيف أف أىؿ 25,66%مف ييتـ باألبناء عند غياب الزكجة عف البيت، في حيف أجاب 

 22,42%الزكج ىـ الذيف يككؿ إلييـ االىتماـ باألبناء عند غياب الزكجة عف البيت، بينما أجاب 
 12,09%مف المبحكثيف أف دار الحضانة ىي التي تعتني باألبناء عند غياب الزكجة، أما نسبة 

مف المبحكثيف فأجابكا أنيـ يمجأكف إلى مربية األطفاؿ، لبلىتماـ باألبناء في غياب الزكجة، فيما 
 مف المبحكثيف عمى أف الزكج ىك الذم يتكلى االىتماـ باألبناء في غياب 6,19%أكد ما نسبتو 

 فتككؿ ميمة االىتماـ بأبنائيا أثناء غياب 2,06%الزكجة، أما قمة مف المبحكثيف كالممثمة في 
 .الزكجة لمجيراف

 نستخمص مف النتائج أعبله؛ بأف أىؿ الزكجة كأىؿ الزكج ىـ األقرب لؤلبناء كأبكييما، كىـ 
الذيف يمجأ إلييما الزكجيف عند غيابيما عف المنزؿ، فاألـ تحف لعائمتيا، خاصة أميا فيي عمى ثقة 
أف أبنائيا في أيدم أمينة، مثميا مثؿ أـ الزكجة، فاألبناء ىـ أحفادىا، كىي االحرص عمى حمايتيـ 
كاالىتماـ بيـ، في غياب أميـ أثناء ساعات العمؿ، أك لسبب يستدعي غيابيا عف بيتيا، كالسفر، 

 .أك حضكر مأدبة، أك مرضيا
ثـ تمييا دار الحضانة؛ كىذا عندما يككف األبناء صغارا لـ يبمغكا السادسة، كىذا ما يفسر 

كجكد نسبة قميمة تككؿ رعاية أبنائيا إلى دار الحضانة، ككف ىذه األسر لدييا أبناء صغار، كال تجد 
 األطفاؿ الذيف لقد أثبتت الدراسات أفأحد مف أفراد العائمة، لييتـ باألبناء أثناء غياب الزكجة، ك

يمتحقكف بركضة األطفاؿ كيحصمكف عمى التعميـ قبؿ المدرسي يككنكف أكثر نجاحان مف أقرانيـ 
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.  كذلؾ مف حيث نجاحيـ في المراحؿ الدراسية التالية،الذيف لـ يحصمكا عمى التعميـ قبؿ المدرسي
كىناؾ مف يفضؿ المربيات الخاصة عمى دكر الحضانة، ككنيا تيتـ بعدد قميؿ مف األطفاؿ، 

كيككف االىتماـ بيـ أفضؿ مف الحضانة، خاصة مع كجكد عدد كبير مف األبناء، في حيف أجاب 
نسبة قميمة مف المبحكثيف أف الزكج ىك ييتـ باألبناء في غياب الزكجة، كخاصة عندما ينتقؿ 

الزكجيف لمدينة بعيدة عف أىميما، كعدـ معرفتيما لمجيراف كلممكاف، فيتحتـ عمى الزكج االعتناء 
باألبناء عند غياب الزكجة، خاصة إذا كاف غيابيا لساعات قميمة، فيقتصر دكر األب عمى مراقبة 

 . األبناء لحيف عكدة أميـ مف العمؿ

 قد يؤدم إلى  مثبل، غياب أحد األبكيف عف األسرة بشكؿ دائـ أك مؤقت بسبب العمؿإف
 حيث أنيا ، ستقرار األسرةاعكامؿ   كيمثؿ كجكد األـ عامبلن ميمان مف،ستقرارىااىتزاز األسرة كعدـ ا

نظران لطبيعتيا تيـ األساليب المناسبة في تربي  كتستخدـ،تعكض أبنائيا عف عدـ تكاجد آباءىـ معيـ
 كقد تغير ىذا الدكر في العصر ،عمى تحقيؽ النمك المتكامؿ  كىذا يساعد األسرة،كقربيا منيـ

 في نوألب دكر أكبر يؤدمألـ الزكجة كأـ الزكج كااألميات لمعمؿ كأصبح  الحاضر نظران لخركج
، ىذا باإلضافة إلى تمقي الطفؿ في األسرة المعاصرة، أساليب مختمفة مف تربية األبناء كرعايتيـ

نشغاؿ المرأة خارج البيت لساعات طكيمة، كاستبداؿ رعايتيا التربية، نظرا الختبلؼ حاضنيو، فا
بالجدات كالمربيات، أثر عمى أنماط التربية المتبعة مف طرؼ الكالديف في البيت كأىؿ األبكيف 

مف جية، كالمربية مف جية أخرل، مما يجعؿ الطفؿ في حاالت عديدة في حيرة مف  (الجدات)
 .أمره، فاألـ مثبل تقـك بتدليمو، في حيف تقـك الحاضنة بتعنيفو كالصراخ عميو مثبل، أك العكس

 . عمى أداء أبنائيما لفريضة الصالةالوالدين يبين حرص :(29)جدول رقم 

االحتماالت 
 األم األب

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 100 339 100 339نعـ 
 00 00 00 00ال 

 100 339 100 339المجمكع 
 

نبلحظ مف الجدكؿ أعبله؛ أف جميع اآلباء كاألميات يحرصكف عمى أداء أبنائيـ لفريضة 
  .%100الصبلة، بنسبة 
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 عمى التربية، كلكف بحسف  فقطالنجاح في تربية األكالد ليس بتكفير مستمزمات الحياةإف 
ترسيخ العقائد كذلؾ ب السميمة، التربية األكالد بتربيةالخكؼ مف اهلل تعالى، كال يحدث ىذا إال 

السميمة في نفكسيـ، كتعكيدىـ عمى العبادات الصحيحة منذ صغرىـ، كمف أىـ ىذه العبادات  
التعكيد عمى أداء الصبلة، فبعد مرحمة تشجيع الطفؿ عمى الكقكؼ في الصبلة بجكار كالدتو، أك 

كالده حتى كلك قبؿ التمييز، ألف غالبا األبناء يميزكف قبؿ السابعة، كبعدىا يتـ  التأكيد عمى التعميـ 
كالتعكيد عمى الطيارة كالصبلة كقراءة القرآف، كذىاب األكالد الذككر برفقة اآلباء لمصبلة في 

مع تدريب األبناء عمى محاكلة االنضباط في الصبلة لمكصكؿ لمخشكع بيف يدم اهلل ، المسجد
تعالى، مع استخداـ األساليب التربكية المنكعة لتحبيب الطفؿ في الصبلة، كاستخداـ أساليب 

يتـ تأجيمو لسف العاشرة، كحتى في ىذه السف ال بد ؼالتيديد أما الترغيب كالرفؽ كالميف كالتشجيع، 
مف البداية بالحسنى كالترغيب كالميف كعدـ المجكء لمضرب أك التيديد إال بعد تجربة أساليب 

الترغيب، كتحبيب الطفؿ في المكاظبة عمى الصبلة، كبعض اآلباء يستخدـ األساليب الحديثة 
 أف أساليب التربية األسرية تختمؼ كفقا بن بعطوش أحمد عبد الحكيمكيؤكد الباحث ، كالقصص

لديانة األسرة كمستكاىا الفكرم، فتربية الفرد المسمـ تختمؼ عف تربية الفرد المسيحي أك الييكدم، 
ككذلؾ تختمؼ أنماط التربية كأساليبيا كفقا لممعتقدات، كيبلحظ ذلؾ عند معظـ الشعكب البدائية 

 . *"التي تعقد الطكطمية أك األركاح كقكل فكؽ الطبيعة

 . عن تربية آبائيم ليم سابقاألبنائيم يبن مدى اختالف تربية اآلباء :(30)جدول رقم 

االحتماالت 
 األم األب

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 63,13 125 59,88 203نعـ 
 36,87 214 40,12 136ال 

 100 339 100 339المجموع 
 

 مف اآلباء قد أجابكا أف تربيتيـ ألبنائيـ 59,88%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله؛ أف نسبة 
 مف المبحكثيف األزكاج أف تربيتيـ ألبنائيـ  40,12%تختمؼ عف تربية آبائيـ ليـ، في حيف يرل 

 منيف أف 63,13%أما بالنسبة لمزكجات، فقد أجابت نسبة . ال تختمؼ عف تربية آبائيـ ليـ

                                                           
 .44. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع إلى الفصؿ الخامس، ص*
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تربيتيف ألبنائيف تختمؼ عف تربية أبكييف ليف سابقا، في حيف ترل باقي المبحكثات كالبلتي مثمف 
 . أف تربيتيف ألبنائيف  ال تختمؼ عف تربية أبكييف ليف36,87%نسبة 

إف طفكلة الكالديف كخبرتيما في الحياة تؤثر في أساليب التربية التي يمارسانيا عمى 
أبنائيما، كتكضح كيؼ يعيد األب أك األـ المذاف تمقى أسمكب القسكة إسقاطو في معاممتيما مع 
أبنائيما، إال أننا ىنا نكضح أف ىذا الرأم يبقى يخص نتائج بعض الدراسات النفسية، ألف نتائج 

 ، بعض الدراسات الحديثة، جاءت لتنفي النتائج السابقة، كتؤكد أف اآلباء المعاصريف اليـك
ساخطكف عمى التربية التي تمقكىا في طفكلتيـ، كيرفضكف معاممة أبنائيـ بنفس الطريقة، فكعييـ 

ظيار عاطفة الحب كالتكجيو لؤلبناء، ىي  كمستكاىـ التعميمي كالثقافي، جعميـ يدرككف أف الحكار كا 
أنجع أساليب تربية األبناء، لضماف إخراج جيؿ ذك شخصية مستقرة كقكية، قادر عمى تحمؿ 

مسؤكلياتو، مدرؾ لحقكقو ككاجباتو، كىذا ما تؤكد نتائج الجدكؿ أعبله، بكجكد نسبة تفكؽ النصؼ 
 .مف األزكاج ترفض إعادة تربية أبنائيا بنفس الطريقة التي ربكا عمييا

 عند طرحو لنفس السؤاؿ عمى عينة مف محمد قرزيزكنفس النتيجة تكصؿ إلييا الباحث 
األزكاج؛ فجاءت نتائج اإلجابات لتؤكد؛ أف نسبة عالية مف المبحكثيف أكدكا عمى كجكد اختبلؼ 

 :في تربية األبناء عف اآلباء كحصركىا في اآلتي
السمطة كاتخاذ القرارات في شأف تربية األبناء، كانت بيد رب األسرة مطمقة، دكف تدخؿ مف  -

 .األـ ك ال األبناء أنفسيـ

كاف األسمكب الممارس في التربية ديكتاتكريا، كاآلف أصبح ديمقراطيا، يسكده الحكار  -
 .كالمناقشة

أصبح االبف اليـك يحمؿ شخصية مستقمة عف أبيو، عكس ما كاف في السابؽ، كقد يشتغؿ  -
 .في ميداف قد يختمؼ عف ميداف أبيو

ىذا باإلضافة أف اآلباء في السابؽ كانكا أمييف، كبالتالي السمكؾ التربكم الممارس كاف  -
نتيجة تكقعيـ، في مقابؿ اليـك معظـ اآلباء متعمميف مدركيف ألشكاؿ التربية الحديثة، كطرؽ 

 .(1)معاممة األبناء كتنشئتيـ

أف نمط التنشئة االجتماعية السائد في معظـ األسر "؛ محمد عباس نور الدينكيضيؼ الباحث 
العربية لمطفؿ ال يتيح لو أف يعد لبلستقبلؿ عف أسرتو ماديا كمعنكيا، بؿ إف صكرتو عف ذاتو ال 

يككنيا إال مف خبلؿ مكاقؼ اآلخريف منو، كال سيما أفراد أسرتو  كىكذا ينشأ الطفؿ فاقدا الثقة 
بنفسو، كغير قادر عمى المبادرة كممارسة الفكر النقدم  كيميؿ إلى االستسبلـ كالخضكع كالتبعية 

                                                           
 .367. محمد قرزيز، مرجع سابؽ، ص(1)
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؛ ىنا يكضح الباحث أف أسمكب التربية األسرية الغالب في معظـ األسر العربية ال تميؿ (1)"لآلخريف
 .إلى األسمكب التربكم السميـ
 أف أساليب التربية المعتمدة في العائمة التقميدية مصطفى بوتنفوشتكما يؤكد الباحث 

كأسمكب التسمط، كاستبدلت في األسرة المعاصرة  (باستخداـ العصا)تأرجحت بيف أسمكب العنؼ
باألسمكب الديمقراطي الحكارم، كىذا راجع الرتفاع درجة الكعي عند اآلباء كاألبناء عمى حد 
السكاء، كتغير أسمكب التربية؛ يرجع إلى ككف األبكيف المعاصريف غير راضيف عمى األسمكب 
الذم ُربيا عميو، كساخطاف عميو، كبالتالي فبل يريداف تعريض أبنائيما إلى ما تعرضا إليو في 
السابؽ، كذلؾ مف خبلؿ انتياج أسمكب تربية سميـ مع أبنائيما، يرجع القرار إلى الزكجيف في 

 .اتخاذ قرارات أسرتيما دكف أم تدخؿ مف األقارب
 .األسرةن مدى وجود خالفات في ـــ يبي:(31)دول رقم جــ

النسبة التكرار  االحتماالت

 46,02 156نعـ 

 53,98 183ال 

 100 339المجموع 

 

 مف المبحكثيف قد أكدكا عمى عدـ كجكد % 53,98نبلحظ مف الجدكؿ أعبله؛ أف نسبة 
 مف المبحكثيف عمى كجكد خبلفات في 46,02%خبلفات في األسرة، في حيف أكد ما نسبتو 

 .األسرة
كمنو؛ نستخمص أف األسر الممثمة لعينة دراستنا أف نسبة تفكؽ النصؼ مف المبحكثيف ال 

 مف المبحكثيف عمى كجكد 46,02%تقر بكجكد خبلفات في األسرة، في حيف تؤكد ما نسبتو 
أك بيف  (اـ الزكج)خبلفات في األسرة، سكاء أكانت بيف الزكجة كزكجتو، أك بيف الزكجة كحماتيا 

الزكج كأحد أبنائو، أك بيف الزكج كأحد أفراد عائمتو،كغيرىا مف الخبلفات التي تسكد العبلقات 
أثر التغير في العبلقات األسرية عمى تربية محمد فتحي كما يؤكد الباحث االجتماعية األسرية، 

                                                           
رؤية نفسية اجتماعية تربوية لعالقة االسرة بأبنائيا  "التنشئة األسريةعبد الكريـ غريب، :  محمد عباس نكر الديف، تقديـ كمراجعة(1)

 .44.، ص2009، (المغرب)، الدار البيضاء2، منشكرات عالـ التربية، ط"واالشكالية التي تطرحيا
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فالمشاكؿ األسرية التي تحدث بيف الزكجيف تنعكس عمى سمكؾ الطفؿ، كيتجمى ذلؾ "األبناء، 
بكضكح في سمكؾ الطفؿ المنحرؼ متأثرا بما يسكد جك أسرتو مف مشكبلت كتصدعات، فالسعادة 
الزكجية ىي التي تعزز تماسؾ األسرة، مما يخمؽ جكا يساعد عمى نمك شخصية الطفؿ بصكرة 

؛ فاألسرة التي يسكدىا االستقرار كاألمف العاطفي تتبع أسمكب الحكار (1)"صحيحة كمتكاممة
في تربية أبنائيا، فتجد الكالديف ييتماف بأكالدىما، كيحاكالف تتبع  (األسمكب الديمقراطي)كالمناقشة

تصرفاتيـ دكف التدخؿ المباشر في حياتيـ، كذلؾ بفتح باب المناقشة كالحكار كاإلقناع مف 
الطرفيف، في حيف تنتج األسرة المفككة، التي يككف فييا الكالديف دائما متخاصماف كدائما الشجار 

كالصراخ، كغير ميتماف بأبنائيما، ال متى يخرجكف كال متى يعكدكف، كحتى مع مف يقضكف 
 .*نيارىـ، ىذا ما يجعؿ بعضيـ ينتيج طريؽ االنحراؼ، مف خبلؿ انخراطو برفقاء السكء

 

: في األسرةالخالفات يبين بين من تكون  (32)جدول رقم 

 النسبة التكـــرار االحتمــاالت
 53,85 84الزكج كالزكجة 
 28,25 45الزكجة كأـ الزكج 

 00 00 األبناءمع الكالديف أحد 
 17,30 27الزكج مع احد افرد عائمتو 

 100 156المجموع 
 

عمى أف الخبلفات   مف المبحكثيف يؤكدكف53,85%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله؛ أف نسبة 
 مف المبحكثيف أف 28,85%التي تقع في األسرة ىي بيف الزكج كالزكجة، في حيف يؤكد ما نسبتو 

أما النسبة المتبقية مف مجمكع المبحكثيف . الخبلفات التي تقع في األسرة ىي بيف الزكجة كأـ الزكج
 . فأكدكا أف الخبلفات في األسرة ىي بيف الزكج كأحد أفراد عائمتو17,30%كالمتمثمة في 

مف خبلؿ النتائج أعبله؛ نستنتج مف خبلؿ إجابات المبحكثيف الذيف أكدكا أف الخبلؼ في 
 في الرأم بيف الزكجيف أمر طبيعي كثيران ما االختبلؼإف  األسرة، ىك خبلؼ بيف الزكج كزكجتو،

 ،"النقاش الطكيؿ" الرأم اختبلؼيحدث، إال إف الخبلفات المتكررة كالتي تصؿ إلى مرحمة ما بعد 

                                                           
. 113.محمد فتحي فرج الزليتني، مرجع سبؽ ذكره، ص (1)
 .22. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الخامس، ص*
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؛ حيث أكدت ُتؤثر عمى نفسية كصحة األطفاؿ بشكٍؿ سمبّي، كىذا ما ُتشير إليو الدراسات الحديثة
بأف تمؾ المشاكؿ العائمية كخصكصان بيف األبكيف ليا أثر سمبي عمى مخ الطفؿ ىذه األخيرة، 

تحديدان، حيث أف الرضيع يستجيب لنبرة الغضب في الصكت حتى كىك نائـ، أّما عف تأثيرىا عمى 
 .الطفؿ أك البالغ فيككف أكبر

إف العبلقة بيف الكالديف مف أىـ العكامؿ، التي تؤثر عمى حياة األبناء بالسمب أك باإليجاب، 
يعد اختبلؼ األب كاألـ في تربية األكالد مف أكثر المشاكؿ تكراران في األسر كمف أعميا ضرران ك

بتربية أحد أبنائيـ بطريقة  (األب أك األـ) كتأتي ىذه الحالة عندما يقـك أحد الطرفيف ،كأبمغيا أثرا
 األسمكب بأسمكب كذلؾ ،، كيأتي الطرؼ اآلخر لينقض تمؾ التربيةأسمكب تربية معيفمعينة كفؽ 
 الطرفيف في جيدصؿ حد التضاد، ما يكقع االبف في حيرة مركبة، كيضيع بالتالي ممختمؼ، قد 

يكجد فييا اختبلؼ حكؿ كجيات النظر في ؼاألسر أما بعض  ،تحقيؽ أم أثر ناجح في تربيتيما
 بينما تؤمف األـ بالميف، كتدليؿ ، كأف يؤمف األب بالصرامة كالشدة،تربية الطفؿ بيف األـ كاألب

.  أك يؤمف أحدىما بالطريقة الحديثة، كاآلخر بالطريقة التقميدية،الطفؿ
المستكل االختبلؼ الكبير بيف الكالديف في : كىذا الخبلؼ تككف لو أسباب كثيرة منيا

 السف بيف ، فارؽ األبناءأسمكب تربية مما يؤدم إلي تنازعيما الدائـ في التعميمي كالثقافي؛
 ؛تدخؿ األقارب، ضعؼ المستكم االقتصادم لؤلسرة، خاصة إذا كاف ىذا الفارؽ كبيرا، كالزكجيف
 .ربية األبناء في ت"أـ الزكج أك أـ الزكجة"كالسيمان 

أف الخبلؼ بيف الزكجيف، يمكف نتيجة أسباب " عبد القادر لقصير"كيضيؼ الباحث 
صراعية كخبلفية كثيرة؛ كتعارض أساليب تربية األكالد عند الزكجيف، إدارة شؤكف المنزؿ، األمكر 
المادية، تدخؿ األىؿ في شؤكف األسرة، الصراع بيف األدكار كالدكر المتكقع في الحياة األسرية، 
الصراع بيف األدكار األسرية، كاألدكار الخارجية، الصراع نتيجة اختبلؼ الثقافة، كالميكؿ بيف 

، كما ال يمكننا إغفاؿ ذكر أسباب (1)الزكجيف، غياب الزكج عف المنزؿ، البركدة الجنسية، كغيرىا
أخرل لمخبلؼ الحاصؿ في األسرة، كاختبلؼ الزكجة مع أـ زكجيا، أك كقكع خبلؼ بيف أحد 

الزكجيف مع أحد األبناء، خاصة عند كبر األبناء، كرفضيـ لتدخؿ أبكييما في حياتيـ الخاصة، 
 .كاختيار شريؾ الحياة، كاألصدقاء مثبل
إف التربية ال يمكف أف تثمر إال بتكفير العناصر : "كيقكؿ الخشاب في ىذا الصدد

الضركرية لمحرص عمى مقكمات الطفكلة كتكفير األمف لمطفؿ كاستقراره المنزلي، كالعمؿ عمى 

                                                           
 .215. ، مرجع سبؽ ذكره، صاألسرة المتغيرة في مجتمع المدينة المتغيرة: عبد القادر القصير (1)
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نقاذىا مف عكامؿ التفكؾ كاالنييار ؛ كمنو فاألسرة (1)معالجة حاالت التكتر في محيط األسرة، كا 
المستقرة يتعامؿ األبكيف فييا معاممة سميمة كسكية، مبنية عمى الحكار كالمناقشة، عكس األسرة 
المفككة كالمضطربة، فالكالديف فييا يجداف أنفسيما يتبعاف أسمكب القسكة كالتسمط، أك أسمكب 

التذبذب كالتساىؿ، كالتفرقة في أحياف أخرل، فالجك المشحكف الذم تتسـ بو األسرة المفككة، يخمؽ 
 .خمبل في أسمكب تربية األبناء كمعاممتيـ مف جية، كخكفا كقمقا في نفسيتيـ مف جية أخرل

: األبناء أمام يتشاجران الوالدين كان إذايبين ما  (33)دول رقم ـــج

النسبة رار ــالتك االحتمــاالت
 21,24 72نعـ 
 78,76 267ال 

 100 339المجمكع 
 

 مف المبحكثيف األزكاج أكدت عدـ شجارىـ 78,76%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف نسبة 
 . مف األزكاج بأنيـ يتشاجركف أماـ أبنائيـ21,24%أماـ أبنائيـ، في حيف أقرت نسبة تقارب 

يسكدىا جك الطفؿ الذم يعيش في أسرة مف خبلؿ ما سبؽ؛ يمكننا استخبلص أف 
 لذا ينصح األطباء كاألخصائييف النفسييفكنمكه، يشعر بما ييدد استقراره  لخبلفات األسريةا

،  األطفاؿ الصغارإبعاد ، اآلباء كاألميات عند حدكث أم خبلؼ أك سكء فيـ بينيماكاالجتماعييف
، صراخ، فيذا يؤدم إلى زرع الكراىية كالعدكانية في نفسية الطفؿاؿالسيما إذا تطكر األمر إلى 

 كفي ظؿ ىذه األجكاء فإف الطفؿ يككف فريسة ،غالبا ما يتككف لديو اعتقاد بأنو سبب الخبلؼك
كالتي تختمؼ درجات تأثيرىا حسب عمر الطفؿ كحسب ، لؤلمراض كالعقد النفسية كاالجتماعية

، فإذا كانت مؤقتة فيك شيء عادم كيحدث في كؿ األسر، أما إف زادت كتكررت، نكعية الخبلؼ
دكف أف يتمكف الكالديف مف إيجاد حؿ لخبلفاتيما المتكررة، فتصبح خطيرة عمى نفسية الطفؿ، 

ذا كاف صغيرا، فآثار الخبلفات تظير  فتفقده التركيز بالمدرسة، كتتراجع قدرتو عمى االستيعاب، كا 
 .عمى شكؿ ككابيس مخيؼ كبكاء في الميؿ كالنيار دكف سبب، يرافقو فقداف لمشيية كتبكؿ ال إرادم

أف البيئة المنزلية كما تتضمنو مف عبلقات اجتماعية داخؿ عامر مصباح كيضيؼ الباحث 
األسرة تؤثر بشكؿ مباشر في تربية الطفؿ، كفي نكع أساليب التربية األسرية؛  فالسمات العاطفية 

                                                           
 .165.، ص2011، (األردف)، عماف2، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، طالشباب والقيم في عالم متغير:  ماجد الزيكد(1)
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التي تصبغ العبلقات األسرية، أما دؼء أك بركدة، ليا تأثير كبير عمى التربية، فالسعادة الزكجية 
تؤدم إلى تماسؾ العبلقة بيف الزكجيف، كالتعاكف بينيما، كالتكامؿ في األدكار االجتماعية، كركح 
االعتذار كالتغافر بيف الزكجيف، كربط المصير بالمصير، تؤدم بالطفؿ تمقائيا إلى أف ينمك نمكا 

صحيا في شخصيتو عمى عكس البيئات المنزلية المشحكنة بالعداء كالصراخ كالضرب كعدـ 
لى التشرد كبغض  التفاىـ، كتفاقـ العبلقات العدائية، تؤدم بالطفؿ إلى اضطراب في شخصيتو كا 

 .(1)الكالديف، كنمك ركح االنتقاـ كاليركب مف البيت
كمنو؛ يمكننا استنتاج أثر سبلمة البيئة األسرية عمى الطفؿ كأساليب تربيتو، فاألسرة 

السميمة الخالية مف الخبلفات المتكررة كالعنيفة، التي يسكدىا الصراخ كالشتـ المتبادؿ بيف الزكجيف 
أماـ األبناء، تسمح لمكالديف باستخداـ أساليب سميمة في تربية أبنائيـ، كأسمكب الحكار، عكس 

األسرة المريضة؛ فيي تعجز عف انتياج أسمكب تربكم سميـ، كفي المقابؿ تجد نفسيا، تتبع أسمكب 
 .(2)القسكة كالعقاب في تربية أبنائيا

 
: يبين إلى من يمجأ األبناء في حل مشاكميم الخاصة (34)دول رقم ج

 النسبـــــة التكـــــرار االحتمـــــاالت
 20,36 69 األبإلى 
 58,40 198 األـإلى 

 21,24 72لمكالديف معا 
 00 00 األقاربحد أإلى 
 00 00 األصدقاءحد أ

 100 339المجموع 
 

 مف المبحكثيف يؤكدكف لجكء األبناء إلى األـ 58,40%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف نسبة 
 مف المبحكثيف عمى األبناء يمجاؤف في حؿ 20,36%في حؿ مشاكميـ الخاصة، في حيف يؤكد 
 مف المبحكثيف فيؤكدكف أف األبناء يمجأكف إلى 21,24%مشاكميـ الخاصة إلى األب، أما نسبة 
 .الكالديف معا في حؿ مشاكميـ الخاصة

                                                           
 .88.، ص2003، دار األمة، الجزائر، التنشئة االجتماعية والسموك االنحرافي لتمميذ المدرسة الثانوية:  عامر مصباح(1)
 .18-14.ص.لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الخامس، ص (2)
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تفسر النتائج أعبله؛ ككف األبناء يمجأكف إلى أميـ في حؿ مشاكميـ الخاصة، ككف األـ 
عمى حد السكاء، دكف - ابنيا كابنتيا–تمثؿ الصدر الحنكف، فيي التي تستطيع أف تسمع كتنصح 

تجريح أك تعنيؼ أك صراخ، كما يفعؿ بعض اآلباء، كما أف طبيعة األـ تمكنيا مف تفيـ أبنائيا 
قبؿ الحكـ عمييـ، خاصة فيما يخص المكاضيع الخاصة، كيكاجو األبناء مثؿ ىذه المكاقؼ خاصة 
في مرحمة المراىقة، عكس طبيعة األب؛ باعتباره رب األسرة، كاآلمر كالناىي فييا، إال أف ىناؾ 
مف األبناء مف يجد أباىـ أقرب إلييـ مف األـ، فقد نشأ عمى أف يحاكر كيبكح لو بجميع أسراره 

أما فيما يخص عدـ كجكد مف أجاب بمجكء األبناء إلى أحد األصدقاء أك أحد أفراد . كمشاكمو
األسرة كاألخت الكبيرة، أك األخ الكبير؛ فيذا ال صحة ىذه النتائج، فيمكف أف يككف الكالديف ال 

يعرفاف بخصكص، كجكد طرؼ آخر غيرىا يمجأ إليو األبناء في حؿ مشاكميـ الخاصة، خاصة إذا 
كانا يمارساف األسمكب التربكم القاسي، كالذم ال يمنح لؤلبناء فرصة لمحكار كالمناقشة في األسرة، 

 . فما بالؾ عرض مشاكميـ الخاصة
كمنو؛ فاألسرة التي يسكدىا االستقرار كاألمف العاطفي تتبع أسمكب الحكار 

في تربية أبنائيا، فتجد الكالديف ييتماف بأكالدىما، كيحاكالف تتبع  (األسمكب الديمقراطي)كالمناقشة
تصرفاتيـ دكف التدخؿ المباشر في حياتيـ، كذلؾ بفتح باب المناقشة كالحكار كاإلقناع مف 

الطرفيف، في حيف تنتج األسرة المفككة، التي يككف فييا الكالديف دائما متخاصماف كدائما الشجار 
كالصراخ، كغير ميتماف بأبنائيما، ال متى يخرجكف كال متى يعكدكف، كحتى مع مف يقضكف 

 .نيارىـ، ىذا ما يجعؿ بعضيـ ينتيج طريؽ االنحراؼ، مف خبلؿ انخراطو برفقاء السكء
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: أبنائيماعدد الساعات التي يقضييا الوالدين في المنزل مع متوسط يبين  (35)جدول رقم 

 الفئات
 األب

 م سxك م س
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  م سxك األم
  % ك % ك الحسابي

[2-4] 255 ,2275 3 675 

3,33 

122 35,99 366 

4,33 

[4-6] 67 19,76 5 335 208 61,35 1040 

[6-8] 17 05,02 7 119 09 02,66 63 

[8-10] 00 00 9 00 00 00 00 

 1469 100 339 1129 24 100 339 المجموع

 
 مف اآلباء قد أجابكا بأف متكسط الساعات 75,22%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله؛ أف نسبة 

 ساعات فقط، في حيف أجاب ما يقارب 03البلتي يقضكنيا مع أبنائيـ في اليـك ىي بالتقريب 
ساعات، أما اآلباء الذيف يقضكف ما 05 إلى 04 مف اآلباء بأنيـ يقضكف ما بيف %19,76

 فقط مف مجمكع 5,02% ساعات مع أبنائيـ، فمـ يشكمكا سكل ما يقارب نسبة 07 إلى06بيف
 03اآلباء، أما متكسط الساعات الكمي التي يقضييا اآلباء مع أبنائيـ بالبيت، فمـ تتجاكز بالتقريب 

 بأنيف يقضيف ما يقارب 61,35%أما بالنسبة لؤلميات؛ فقد أجابت نسبة . ساعات في اليـك
، في حيف تقضي 05  03مف األميات مع أبنائيف ما يقارب 35,99%ساعات مع أبنائيف في اليـك

، بينما لـ تشكؿ األميات البلتي يقضيف مع أبنائيف كقتا يعادؿ   ساعات إلى 8ساعات في اليـك
، أما متكسط الساعات الكمي التي تقضيو األميات مع أبنائيـ 2,66% ساعات سكل نسبة 10

 . ساعات في اليـك04بالبيت، فمـ تتجاكز بالتقريب 

نستخمص مف النتائج أعبله؛ أف اآلباء ال يقضكف مع أبنائيـ سكل ساعات قميمة ال تتعدل 
فغياب األب عف المنزؿ ، -غمب األحيافأفي – كىي الساعات التي تسبؽ النـك ساعات،03

األبناء باضطرابات، ىذا ما تؤكد العديد مف الدراسات النفسية  لساعات طكيمة، تصيب حياة
 ، إلى أف قضية غياب اآلباء عف المنزؿ لساعات طكيمة أك ألياـ كأسابيعتكما أشاركاالجتماعية، 

 أما بالنسبة لؤلميات؛ ففي ألمف كالحماية، الو أثر خطير عمى نفسية الطفؿ، فاألب ىك مصدر
أصبح األبناء - خاصة في مرحمة الطفكلة–حيف كانت األـ في السابؽ تقضي كؿ كقتيا مع أبنائيا 

اليـك يقضكف كقتا أطكؿ مع المربيات، أكثر مف بقائيـ مع أمياتيـ، كحتى نياية األسبكع، فاألـ 
تقضي معظـ كقتيا في األعماؿ المنزلية المتراكمة طيمة األسبكع، إال أف ىناؾ بعض األميات 
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، فيف يقضيف النيار بيف (كمناكبات في المستشفى بالنسبة لمسمؾ الطبي)البلتي يعممف في الميؿ 
، ىذا ما يفسر قمة الساعات التي تقضييا األب كاألـ مع أبنائيما في  القياـ األعماؿ المنزلية كالنـك

 .األسر المعاصرة، خاصة مع كثرة األعباء المتراكمة عمى كاىؿ األبكيف، خارج كداخؿ األسرة

كمنو؛ يمكننا استخبلص أف ألكقات الفراغ التي يقضييا اآلباء مع أبنائيـ دكر كبير في 
دعـ العبلقات األسرية، كبالتالي اتساـ أسمكب التربية في األسرة بطابع الميف كاأللفة بيف اآلباء 

كأبنائيـ؛ كىنا يظير األسمكب الديمقراطي التربية، المبني عمى الحكار بيف اآلباء كاألبناء  كما يؤكد 
؛ أف التغير التكنكلكجي كاف لو األثر البالغ في تمضية اآلباء لكقت عبد القادر لقصيرالباحث 

التغيرات أتاحت فرصا كثيرة لتمضية أكقات فراغ ممتعة بما أتاحتو مف "ممتع مع أبنائيـ، مؤكدا أف 
كاسيت، كالسينما، كاألندية االجتماعية -كسائؿ لـ تكف متكفرة مف قبؿ، التمفاز، كالفيديك، كالراديك

كالثقافية كغيرىا، فإف النشاطات الترفييية، أصبحت مف أىـ مقكمات حياة األسرة الحديثة، كتستأثر 
بأف العامؿ الثقافي في األسرة يتحدد  سناء الخوليكتضيؼ الباحثة ، (1)"بنصيب يذكر مف مكازنتيا

بمستكل التحصيؿ العممي لؤلبكيف، كمستكل االستيبلؾ الثقافي؛ الذم يتمثؿ في عدد الساعات 
التي يقضييا األبكاف في قراءة الكتب كالمجبلت كنكع المادة المقركءة كنكعية الحصص الثقافية 

 .*(التمفزيكف، االنترنت)التي يتبعيا األبكاف في كسائؿ اإلعبلـ 

: ة الحب اتجاه األبناءــعاطف ارــــيبين إظو (36)دول رقم ـــج

االحتماالت 
 األم األب

النسبــة التكــرار النسبــة التكــرار 
 79,64 270 69,91 237 ألبنائؾ أنؾ تحبيـ (تقكليف)تقكؿ
 08,26 28 20,06 68  النـكقبؿأبنائؾ  (تقكليف)تقبؿ 

 12,10 41 10,03 34  النـكقبؿتحكي ألبنائؾ حكاية 
 100 339 100 339المجمــــوع 

 

 مف المبحكثيف 69,91%كقراءة حرفية لمبيانات المكجكدة في لمجدكؿ أعبله؛ نجد أف نسبة 
اآلباء أكدكا مف خبلؿ إجاباتيـ أنيـ يقكلكف ألبنائيـ أنيـ يحبكنيـ، في حيف أجاب ما نسبتو 

                                                           
 .86.عبد القادر القصير، مرجع سابؽ، ص (1)
 .28.ارجع لمفصؿ الخامس، ص:  لمزيد مف التفصيؿ*
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، في حيف أجابت نسبة قميمة قدرت %20,06  مف اآلباء أنيـ يقكمكف بتقبيؿ أبنائيـ قبؿ النـك
أما األميات؛ فأكدت ما نسبتو .  مف اآلباء أنيـ يحككف ألبنائيـ حكاية قبؿ النـك10,03%بػ

 مف مجمكع األميات، بأنيف يقمف ألبنائيف أنيف يحبكنيف، بينما أعربت ما نسبتو %67,85
، في حيف أكدت ما نسبتو%8,26 مف 12,10%  مف المبحكثات بأنيف يقبمف أبنائيف قبؿ النـك

 .األميات بأنيف يحكيف حكاية ألبنائيف قبؿ النـك
مف خبلؿ النتائج أعبله؛ نستخمص أف أغمب اآلباء كاألميات اليـك يعبركف عف عاطفتيـ 
اتجاه أبنائيـ، بعبارات الحب كالحناف، كىذا راجع الرتفاع الكعي عند الكالديف بضركرة التعبير عف 

التربية العاطفية  كتؤكد الدراسات النفسية أف"حبيـ ألبنائيـ، كتأثير ذلؾ عمى نفسيتيـ كشخصيتيـ، 
التي تكفؿ لو مغالبة التكترات كمكاجية األزمات، كال تكجد ىي لمفرد كتغذيتو باألحاسيس كالمشاعر 

أم مؤسسة اجتماعية أخرل يمكف أف تؤدم ىذه الكظيفة بمثؿ ىذه الكفاءة أك حتى بكفاءة قريبة 
 .(1)"منيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2008، (مصر)، الدار الدكلية لبلستثمارات الثقافية، القاىرةالنظرية االجتماعية ودراسة األسرة: مصطفى الخشابسامية  (1)

 .22.ص
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 تأثير تّغير الوظيفة التعليمية لألسرة الجزائرية على :بيانات تخص المحور الثالث -1-4

 .أساليب التربية األسرية
 :*يبين المستوى التعميمي لموالدين (37)جدول رقم 

 االحتماالت
 األم األب

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 07,66 26 18,58 63ثانػكم 
 61,07 207 52,22 177جامعي 

 17,11 58 22,12 75خريج معيد 
 14,16 48 07,08 24دراسات عميا 
 100 339 100 339 المجمكع

 
مف خبلؿ الجدكؿ أعبله؛ نبلحظ أف أعمى نسبة مف اآلباء كانت مف الجامعييف، بنسبة 

، 61,07%، كنفس الشيئ بالنسبة لؤلميات، فقد شكمت الجامعيات نسبة عالية قدرت بػ %52,22
، أما 17,11% ك22,12%بينما شكؿ خريجي المعيد بالنسبة لآلباء كاألميات عمى التكالي، 

 ك 18,58%بالنسبة لآلباء كاألميات الذيف لدييـ مستكل ثانكم فشكمكا عمى التكالي نسبة 
 ، أما 7,08%، في حيف شكؿ اآلباء الحاصميف عمى شيادات في الدراسات العميا نسبة %7,66

 .14,16%الزكجات فشكمف نسبة 

كتفسير النتائج أعبله؛ أف غالبية اآلباء كاألميات ىـ ذكم مستكل تعميمي جامعي، يمييا 
 أف ما يمفت االنتباه بخصكص المستكل التعميمي بالنسبة األزكاج خريجي المعاىد المختمفة؛ إال

 لمديكاف الكطني 2008ألرباب األسر الجزائرية، ما كشفت عنو البيانات اإلحصائية األخيرة 
التعميـ :    المتكسط كالثانكم: لئلحصاء عف نتائج غير مريحة في ىذا الميداف، كىي كما يمي

 : العالي

كيرجع التبايف في أساليب التربية االجتماعية؛ إلى تبايف المستكيات الثقافية لؤلب كاألـ، 
فكمما ارتفع مستكل التحصيؿ المعرفي كالتعميـ، ارتفع مستكل التحصيؿ الدراسي لؤلفراد، كيميؿ 

األبكاف إلى الشدة كالقسكة كمما تدنى مستكاىما المعرفي كالتعميمي، كبزيادة المستكل الثقافي يككف 
                                                           

 تـ تحديد المستكل التعميمي لآلباء كاألميات في الجدكؿ، بناءا عمى اإلجابات التي جاءت في االستمارة، مف خبلؿ السؤاؿ الخاص *
 .بالمستكل التعميمي لؤلب كاالـ
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الحكار كالتفاىـ كالنقاش بيف األبكيف كاألبناء، كبالتالي المشاركة في التربية األسرية بطريقة سكية، 
 .في حيف أف تدني المستكل العممي يؤدم إلى إىماؿ األبكيف لؤلبناء كتيميشيـ

فاألسرة التي تتمتع بمستكل تعميمي كثقافي جيد تؤثر في طرؽ تربية األبناء كفي كمنو؛ 
أف " مطمق  ىناءكتؤكد الباحثة، (1)االحتياجاتمدل إدراكيا لما يحتاجو األبناء كطرؽ تحقيؽ تمؾ 

 أف وارنرالعامؿ الثقافي كالتعميمي لؤلسرة مف العكامؿ المؤثرة في عممية التربية األسرية، حيث يقكؿ 
 الثقافية في شكؿ أساليب كاختياراتيمامستكل تعميـ الكالديف يجعميما يكظفاف معمكماتيما كمعارفيما 

 كما لو دكرا ميمان في تككيف كبناء شخصية الطفؿ كالمحافظة عمى نمكه ،معاممة تكجو نحك األبناء
ذ بينت الدراسات الجارية في ىذا الخصكص أف ىناؾ تباينان إالمغكم كالجسمي كتحصيمو الدراسي، 

 .(2)في أساليب التربية بيف األسر بتبايف المستكيات الثقافية لبلـ كاألب
 

: يبين مدى اىتمام األبوين بنتائج أبنائيما (38)جدول رقم 

االحتماالت 
 األم األب

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 100 339 100 339نعـ 
 00 00 00 00ال 

 100 339 100 339المجموع 
 

كقراءة حرفية لمجدكؿ أعبله؛ نبلحظ أف كؿ اآلباء كاألميات أكدكا عبر إجاباتيـ عمى 
، ألىمية االىتماـ بنتائج  اىتماميـ بنتائج أبنائيـ؛ كىذا راجع لزيادة كعي أغمب الكالديف اليـك

األبناء، كالعمؿ مف خبلؿ المتابعة المنزلية عمى رفع المستكل التعميمي عند األبناء، مف خبلؿ 
تحسيف نتائجيـ الدراسية، كالعمؿ عمى تفكقيـ في كؿ المكاد التي يدرسكنيا، بؿ كالعمؿ عمى زيادة 
مستكاىـ الثقافي، مف خبلؿ دفعيـ إلى المطالعة كقراءة الكتب العممية كالفنية  كخاصة تعميميـ 
المغات المختمفة، كىذا ما يؤكده اتجاه العديد مف األسر إلى تسجيؿ أبنائيـ كفي سف مبكرة في 

 .مدارس المغات الخاصة، لـ لدكر ىذه األخيرة في رفع مستكاىـ الثقافي كالعممي مستقببل

                                                           
 .28. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الخامس، ص(1)
 .44. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الرابع، ص(2)
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اف اىتماـ اآلباء كاألميات اليـك بالنتائج المدرسية ألبنائيـ، لدليؿ عمى اىتماميـ الكالدم 
التغير الذم أصاب بمستقبؿ أبنائيـ المرتبط بمستكاىـ التعميمي كالشيادة المتحصؿ عمييا، كمنو؛ ؼ

الكظيفة التعميمية لؤلسرة، قد أثر إيجابا عمى أساليب التربية األسرية، فمتابعة الكالديف ألبنائيـ 
كاإلشراؼ عمى تعميميـ، مف خبلؿ مساعدتيـ في حؿ الكاجبات المنزلية، تعد مف أىـ مظاىر 

 .أسمكب التربية السميـ، كالمبني عمى اىتماـ الكالديف ألبنائيـ كرعايتيـ

:  ألبنائيم عمى المراجعة بالمنزلالوالدينيبين مدى مساعدة  (39)جدول رقم 

االحتماالت 
 األم األب

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 100 339 100 339نعـ 
 00 00 00 00ال 

 100 339 100 339المجموع 
 

 مف المبحكثيف أكدت أف مساعدة األبكيف 100%مف خبلؿ الجدكؿ أعبله نجد أف نسبة 
ألبنائيـ ىك أمر ضركرم، كذلؾ مف خبلؿ مشاركة األسرة في الكاجب المنزلي، حيث تتاح فرصة 
لمكالديف لمعرفة ماذا يدرس أبنائيـ ككيؼ، كمتابعة سير العممية التربكية عف قرب، كالتعرؼ عمى 

نقاط النقص التي تعترض أبنائيـ، كمحاكلة العمؿ عمى استكماؿ ىذا النقص، مما يرفع مف مستكل 
التحصيؿ الدراسي، األمر الذم يدفع باألكلياء إلى التكاصؿ المستمر مع المؤسسة التعميمية، كرفع 

 .مستكل أبنائيـ كزيادة تحصيميـ الدراسي
كيعتبر الكاجب المنزلي فرصة جيدة لممساىمة في تشكيؿ شخصية الطفؿ كبناءىا، كذلؾ 

مف خبلؿ غرس القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كمنحو اإلحساس بالقدرة عمى التحكـ كاالنجاز، 
فالكاجب المنزلي إذا نظـ استخدامو كأحسف القياـ بو يعكد بالنفع الكثير عمى التمميذ، كبالتالي عمى 
العممية التعميمية، فيي تقدـ لو فرصة أداء العمؿ مستقبل بعيدا عف المعمـ كبعيدا عف قيكد الفصؿ 
الدراسي، كتزيد قدرة التمميذ عمى استخداـ الكتب خارج المدرسة كتعززىا، كيضاؼ إلى ذلؾ أف 

الكاجب المنزلي اليـك أصبح ينظر إليو عمى أنو جزء مف العممية التربكية، بؿ أصبح يشكؿ عامبل 
 .ىاما مف العكامؿ التي تساعد عمى تعزيز الركابط بيف األسرة كالمدرسة كبيف المعمميف كاآلباء

األمكر اليامة في تربية  كدعميـ لتككيف التبلميذ تعد مف مشاركة األميات كاآلباءكما أف 
كالكتاب العالمي باستخداـ  (PTA) كفي دراسة مسحية قامت بيا رابطة اآلباء كالمعمميف، الطفؿ
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كبيرة،  فييا بدرجة مف اآلباء، ما األنشطة التي يركف أنيا أساسية، أك المرغكب 830الياتؼ، سئؿ
عما يفعمكنو في  األطفاؿ لتحدث معا: لممارستيا مع أبنائيـ، ككانت النتيجة كما يأتي

االستماع إلى أبنائيـ كالتحدث معيـ، كاالىتماـ بأسئمتيـ كمشاعرىـ كمتابعة عمميـ ، 98%المدرسة
 تشجيع أبنائيـ عمى متابعة، % 97 ألبنائيـ العتزاز باالنجاز العممي في المائة 98 المدرسة في

 .       (1)%92 التعميـ العالي
إف مساعدة الكالديف ألبنائيـ في حؿ كاجباتيـ، ىي مؤشر مف مؤشرات أسمكب التربية 

المتبع في األسرة، كالذم يمثؿ ىنا األسمكب الديمقراطي، المبني عمى الحكار كالمناقشة، كاالىتماـ 
 .*كالمتابعة مف طرؼ اآلباء اتجاه األبناء

 

 . بالبيتاألبناءيبين من يقوم متابعة : (40)جدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 11,50 39 األب
 40,71 138 األـ

 47,79 162الكالديف معا 
 00 00 العائمة أفرادحد أ

 100 339 المجموع
 

ف  تؤكد عمى أ47,79%يبيف الجدكؿ أعبله أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف كالتي مثمت 
 مف 40,71%الكالديف معا، ىما المذاف يقكماف بمتابعة األبناء بالبيت، في حيف أكدت نسبة 

أف األب ىك الذم  فأكدت 11,50%المبحكثيف أف األـ ىي التي تقـك بمتابعة األبناء بالبيت، أما 
 .يقـك بمتابعة األبناء بالبيت

إف المتابعة بالبيت التي نقصدىا مف خبلؿ السؤاؿ أعبله، ىي متابعة األبناء مف خبلؿ 
اإلشراؼ عمى تعميميـ، فجاءت النتائج لتؤكد أف الكالديف معا ىما المذاف يقكماف بمتابعة أبنائيـ 

كاإلشراؼ عمييـ، إال أف الكاقع يؤكد؛ كمف خبلؿ بعض المقاببلت التي أجريت مع بعض األميات 

                                                           
 .5:29 في الساعة 2010 أفريؿ 20: بتاريخ  www.multaka.net: الممتقى التربكم: أنظر مكقع  (1)
 .30. ارجع لمفصؿ الخامس، ص: لمزيد مف التفصيؿ*
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مف خبلؿ الزيارة الميدانية لبعض األسر، أف األـ ىي التي تتكلى متابعة األبناء بالمنزؿ، كىنا 
 كمنو؛ فبلبد مف .تظير أىمية المستكل التعميمي لمكالديف كاألـ بصفة خاصة في تعميـ األبناء

المؤسسة )اإلشراؼ المباشر عمى العممية التعميمية، كمدل استيعاب األبناء لمدركس المقدمة في 
المدرسة، كالبد مف تنظيـ الكقت كتخصيص حيزا منو لمتفرغ لتدريس األبناء كمساعدتيـ  (التعميمية

 .عمى تدارؾ النقص المعرفي لدييـ
أساليب التربية في األسرة الحضرية تختمؼ عف " أف عبد القادر القصيركيؤكد الباحث 

غيرىا مف األسر، كذلؾ تبعا لمستكياتيـ االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية، كىذه األساليب كانت 
كما زالت تشدد عمى العقاب الجسدم كالشدة، كالتشجيع أكثر كما تشدد عمى اإلقناع، كيبلحظ أف 

أكثر اآلباء كاألميات يتكافقكف في أسمكب تربية أطفاليـ، كأف الزكجة كحدىا غالبا ما تقـك 
 .(1)"باإلشراؼ المباشر عمى تربية أكالدىا، كذلؾ بسبب تغيب الرجؿ عف المنزؿ بداعي العمؿ

 

: أبنائيمايبين قيام الوالدين بحل الواجبات بدال عن  (41)جدول رقم 

االحتماالت 
 األم األب

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 00 00 00 00نعـ 
 100 339 100 339ال 

 100 339 100 339المجموع 
 

اآلباء كاألميات في عينة  مف مجمكع 100%مف خبلؿ الجدكؿ أعبله؛ نبلحظ أف نسبة 
دراستنا ىذه؛ أكدكا عمى عدـ قياميـ بحؿ كاجبات أبنائيـ بدؿ عنيـ، كىذا يفسر كعي اآلباء 

كاألميات اليـك بضركرة اعتماد األبناء عمى أنفسيـ في حؿ كاجباتيـ، ىذا ال يعني عدـ اىتماـ 
الكالديف بنتائج أبنائيـ، فمقد أكدت نتائج الجدكؿ رقـ   أف جميع اآلباء كاألميات ييتمكف بنتائج 

أبنائيـ، كذلؾ مف خبلؿ المتابعة المنزلية، كمساعدة أبنائيـ عمى حؿ كاجباتيـ، كتبسيط المعمكمات 
 .ليـ، كشرح الدركس الصعبة ليـ، كالمذاكرة ليـ خبلؿ فترة االمتحانات كالتقكيمات الشيرية

                                                           
 .13. عبد القادر القصير، مرجع سبؽ ذكره، ص(1)
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الحماية )إف حؿ الكاجبات لؤلبناء بدؿ عنيـ، ىك مؤشر مف مؤشرات أسمكب التدليؿ 
كمف مظاىر أسمكب التدليؿ؛ أم إسراؼ الكالديف في إشباع حاجيات الطفؿ كتمبية جميع ، (الزائدة

رغباتو حتى كاف كاف ىذا ال يتماشى كظركؼ األسرة االقتصادية، باإلضافة إلى التجاكز عف 
أخطائو ميما كاف حجميا، حتى كاف كصمت إلى التعدم عمى حقكؽ الغير كانتزاع ما ليس مف 

، كما يمكف أف يككف أسمكب التربية المتبع مف طرؼ الكالديف ىنا، ىك األسمكب التسمطي؛ *حقو
سمكب الذم يظير سيطرة الكالداف عمى الطفؿ في جميع مراحؿ حياتو كفي كؿ األكقات كىك األ

كيتحكماف في اختياراتو كرغباتو كيحكالف بيف استقبلليتو، كىذا التسمط ال يأتي مف كره أك نبذ 
الكالداف لطفميما بؿ قد يككف اىتماـ زائد بو، أما عف اآلثار التي يخمفيا ىذا األسمكب عمى الطفؿ 

شعكر الطفؿ بالنقص كعدـ الثقة، قمة القدرة عمى تحمؿ المسؤكلية كسيكلة االنقياد كالميؿ : فيي
إلى االنسحاب، ضعؼ االنتماء إلى األسرة، صعكبة تككيف شخصية مستقمة لدل االبف، الخكؼ 

الشديد مف الكالديف، كعدـ الرغبة في القياـ بالكاجبات المنزلية، كبالتالي قياـ الكالديف بحميا بدؿ مف 
 .ابنيما

.  قيام األبوين بعقاب األبناء عند عدم قياميم بحل الواجبات المنزلية:يبين (42)جدول رقم 

االحتماالت 
ة ـــــالزوجزوج ـــال

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 83,18 282 81,42 276نعـ 
 16,82 57 18,58 63ال 

 100 339 100 339المجموع 
 

 قد أكدكا 81,42%كقراءة حرفية لمجدكؿ أعبله؛ نبلحظ أف أغمبية اآلباء كالممثميف لنسبة 
في حيف  مف خبلؿ إجاباتيـ أنيـ يقكمكف بعقاب أبنائيـ عند عدـ قياميـ بحؿ الكاجبات المنزلية،

 مف المبحكثيف اآلباء أكدكا أنيـ ال يقكمكف بمعاقبة أبنائيـ عند عدـ حميـ 18,58%أف نسبة 
 أنيف يعاقبف أبنائيف عند عدـ قياميـ 83,18%أما األميات فأكدت ما نسبتو . لكاجباتيـ المنزلية

 مف األميات أنيف ال يعاقبف أبنائيف عند عدـ 16,82%بحؿ كاجباتيـ المنزلية، في حيف أجابت 
 .قياميـ بحؿ كاجباتيـ المنزلية

                                                           
 (.24-23)ص.ارجع لمفصؿ الرابع، ص: لمزيد مف التفصيؿ *
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مف خبلؿ النتائج أعبله؛ نستنتج أف أغمبية الكالديف سكاء اآلباء أك األميات، اتفقكا عمى 
ضركرة معاقبة أبنائيـ عند عدـ قياميـ بحؿ كاجباتيـ المنزلية؛ كعند سؤالنا لبعض اآلباء كاألميات 

عف نكعية العقاب؛ فكاف بيف تعنيفيـ بالكعيد، أك حرمانيـ مف اليدايا أكمف مشاىدة التمفاز أك 
االنترنت، أك مف الخركج إلى النزىات، في حيف أقر البعض باستخداميـ لمعنؼ عف طريؽ الضرب 

 .عمى اليديف أك عمى أم مكاف مف جسـ األبناء
إف الثكاب كالعقاب ىما خيرا أسمكبيف في التربية، عمى أف يدرؾ األكلياء نكعية العقاب، 
حداث الضرر الجسدم كالنفسي لمطفؿ، كاإلثابة تككف عند حصكؿ االبف  باالبتعاد عمى العنؼ كا 
عمى عبلمات جيدة مثبل، فقد أثبتت العديد مف الدراسات ما لميدايا مف نتائج ايجابية عف ارتفاع 
التحصيؿ الدراسي عند األبناء كانعكاساتيا عمى نفسية كشخصيتيـ، كحبيـ لمتعمـ كلممدرسة، كما 
تقتضي التربية السميمة لمطفؿ مف قبؿ األسرة، أف تكفر لو األمف كالطمأنينة كالحماية كالشعكر 

 .(1).. "بالثقة كرعايتو بجك مف الحناف كالمحبة
 

: يبين االىتمام بتعميم اإلناث (43)جدول رقم 

االحتماالت 
 األم األب

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 100 339 100 339نعـ 
 00 00 00 00ال 

 100 339 100 339المجموع 
 

اآلباء كاألميات قد أكدكا عمى  مف مجمكع 100%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله؛ أف نسبة 
اىتماميـ بتعميـ اإلناث؛ كيعكد ىذا االىتماـ عند الكالديف المعاصريف إلى كعييـ بضركرة تعميـ 

 .اإلناث مثميـ مثؿ الذككر
كمنو؛ نستخمص أف األسرة المعاصرة، تعي جيدا ضركرة االىتماـ بتعميـ اإلناث، كىذا راجع 

لعدة أسباب، تتأرجح بيف؛ ككف التعميـ حؽ مف حقكقيا المشركعة، كضركرة التعميـ لتتخذه الفتاة 
 . سبلحا، لتحمي بو نفسيا مف خبلؿ حصكليا عمى مكانة تؤىميا لمعيش حياة كريمة

 
                                                           

، مجمة العمـك اإلنسانية، جامعة محمد خيضر، "رؤية سكسيكلكجية تحميمية "التسرب المدرسي في ظل البناء األسري: أحمد فريجة (1)
 .133. ، ص2010، عدد جكاف، (الجزائر)بسكرة
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 .أسباب االىتمام بتعميم الفتاة  تحميل: يبين (44)جــدول رقم 

االحتماالت 
 األم األب

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 32,74 111 34,51 117الكقت الحاضر يتطمب ذلؾ 

 67,26 228 65,49 222 الفتاةالتعميـ حؽ مف حقكؽ 
 00 00 100 00 أخرل

 100 339 100 339المجمكع 
 

مف الجدكؿ أعبله؛ نبلحظ أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف اآلباء كاألميات قدرت عمى التكالي 
 أجابت أف االىتماـ بتعميـ اإلناث راجع إلى أف التعميـ أصبح اليـك حؽ %67,26 ، %65,49

 عمى التكالي أباءا 32,74% ك 35,51%مف حقكؽ الفتاة، في حيف أجابت نسبة قدرت بػ 
 .كأميات؛ عمى أف االىتماـ بتعميـ اإلناث راجع إلى أف الكقت الحاضر يتطمب ذلؾ

 كتفسر النتائج السابقة؛ أف اىتماـ األسرة الجزائرية اليـك بتعميـ اإلناث راجع إلى تبني
كالتي -المجتمع الجزائرم كمنذ االستقبلؿ تعميـ الفتاة، كىذا ألف المستكل التعميمي ليذه األخيرة     

يمعب دكرا أساسيا في تحديد حجـ األسرة، كزيادة التحصيؿ الدراسي - ستصبح زكجة في المستقبؿ
تباعيا أسمكبا سميما في تربية أبنائيا، مف خبلؿ زيادة كعييا  عند األبناء، كارتفاع كعييا الصحي، كا 
كمعرفتيا بمختمؼ أساليب التربية، كنتائج كؿ أسمكب عمى نفسية كشخصية أبنائيا في المستقبؿ؛  

فقد بينت كؿ الدراسات التي أجريت عمى نطاؽ كاسع في الببلد النامية أف التعميـ الذم تتمقاه "
، فالتعميـ يفتح ذىف "المرأة، مف أىـ المؤشرات التي يمكف االعتماد عمييا لمتنبؤ بمعدؿ خصكبتيا

الفتاة عمى عكامؿ جديدة، كيتسع أفؽ تفكيرىا كبالتالي تتنكع اختياراتيا، فبل يعكد اإلنجاب كاألمكمة 
 . بعدئذ ىما السبيميف الكحيديف إلثبات ذاتيا، كبيذا يحدث تأخر في سف الزكاج
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 :اختيار الوالدين ألصدقاء أبنائيميبين مدى  (45)جدول رقم 

االحتماالت 
 األم األب

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 51,62 175 66,66 226نعـ 
 48,38 164 33,34 113ال 

 100 339 100 339المجموع 
 

 مف المبحكثيف قد أجابكا بأنيـ يختاركف 66,66%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف نسبة 
 مف المبحكثيف أنيـ ال يتدخمكف في اختيار 33,34%أصدقاء أبنائيـ، في حيف أقرت ما نسبتو 

 أنيف 51,62%أما بالنسبة لؤلميات؛ فقد أكدت ما نسبتو . أصدقاء أبنائيـ، ىذا بالنسبة لآلباء
 مف األميات أنيف ال يتدخمف 48,38%يتدخمف في اختيار أصدقاء أبنائيف، في حيف أجابت نسبة 

 .في اختيار أصدقاء أبنائيف

كتفسير النتائج أعبله؛ أف غالبية اآلباء ىـ الذيف يختاركف ألبنائيـ أصدقائيـ  كيرجعكف 
السبب إلى انتشار نسبة االنحراؼ في مجتمعنا، كما لرفقاء السكء مف دكر مف انحراؼ األبناء 

كخركجيـ عف الطريؽ السكم، كىنا كجب عمى اآلباء مراقبة كمتابعة جميع تصرفات األبناء داخؿ 
كخارج البيت، نفس اإلجابات كانت عند األميات، فقد أكدت نسبة كبيرة منيف فاقت النصؼ بقميؿ، 
عمى ضركرة اختيار األصدقاء ألبنائيف، كيركنيـ السبب الرئيسي في انحراؼ أبنائيـ، كتمردىـ عف 
رشادات كالدييـ، خاصة في مرحمة المراىقة، في حيف ال ترل نسبة مف اآلباء  اإلصغاء لنصائح كا 
كاألميات، أف عمييـ اختيار األصدقاء ألبنائيـ، بؿ يترككف أبنائيـ الحرية في اختيار أصدقائيـ 
كرفقائيـ، غير أنيـ يراقبكنيـ مف بعيد كدكف معرفة أبنائيـ، لكي ال يشعركنيـ بأنيـ مراقبكف، بؿ 

 .بالعكس يجب أف تككف العبلقة بينيـ كبيف أبنائيـ مبنية عمى الحكار كالثقة

مف خبلؿ النتائج أعبله؛ يمكننا استنتاج أف غالبية اآلباء الممثميف لعينة دراستنا ىذه؛ 
يفضمكف انتقاء األصدقاء ألبنائيـ، كال يركف أنيـ بذلؾ يحدكف مف حرية أبنائيـ، كيتدخمكف في 
شؤكنيـ الخاصة، بؿ بالعكس يركنو حقا مف حقكقيـ في تربية أبنائيـ، إال أف التدخؿ الزائد في 
تربية األبناء ىك مظير مف مظاىر األسمكب التسمطي في التربية؛ إال إذا كانت مسألة اختيار 

األصدقاء، يسكدىا الحكار كالمناقشة بيف الكالديف كاألبناء، فينا يككف الكالديف قد انتيجا األسمكب 
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الديمقراطي، في حيف إذا زاد االىتماـ بكؿ صغيرة ككبيرة في حياة األبناء، كتدخؿ فييا اآلباء، 
 . بداعي نقص خبرة أبنائيـ؛ كانا في ذلؾ يمارساف أسمكب الحماية الزائدة

بعض المفكريف في الغرب ينبو إلى خطكرة " كيؤكد الباحث محمد عباس نكر الديف أف 
ابتعاد األطفاؿ كالشباب عف عالـ األسرة كقيميا، كاالندماج في جماعة الرفاؽ كبديؿ عف االندماج 
في األسرة، كيحذركف مف مغبة تحكؿ األطفاؿ إلى ما يشبو القارة المنعزلة عف عالـ الكبار، ليا 
معاييرىا كقيميا الخاصة بيا، كسمككيا المغاير لما تعارؼ عميو المجتمع، كذىبكا إلى أف الطفؿ 

 .(1)"كمما اندمج في ثقافة األسرة التي ينتمي إلييا كمما ابتعد عف سمكؾ العنؼ كاالنحراؼ

: لألبناءيبين من يحدد الخيارات التعميمية  (46)دول رقم ج

 النسبة التكرار االحتماالت
 10,62 36 األب
 09,74 33 األـ
 36,28 123 أنفسيـ األبناء

 43,36 147 معا األبكيف
 00 00فراد العائمة أحد أ

 100 339المجموع 
 

 مف المبحكثيف قد أكدكا أف األبكيف معا ىما 43,36%كقراءة حرفية لمجدكؿ؛ نبلحظ أف 
 مف المبحكثيف أف 36,28%المذيف يحدداف الخيارات التعميمية لؤلبناء، في حيف أكدت نسبة 
 مف المبحكثيف فأجابت أف 10,62%األبناء أنفسيـ ىـ الذيف يحددكف خياراتيـ التعميمية، أما نسبة 

 فأجابت أف 09,74% األب ىك الذم يحدد الخيارات التعميمية ألبنائو، كالنسبة المتبقية كالتي مثمت
 .األـ ىي التي تحدد الخيارات التعميمية ألبنائيا

يتضح مف الجدكؿ أعبله؛ دكر الكالديف في تحديد الخيارات التعميمية لؤلبناء، خاصة في 
المراحؿ األكلى لؤلبناء، كىذا راجع ككف الكالديف ىـ المسؤكلكف عمى متابعة األبناء في المنزؿ 

كاإلشراؼ عمى تعميميـ، كزيادة تحصيميـ الدراسي، أما عندما يصؿ األبناء مرحمة عمرية تؤىميـ 
لتحديد اتجاىاتيـ التعميمية، فينا يككف ليـ الحؽ في اختيار ما يناسبيـ، كيتماشى كمستكاىـ 

                                                           
 .47-46.ص. محمد عباس نكر الديف، مرجع سابؽ، ص(1)
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العممي، خاصة في المرحمة الثانكية كالجامعية فيما بعد، إال أف ىذا ال يمنع كجكد بعض اآلباء 
كاألميات، يفضمكف التدخؿ في اختيار التخصص العممي، الذم يجب أف يتبعو أبنائيـ، كمبررىـ 

 .في ذلؾ، نقص خبرة أبنائيـ ككعييـ

خاصة في المراحؿ –يمكننا استنتاج أف تدخؿ الكالديف في تحديد الخيارات التعميمية لؤلبناء 
تعكس اتجاىات الكالديف في التربية، كاألسمكب الذم يتبعانو في تربية أبنائيـ، - الثانكية كالجامعية

 .إف كاف األسمكب التربكم المتبع؛ ديمقراطيا أك تسمطيا
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تحميل البيانات الخاصة بالمحور الرابع، والذي يعالج تأثير تّغير الوظيفة االقتصادية  -1-5
 .لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية

: *يبين مينة الوالدين (47)جدول رقم 

االحتماالت 
الزوجة الزوج 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 23,89 81 26,25 89 إدارم

 08,26 28 30,68 104قطاع خاص 
 40,71 138 18,58 63تربكم 
 00 00 06,19 21 عسكرم
 3,54 12 00 00 متعاقد

 23 78 17,11 58قطاع صحي 
 0,60 02 01,19 04متقاعد 
 100 339 100 339المجموع 

 
تنكعت الميف كاختمفت نسبيا؛ فمف خبلؿ الجدكؿ نبلحظ أف أعمى نسبة بالنسبة لآلباء قد 

 26,25%  كضمت الذيف يعممكف في القطاع الخاص، في حيف يعمؿ ما نسبتو30,68%بمغت 
دكاترة بالجامعة، ) مف اآلباء يشتغمكف في القطاع التربكم18,58%في القطاع اإلدارم، تميو نسبة 

، بينما شكؿ الذيف يشتغمكف بالقطاع الصحي نسبة (أساتذة بالثانكم كاالبتدائي، مدراء، مفتشيف
، أما اآلباء المتعاقديف، فمـ 6,19%، في حيف شكؿ المشتغمكف بالقطاع العسكرم نسبة %17,11

 . 1,19%يشكمكا سكل نسبة 
بما فييف ) 40,71%أما بالنسبة لؤلميات؛ فشكمت المشتغبلت في القطاع التربكم نسبة 

، أما األميات البلتي (دكاترة بالجامعة، أستاذات بالتعميـ الثانكم كاالبتدائي، مفتشات، مديرات
، كنفس النسبة تقريبا كانت مف نصيب 23,89%يعممف في القطاع اإلدارم فكانت نسبتيف 

 ، أما األميات البلتي يعممف في القطاع الخاص فكانت 23%المشتغبلت بالقطاع الصحي بنسبة 
، أما األميات 03,54%، في حيف شكمت نسبة المتعاقدات نسبة 08,26%نسبتيف ال تتعدل 

 .المتقاعدات فمـ يشكمف سكل نسبة قميمة جدا، لـ تتعد متقاعدتيف اثنتيف
                                                           

 . تـ تحديد االحتماالت الخاصة بمينة الكالديف، انطبلقا مف إجابات المبحكثيف حكؿ المينة*
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نستخمص مف نتائج الجدكؿ أعبله؛ أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف تشتغؿ في القطاع 
الخاص كلحسابيـ الخاص؛ كمحاميف، ميندسيف معمارييف، خبراء، مقاكليف، كتجارا، بينما حاز 

، كتبله القطاع التربكم 18,58%القطاع اإلدارم المرتبة الثانية؛ حيث قدرت نسبة المشتغميف بو 
 .بنسبة متقاربة مف القطاع اإلدارم، في حيف لـ يحظ القطاع العسكرم إال بنسبة قميمة

إف اشتغاؿ نسبة كبيرة مف اآلباء في القطاع الخاص، راجع البتعاد أغمبيـ عف القطاع 
العمكمي، الذم ال يكفر ليـ دخبل عالي، فاألجر الذم تكفره مناصبيـ في القطاع العمكمي، ال 

، (الحاصؿ عمى شيادة جامعية)تكفي لتكفير حياة رفاىية أسرىـ، فالميندس، كالمحامي، كالمقاكؿ 
يفضمكف العمؿ لحسابيـ الخاص، بدؿ االكتفاء بالدخؿ الشيرم الحككمي، في حيف نجد نسبة قريبة 

، (كقطاع الخدمات، الشركات العمكمية، كغيرىا: العمكمي)لمقطاع الخاص، تعمؿ بالقطاع اإلدارم
كىك القطاع الذم يستحكذ عمى غالبية اليد العاممة، لما لو مف ميزات دكف غيره مف القطاعات، 
كالضماف االجتماعي، كمنحة التقاعد، إال أف مدخكلو أقؿ مف القطاع الخاص، أما بعض أرباب 

األسر، فيعممكف في القطاع الصحي؛ كأطباء أك ممرضيف، أك ميندسيف أشعة، كالقمة منيـ يعممكف 
 .في القطاع العسكرم

أما بالنسبة لؤلميات، فأغمبيتيف يشتغمف بالقطاع التربكم، كىذا راجع لمبلئمة ىذه القطاع 
لطبيعة المرأة، كما أف أغمب األزكاج أعربكا لنا مف خبلؿ بعض المقاببلت الميدانية، عف تفضيميـ 
اشتغاؿ زكجاتيـ في القطاع التربكم كالصحي عمى باقي القطاعات األخرل، إال أف البعض ال يجد 
ضررا مف اشتغاؿ زكجاتيـ في القطاع الخاص، الميـ أف تككف عاممة، كىذا ما يفسر كجكد نسبة 
عالية مف الزكجات البلتي يشتغمف في القطاع اإلدارم، كالتي قاربت نسبة المشتغبلت بالقطاع 

ف كاف نسبة العامبلت فيو قميمة،  الصحي، حتى القطاع الخاص؛ كاف لمنساء نصيب فيو، حتى كا 
إال أف ىذا يفسر طمب الزكجات اليـك لمعمؿ، فإذا كانت مف ذكات الشيادات الجامعية، سعت إلى 
ف كانت ال تممؾ شيادة عالية، اتجيت إلى تحصيميا عبر مختمؼ  المناصب التعميمية كالصحية، كا 

 .مراكز التككيف الميني، لتؤىميا لمحصكؿ عمى أم كظيفة في أم قطاع
إف الميف المختمفة عمى اختبلؼ القطاعات؛ عاما كاف أك خاص، تكّكف طبقة؛ ككؿ طبقة 

اختبلؼ ؛ بأف (1)محمود السيد أبو النيلتتبنى نكعا مف أساليب تربية األبناء، كىذا ما يؤكد الباحث 
أساليب التربية األسرية باختبلؼ الطبقة التي تنتمي إلييا األسرة، نكع الميمة التي يمارسيا األبكيف، 
خاصة األب، ككضح كيؼ جاءت نتائج الدراسات لتبيف كيؼ أف اآلباء الذيف يعممكف في أعماؿ 

مينية يميمكف إلى استخداـ أساليب مرنة؛ كاألسمكب الديمقراطي في تربية أبنائيـ، في حيف يستخدـ 
                                                           

 .38. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الخامس، ص(1)
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اآلباء الذيف يعممكف في األعماؿ اليدكية إلى استخداـ أسمكب القسكة كالعنؼ في تربية أبنائيـ، كىذا 
 .لتأثرىـ بمينيـ

 

: لألسرةيبين مدى مساىمة الزوجة في المصروف اليومي  (48)جدول رقم 

 النسبة التكرار االحتماالت
 83,18 282نعـ 
 16,82 57ال 

 100 339المجموع 
 

نبلحظ مف الجدكؿ أف نسبة عالية مف الزكجات يساىمف في المصركؼ اليكمي األسرة 
، في حيف ال تشارؾ نسبة قميمة مف الزكجات في مصركفات لؤلسرة، تقدر 83,18%اليكمية بمغت 

 .16,82%بػ

كيفسر مساىمة نسبة عالية مف الزكجات في المصركؼ اليكمي ألسرتيا، ككف خركجيا 
لمعمؿ خارج أسرتيا، كاف كراء الحاجة، أك لمساعدة زكجيا إلعالة أسرتيما، خاصة مع غبلء 

 ؛(48)الجدول رقم المعيشة، كصعكبة تكفير جميع حاجيات األسرة المتنامية، ىذا ما يؤكد 
كالخاص بسبب خركج المرأة لمعمؿ، كما أكدت بعض الزكجات أنيف ال يممؾ أم سمطة عمى 

ركاتبيف، فالزكج ىك الذم يقبض الراتب كيصرفو كما يشاء، أما النسبة القميمة مف الزكجات؛ البلتي 
حسب المقاببلت مع -أجبف بعدـ مشاركتيف في المصركؼ اليكمي ألسرىف، فيك راجع أسباب  

عالة أبنائو، كدخميا ال -بعض الزكجات ، فمنيف مف ترل أف الزكج ىك المسؤكؿ عف إعالتيا كا 
سمطة لو عميو، فيي تصرفو في شراء المجكىرات، أك لتعطيو ألىميا، أك لتدخره لممستقبؿ، في حيف 
أرجعت بعضيف السبب، إلى أف أزكاجيف ىـ المذيف ال يطمبكف دخميف، كىذا راجع الرتفاع دخؿ 

 .(األطباء، المقاكليف، الميندسيف، المحامييف كغيرىـ مف ذكم الدخكؿ المرتفعة)األزكاج 

كمنو؛ فارتفاع المستكل االقتصادم لؤلسرة يعمؿ عمى زيادة التفاعؿ بيف اآلباء كاألبناء، كىذا 
مف خبلؿ إتباع األميات مثبل ألسمكب الرفؽ كالحناف في تربية أبنائيا كالنابع مف استقرارىا المالي 
ألسرتيا، في حيف تتبع األـ التي تعيش في أسرة فقيرة؛ أسمكب العقاب كالعنؼ في تربية أبنائيا، 

حساسيا بالدكنية كالحقد عمى زكجيا كأبنائيا، كنفسيا أيضا، كما أف  مشاركة كالنابع مف حرمانيا كا 
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األـ في مصاريؼ األسرة اليكمية، كبالتالي في ميزانية األسرة، تعني مشاركتيا في القرارات األسرية، 
 .بما فييا القرارات الخاصة بنكع األسمكب المتبع في تربية أبنائيا

:  لمعملالمرأة خروج أسبابيبين  (49)دول رقم ــج

االحتماالت 
الزوجة الزوج 

 النسبة التكرار النسبة التكرار
 54,87 186 00 00تحقيؽ ذاتيا 

 10,62 36 00 00تحقيؽ مركز اجتماعي 
 34,51 117 94,69 321 ألسرتيالتحسيف المستكل االقتصادم 

 00 00 5,31 18مؤل الفراغ 
 100 339 100 339المجموع 

 بأف المرأة تخرج 94,69%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله؛ أف أغمبية األزكاج قد أجابكا بنسبة 
لمعمؿ لتحسيف المستكل االقتصادم ألسرتيا، أما نسبة قميمة مف األزكاج فأجابت بأف المرأة تخرج 

 مف الزكجات، 54,87%، في حيف ترل نسبة بمغت 05,31%لمعمؿ بدافع مؤل الفراغ بنسبة بمغت 
أف المرأة تخرج لمعمؿ لتحقيؽ ذاتيا أكال، أما الزكجات البلتي أجبف أف المرأة تخرج لمعمؿ لتحسيف 

 أف 10,62%، لتجيب نسبة قميمة قدرت بػ 34,51%المستكل االقتصادم ألسرتيا، فبمغت نسبتيف 
 .المرأة تخرج لمعمؿ لتحقؽ مركزا اجتماعيا ليا

مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله؛ نفسر اتجاه غالبية األزكاج إلى إرجاع خركج المرأة اليـك 
لتحسيف المستكل االقتصادم ألسرتيا، راجع إلى أنو فعبل السبب الرئيسي الذم خرجت ألجمو المرأة 
خارج منزليا، خاصة مع ارتفاع مستكاىا التعميمي كالثقافي، إال أف األزكاج أيضا يعكف جيدا اآلثار 
السمبية لغياب الزكجة عف البيت عمى نفسية كشخصية أبنائيا،  كعمى أدائيا لكاجباتيا اتجاه زكجيا 
كبيتيا، أما الزكجات كمف خبلؿ تأرجح إجاباتيف، بيف تحقيؽ ذكاتيف مف خبلؿ العمؿ، كتحسيف 
المستكل االقتصادم ألسرىف؛ ىذا اف دؿ عف شيء إنما يدؿ عمى أف الزكجات اليـك يتجيف إلى 

 .اعتبار العمؿ ضركرة اجتماعية كاقتصادية في آف كاحد
م أ أغمب الدراسات السكسيكلكجية أف ابرز دافع لخركج المرأة لمعمؿ ىك الحاجة، كما بينت

حاجة األسرة لدخؿ آخر غير دخؿ الزكج، يساعد في تحسيف ظركؼ األسرة، كقد ارتبط خركج 
المرأة لمعمؿ العامؿ االقتصادم، حيث تحممت المرأة العاممة دكرا إضافيا إلى جانب دكرىا الشاؽ 
في رعاية األبناء، كتمبية حاجيات األسرة ككؿ، فيي تسعى كراء رفع المستكل المعيشي ألسرتيا 
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كتمبية كؿ ما يحتاجو أطفاليا مف لكاـز الممبس كالغذاء كاألدكات المدرسية كاألدكية، بحيث 
، كما أكدت (1)اضطرتيف الحاجة إلى الخركج لمعمؿ مف اجؿ مساعدة أزكاجيف في ميزانية األسرة

العديد مف الدراسات أف ىناؾ عبلقة كطيدة بيف عمؿ األـ كبيف نكع األسمكب الذم تتبعو في 
أثر عمؿ المرأة االيجابي عمى أسرتيا، ففي حيف تؤكد  سناء الخوليتربيتيا ألبنائيا، كتؤكد الباحثة 

العديد مف الدراسات عمى إبراز الدكر السمبي لممرأة العاممة، تبرز الباحثة في ىذه الفقرة؛ الجانب 
دارة منزليا، بالقياـ  االيجابي لعمؿ المرأة، فحسب رأييا مازالت الزكجة تحمؿ مسؤكلية تربية أبنائيا كا 

بجميع كاجباتيا إلى جانب عمميا خارج األسرة، لكننا ال يمكننا أف نغفؿ تبعات ىذه المسؤكلية 
عامبلن ميمان يعد  كجكد األـ ف، كما أ(2)نفسية المرأة المزدكجة، التي ستككف عمى حساب صحة ك

 كتستخدـ ، حيث أنيا تعكض أبنائيا عف عدـ تكاجد آباءىـ معيـ، األسرةاستقرارمف عكامؿ 
 كىذا يساعد األسرة عمى تحقيؽ ،األساليب المناسبة في تربية األبناء نظران لطبيعتيا كقربيا منيـ

 كأصبح ،كقد تغير ىذا الدكر في العصر الحاضر نظران لخركج األميات لمعمؿ، النمك المتكامؿ
 .لؤلب دكر أكبر يؤديو في تربية األبناء كرعايتيـ

 

: يبين من يتخذ قرار المشتريات اليومية لألسرة (50)دول رقم جـــ

 النسبة التكرار االحتماالت
 15,04 51الزكج 
 22,13 75الزكجة 

 62,83 213كبلىما معا 
 100 339المجموع 

 

 قد أجابت أف الزكجيف معا، ىما مف يتخذاف 62,83%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله أف نسبة 
 أف الزكجة ىي التي تتخذ قرار 22,13%قرار المشتريات اليكمية، في حيف أجاب ما نسبتو 

 أف الزكج ىك الذم يتخذ قرار المشتريات اليكمية 15,04%المشتريات اليكمية، في حيف أجاب 
 .لؤلسرة

                                                           
 .61. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الثالث، ص(1)
 .37-36.ص. لمزيد مف التفصيؿ، ارجع لمفصؿ الخامس، ص(2)
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مف خبلؿ النتائج أعبله؛ نستخمص أف األزكاج معا اليـك ىما المذاف يتخذاف مختمؼ 
القرارات، بما فييا القرارات الخاصة بالمشتريات اليكمية لؤلسرة، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ 
عمى إتباعيـ األسمكب الديمقراطي في عبلقاتيـ األسرية، مع بعضيما كمع أبنائيما، أما النسب 

األخرل التي تأرجحت بيف تكلي الزكجة أك الزكج قرار المشتريات اليكمية لؤلسرة، فالسبب راجع إلى 
أف أحدىما يتكلى ىذه الميمة، في حالة غياب أحدىما أك انشغالو بالعمؿ أك بالقياـ بعمؿ آخر، أك 

لمرضو، كفي الغالب الزكجة ىي تتكلى قرار المشتريات الخاصة بالمطبخ كمكاد التنظيؼ، 
".. كالتأثيث، كىذا راجع لخبرتيا في ىذا المجاؿ، كىنا تؤكد الباحثة رشيدة سبتي في مقاؿ ليا؛ بأف 

مكانة مرتفعة في المشاركة الفعمية في تخطيط المستقبؿ الخاص باألسرة،  (الزكجة)أصبح ليا 
كاتخاذ القرارات بحيث ظير جميا نمط األسرة التي تؤكد مركز األـ، كىذا نتيجة ظركؼ العمؿ التي 

تفرض عمى الزكج االبتعاد عف األسرة طكاؿ النيار، كنتيجة قياـ الزكجة بضبط كتنظيـ نفقات 
البيت، باعتبارىا المدير المنفذ في أغمب األحياف، فإنيا تقـك باتخاذ معظـ القرارات في شؤكف 

 .(1)"الحياة المنزلية كاالجتماعية ألسرتيا

: األســـرةل ــــيبين دخ (51)دول رقم ـــج

النسبة التكرار االحتماالت 
 00 00 20000أقؿ مف 
20000-40000 147 43,36 
 56,64 192 40000أكثر مف 

 00 00ال يكجد دخؿ ثابت 
 100 339المجموع 

 
 دج، 40000 مف األسر دخميا يتعدل 56,64%كقراءة حرفيػػػػة لمجدكؿ أعػػػػبله؛ نبلحظ أف 
 دج نسبة 20000 دج كال يقؿ عف 40000في حيف شكمت األسر التي ال يزيد دخميا عف 

 . دج ، فمـ نسجؿ أم أسرة20000 ، أما األسر التي يقؿ دخميا عف %43,36
، 56,64%كما يبيف الجدكؿ أعبله؛ أف الفئة جيدة الدخؿ شكمت أعمى نسبة كالتي قدرت بػ

كالتعميـ، الصحة، : كىذا راجع ككف ىذه األسر يعمؿ بيا األب كاألـ ، خاصة في جميع المجاالت
                                                           

، الدفاتر الجزائرية لعمـ االجتماع، قسـ عمـ االجتماع، كمية العمـك االجتماعية، جامعة السمطة االقتصادية لربة البيت:  سبتي رشيدة(1)
 .87.، ص2000الجزائر، العدد األكؿ، 
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الطب، التربية، اليندسة، كغيرىا كىذا ما رفع مستكل دخؿ ىذه األسر، فخركج المرأة لمعمؿ 
عمر يرل الباحث لمساعدة زكجيا مف أجؿ تمبية حاجيات أسرتيما األساسية كالكمالية أيضا، كما 

العديد مف الدراسات أكدت عمى أنو ىناؾ فركقا منيجية كاضحة في أساليب " أف أحمد الياشمي
.. التربية لمطفكلة؛ تعكد إلى فركؽ في مستكيات الكضع االجتماعي االقتصادم كالثقافي لؤلسرة،

فالمستكل االقتصادم إف الحالة االقتصادية لؤلسرة تؤثر في أساليب التربية المتبعة فييا؛ . (1)"
يحدد درجة تمبية حاجات األبناء في األسرة تبعا لممتغيرات االجتماعية كالحاجية ليـ، كتبدك أىميتو 

كتأثيره في تحقيؽ االستقرار األسرم، فيك الكسيمة األكلى لمحفاظ عمى البناء المادم كالنفسي 
كاالجتماعي بيف أفرادىا، كأم قصكر فيو يترتب عنو ما يسمى بالفقر، الذم يحـر أفراد األسرة مف 
المشاركة االجتماعية كتحقيؽ الكثير مف المطالب الحياتية اليكمية، فالكثير مف المشكبلت األسرية 

 .تبدأ مف ضعؼ العامؿ االقتصادم أك سكء التصرؼ في اإلنفاؽ
 

: األســـــرةدى تمبية الدخل لحاجات ـــيبين م (52)دول رقم  ــج

النسبة التكرار االحتماالت 
 28,32 96 نعـ
 71,68 243 ال

 100 339المجموع 
 

 مف المبحكثيف قد أكدكا عدـ 71,68%كقراءة حرفية لمجدكؿ أعبله؛ نجد أف نسبة بمغت 
 مف المبحكثيف أف دخميـ يمبي حاجات 28,32%تمبية دخميـ لحاجات أسرىـ، في حيف أجاب 

 . أسرتيـ
مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله؛ نستخمص أف أغمبية المبحكثيف يؤكدكف عدـ تمبية دخميـ 
لحاجيات أسرىـ المتنامية، خاصة مع غبلء المعيشة، ارتفاع األسعار، خاصة فيما  يخص المكاد 
الغذائية األساسية كالدقيؽ كالحميب كالسكر، كغيرىا، ىذا باإلضافة إلى مصاريؼ الحضانة؛ كالتي 

ترتفع مصاريفيا كتتغير كؿ فترة، كمصاريؼ تعميـ األبناء، كالتي تتزايد مع كؿ مرحمة تعميمية، 
خاصة مع اضطرار أغمب األسر إلى تسجيؿ أبنائيـ في الدركس الخصكصية، بداية مف المرحمة 

 . تؤكد العكس28,32%االبتدائية، ىذا باإلضافة إلى مصاريؼ أخرل، كفي المقابؿ نجد نسبة 

                                                           
 .340. عمر أحمد الياشمي، مرجع سابؽ، ص(1)
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إف األسر اليـك تشكك دائما مف غبلء المعيشة، فعمى اختبلؼ مستكياتيا االقتصادية، جيدة 
الدخؿ، متكسطة، أك ضعيفة الدخؿ، فاألزكاج يؤكدكف عدـ تمبية دخكليـ لحاجات أفراد أسرتيـ 
المتنامية، عمى حسب قكؿ أحد األزكاج، كؿ أسرة تصرؼ حسب مدخكليا، كتراه ال يكفي لسد 
حاجاتيا المتعددة كالمتزايدة، فالكماليات عند األسر ضعيفة الدخؿ، ىي ضركريات عند األسر 

 .المتكسطة كاألسر ذات الدخؿ العالي

: يبين مدى ادخار األسرة لجزء من الدخل (53)دول رقم جـــ

النسبة التكرار االحتماالت 
 100 339نعـ 
 00 00ال 

 100 339المجموع 
 

نبلحظ مف الجدكؿ أعبله؛ أف جميع المبحكثيف قد أكدكا عمى ادخارىـ لجزء مف الدخؿ، 
فعمى الرغـ مف إجاباتيـ في الجدكؿ السابؽ، كالخاص بمدل تمبية الدخؿ لحاجيات األسرة، كالتي 

جاءت إجابات المبحكثيف فيو، لتؤكد الغالبية منيـ عدـ كفاية الدخؿ، إال أنيـ ىنا، يؤكدكف 
إف التكفير في إنفاؽ األسرة سيساعد بالضركرة عمى نمك . باإلجماع عمى ادخارىـ لجزء مف الدخؿ

كاستمرار األسرة، إال أف ىناؾ العديد مف المشاكؿ التي تقؼ عائقا أماـ التكفير كاالدخار في 
كثرة الحاجات األسرية، مشكمة تحديد المبالغ التي تستخدـ إلشباع كؿ حاجة : األسرة، نذكر منيا

 . *مف حاجات الفرد كاألسرة كغيرىا مف المشاكؿ

 

 

 

 

 

                                                           
 .60-59.ص. ارجع لمفصؿ الثالث، التكفير كاالدخار، ص*
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: ارـــ أثناء االدخاألســـرةيبين حالة  (54)جدول رقم  

 النسبة التكرار االحتماالت
 58,40 198  اإلنفاؽ=الدخؿ 
 30,98 105 اإلنفاؽكبر مف أالدخؿ 
 10,62 36 اإلنفاؽقؿ مف أالدخؿ 

 100 339المجموع 
 

 أكدت أف الدخؿ 58,40%نبلحظ مف الجدكؿ أعبله؛ أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف بمغت 
 أف دخؿ أسرتيـ أكبر مف 30,98%في أسرتيـ يساكم اإلنفاؽ، بينما أكدت نسبة منيـ قدرت بػ

 . أف الدخؿ في أسرىـ أقؿ مف اإلنفاؽ10,62%إنفاقيـ، لتؤكد نسبة قميمة، قدرت بػ 
مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أعبله؛ نستخمص أف نسبة كبيرة مف المبحكثيف أكدت حالة أسرىـ 

أثناء االدخار؛ فتساكم كؿ مف الدخؿ مع النفقات، أم تنفؽ األسرة جميع دخميا عمى حاجاتيا 
الدخل أكبر من الضركرية، كفي األسرة المسرفة عمى الحاجات غير الضركرية، أما إذا كاف 

 أم مصادر الدخؿ تكفر لؤلسرة الماؿ الذم يفكؽ تغطية الحاجات، إذا كانت مف أسرة اإلنفاق؛
مدخرة، فإف المبمغ الفائض تقـك بتكفيره، أما األسرة المسرفة فإنيا تستيمؾ الماؿ الفائض عمى 

المزيد مف الحاجات كاألشياء غير الضركرية، في حيف إذا كاف الدخؿ أقؿ اإلنفاؽ؛ يعني أف ىناؾ 
حاجات كثير غير مشبعة كلـ تستطع األسرة الكصكؿ ليا، لعدـ كجكد الدخؿ الكافي الذم يغطي 
جميع حاجات أفراد األسرة ىذه األسرة ال تستطيع التكفير، كىي قد تقـك بإلغاء عدد مف الحاجات 
لعدـ قدرتيا عمى اإلنفاؽ عمييا، كلكف األسرة المسرفة تقـك باالقتراض لمكصكؿ إلى حاجاتيا مما 

 .يسبب مشاكؿ أسرية كقانكنية لمفرد كاألسرة
بمقدار السمع كالخدمات التي تستطيع األسرة الحصكؿ يقاس مستكل معيشة األسرة إف 

عمييا، كىذا المقدار مف السمع كالخدمات يتحدد كفقا لمدخؿ الذم تحصؿ عميو األسرة مف النشاط 
تظؿ ميزانية األسرة مف أىـ األسباب في عدـ االستقرار المالي لبعض األسر، الميني ألفرادىا، ك

فنجد البعض منيـ يغيب الترشيد عف حياتيـ، كتنقصيـ اإلدارة كالحكمة كحسف التصرؼ في 
الميزانية، مما جعمنا نمحظ عمييـ العشكائية في حياتيـ كغالبان ما يمجأكف إلى التقسيط كالديكف، 

 .(1)خاصة مع عدـ مكازاة الزكجات بيف حاجياتيف ككمالياتيف

                                                           
 .61-60.ص.الحاالت التي تكاجو األسرة أثناء االدخار، ص: ارجع لمفصؿ الثالث (1)
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 :مناقشــــة نتائج الدراســــة- 2
 

 :مناقشة وتحميل البيانات العامة- 2-1
لمتعرؼ عمى الخصائص الشخصية كاالجتماعية لعينة البحث، البد مف عرض نتائج البيانات 

 :العامة كتحميميا عمى النحك التالي
بينت الدراسة أف اإلقداـ عمى الزكاج المبكر كاإلنجاب في المجتمع الجزائرم، لـ يعد ىدؼ  -

يسعى لتحقيقو كؿ الشباب؛ كىذا راجع ألسباب اجتماعية كاقتصادية؛ كالبطالة كأزمة السكف، 
ىذا بالنسبة لمذككر،  أما اإلناث فيك راجع لطكؿ فترة الدراسة كارتفاع المستكل التعميمي 

 .لممرأة، ىذا ما يؤكده عزكؼ الشباب عف الزكاج لسف متأخرة
بالرغـ مف أف أغمب األسر المعاصرة تؤمف بضركرة تنظيـ األسرة؛ إال أف إيمانيا لـ يترجـ  -

 أبناء لدل 5ك3فعميا، بؿ بقيت ىذه األسر كبيرة الحجـ نسبيا، كىذا ما يبرر كجكد ما بيف 
 .مف مجمكع األسر الممثمة لعينة دراستنا69,92%نسبة 

أكدت نتائج الدراسة عمى إقامة أغمب األسر بمنزؿ مستقؿ عف منزؿ العائمة الكبيرة، كىذا ما  -
قامة األسر بمنزؿ مستقؿ، ىي خاصية مف  75,22%أشارت إليو نسبة مف المبحكثيف، كا 

؛ كالتي تقتصر عمى الزكج كالزكجة كاألبناء، كما يميؿ (الزكاجية)خصائص األسرة النككية 
الزكجيف في ىذه األسرة إلى االستقبللية في تنظيـ شؤكف أسرتيـ الخاصة، بما فييا أسمكب 

 .تربية أبنائيـ، دكف تدخؿ مف أىؿ الزكجيف في تربية األسمكب المتبع في تربية األبناء
 

 :مناقشــة وتحميل نتائج الفرض األول- 2-2
، كجاءت تتأثر أساليب التربية األسرية بتغير الوظيفة اإلنجابية لألسرة الجزائرية: "نص الفرضية
 :النتائج كالتالي

 مف الزكجات عمى أف غالبية الزكجات يفضمف اإلنجاب مباشرة بعد 50,15%أشارت نسبة  -
الزكاج، كىذا راجع لمتأكد مف الصحة اإلنجابية عند الزكجيف، خاصة أف الخصكبة عند 

كمما تقدمت الزكجة في السف، كمما قمت فرص )المرأة تتناسب عكسيا كمتغير السف 
 .(اإلنجاب عندىا

 مف الزكجات عمى أنيف يتبعف كسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ بعد 43,66% أكدت نسبة -
المكلكد الثاني؛ كىنا يظير تأثير عامؿ التكنكلكجيا عمى التغير الحاصؿ في كظيفة اإلنجاب 

في األسرة، كذلؾ مف خبلؿ انتشار كتكفر كسائؿ تنظيـ النسؿ المختمفة في مختمؼ 
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المؤسسات الصحية، التي عممت مختمؼ السياسات الصحية كمنذ االستقبلؿ عمى تكفير 
 .كسائؿ تنظيـ النسؿ كالتشيير لفكائدىا عمى صحة األـ كالطفؿ معا

 مف المبحكثات الزكجات؛ أف سبب اختيارىف لكسيمة مف كسائؿ تنظيـ %33أشارت نسبة  -
النسؿ راجع إلى خركجيف لمعمؿ، كانشغاليف بو عف اإلنجاب كمسؤكلية تربية األبناء 

كرعايتيـ، كألف كسائؿ تنظيـ النسؿ تسمح ليف بالتقميؿ مف اإلنجاب عف طريؽ المباعدة بيف 
الكالدات، فيي تضمف ليف تكفير رعاية متساكية لجميع أطفاليف، كبالتالي إتباع أسمكب 

سكم في التربية؛ كمنو نستخمص أف خركج المرأة لمعمؿ يتحكـ في سمككيا اإلنجابي، كما 
تؤثر باإليجاب عمى أساليب التربية - بما فييا كسائؿ تنظيـ النسؿ-أف تكنكلكجيا اإلنجاب 

 .األسرية
 أف كثرة اإلنجاب عند بعض النساء يعكد بالدرجة األكلى إلى ضماف 61,06%أشارت نسبة  -

؛ فمف جية ال يتركف لمزكج سببا إلعادة الزكاج مرة أخرل، كمف جية أخرل تتعزز مستقبميف
مكانتيف عند أزكاجيف كعند عائمتيـ، خاصة إذا كاف األبناء ذككرا، فيـ بمثابة بكصيمة 

 .تاميف الستقرار حياتيف الزكجية
 مف مجمكع المبحكثيف عمى أف األبناء ال يشكمكف عائقا اقتصاديا، 69,03%أشارت نسبة  -

كىذه النتيجة تتعارض مع ما تؤكده نتائج أغمب الدراسات االجتماعية التي أقيمت عمى 
األسرة المعاصرة، ففي حيف شكؿ األبناء في العائمة التقميدية عزكة كمفخرة ليا، أصبح 
إنجابيـ في األسرة الحديثة يشكؿ عبئا اقتصاديا، كتكمفة زائدة يمكف تجنبيا بالتقميؿ مف 

 .إنجابيـ كالتحكـ في ذلؾ بكاسطة كسائؿ تنظيـ النسؿ
 مف المبحكثيف أف كثرة اإلنجاب تؤثر سمبا عمى صحة األـ؛ ففي حيف %100أكدت نسبة  -

كانت الزكجة في السابؽ تميؿ إلى كثرة اإلنجاب ألسباب صحية؛ كانتشار األمراض، مما 
–سبب ارتفاعا في نسبة الكفيات عند المكاليد، كأسباب اجتماعية؛ تجسدت في ككف األبناء 

ضماف لمستقبؿ الزكجة في العائمة، كتعزيزا لمكانتيا عند الزكج كأىمو، - خاصة الذككر منيـ
أصبحت الزكجة اليـك تفضؿ انجاب عدد قميؿ مف األبناء، كذلؾ باستخداميما كسيمة مف 
كسائؿ تنظيـ النسؿ، حفاظا لصحتيا النفسية كالجسدية، خاصة مع ازدكاجية دكرىا إثر 

 .خركجيا لمعمؿ، مما ال يسمح ليا برعاية أبنائيا، كاإلشراؼ عمى تربيتيـ
مف مجمكع األميات؛ عمى أنو ال فرؽ  69,92% مف مجمكع اآلباء ك 57,82%أكدت نسبة  -

لدييـ بيف الذكر كاألنثى؛ كىنا نستخمص أف عدـ التفريؽ بيف األبناء ىك مظير مف مظاىر 
 .األسمكب الديمقراطي؛ المبني عمى عدـ التفرقة عمى أساس الجنس
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؛ اختبلؼ األزكاج كالزكجات بيف الرغبة في اإلنجاب (23) أكدت نتائج الجدكؿ رقـ -
عددا يتراكح ما   71,98%كاإلنجاب الفعمي، ففي حيف تفضؿ نسبة كبيرة مف األزكاج قاربت

مجمكع الزكجات عددا ال يزيد عف    مف86,3% أبناء، فضمت نسبة 05 إلى 03بيف 
 .الطفميف، كىذا راجع الزدكاجية المرأة العاممة كانشغاليا بالعمؿ عف اإلنجاب

تأثير عامؿ ترتيب األبناء كمركزىـ في تحديد نكع أسمكب  (25)بينت نتائج الجدكؿ رقـ -
  مف األزكاج 48,97% ، 41,89%التربية المتبع مف طرؼ األبكيف، كىذا ما تؤكده نسبة 

كالزكجات عمى التكالي، إثر ميميـ إلى أحد األبناء، كالذم يعد مظيرا مف مظاىر أسمكب 
 .التفرقة عمى أساس مركز األبناء

  

إف التغير في كظيفة األسرة اإلنجابية؛ يظير جميا مف خبلؿ العديد مف العكامؿ؛ مثؿ تأثير 
حجـ األسرة، كالسمكؾ اإلنجابي لممرأة العاممة، كترتيب األبناء كجنسيـ، كغيرىا مف العكامؿ التي 
ليا األثر المباشر عمى نكع األساليب التربكية المتبعة في األسرة؛ فتغير دكر ككظيفة األـ في 
األسرة الجزائرية، كخركجيا لمعمؿ، كزيادة كعييا بارتفاع مستكاىا التعميمي  جعميا تتجو إلى 

التقميؿ مف اإلنجاب، كذلؾ باستخداـ كسيمة مف كسائؿ تنظيـ النسؿ، خاصة بعد المكلكد الثاني، 
لكّعييف باألضرار الناجمة عف كثرة اإلنجاب عمى صعيد الصحة الجسدية كالنفسية؛ كمف جية 

أخرل ليتمّكف مف رعاية أبنائيف كتربيتيف، تربية سميمة، تسمح ليف بتكفير الرعاية كالحناف 
بالتساكم لجميع األبناء دكف تفريؽ كال تفريط، كبالتالي استخدماىف أسمكبا تربكيا سميما، كما 
جاءت نتائج الدراسة لتؤكد تفضيؿ الزكجات في األسرة الجزائرية اإلنجاب مباشرة بعد الزكاج، 

كىذا لمتأكد مف الصحة اإلنجابية لمزكجيف، ىذا باإلضافة إلى تأكيد األزكاج بعدـ اعتبار األبناء 
عائقا اقتصاديا، بؿ تذىب بعض الزكجات إلى اعتبار أف اإلكثار مف اإلنجاب يضمف ليف 

فكجكد أن التغير في حجم األسرة يؤثر عمى أساليب التربية فييا، المستقبؿ؛ كىنا نستخمص 
عدد قميؿ مف األفراد يساىـ في تركيز العناية أكثر بالطفؿ، كيزيد معدؿ اإلنفاؽ عميو، كيحظى 
بكقت أكبر مف الرعاية كاالىتماـ، كالقرارات التي تصدرىا ىذه األسرة تخص األطفاؿ مباشرة، 

كتضع في اختيارىا ما يؤمف مستقبميـ، إال أننا ال يمكف أف نحدد نكع األسمكب المتبع ىنا؛ فإذا 
ذا زاد الحرص  ذا كاف معتدال كاف األسمكب ديمقراطيا، كا  زاد االىتماـ كاف األسمكب تدليبل، كا 

 .كاالىتماـ باألبناء؛ كاف األسمكب حماية مفرطة
كما اتضح لنا مف خبلؿ النتائج السابقة؛ أف األبكيف في األسرة الجزائرية اليـك يتجياف إلى 

عدـ التفريؽ بيف الذكر كاألنثى، كبالتالي اتفاقيما عمى االسمكب المتبع في تربية أبنائيما، إال أف 
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ىذا ال يمنع كجكد ميؿ ألحد األبناء دكف إخكتو، كىنا يظير أسمكب التفرقة في تربية األبناء، 
كما جاءت النتائج لتؤكد اختبلفا بيف الرغبة في اإلنجاب كاإلنجاب الفعمي عند الزكجيف، كىذا 

راجع لتأثير عامؿ عمؿ المرأة كازدكاجية دكرىا عمى سمككيا اإلنجابي، كبالتالي عمى نكع 
األسمكب المتبع في تربية األبناء، كمنو؛ نستخمص أف عمؿ المرأة، كترتيب األبناء كنكعيـ 

 .في األسرة يؤثراف مباشرة في نكع األسمكب الذم يتبعو األبكيف في تربية األبناء (ذكر، أنثى)
إذف؛ كمف خبلؿ كؿ مؤشرات تّغير الكظيفة اإلنجابية في األسرة الجزائرية، تأكد صدؽ 

لمتغير في الوظيفة اإلنجابية في األسرة الجزائرية أثر عمى أساليب الفرضية، حيث تبيف أف 
 .التربية األسرية

 
 :مناقشـــة وتحميــل الفرض الثاني- 2-3

تأثير التغير في الوظيفة التربوية لألسرة : " يمكف عرض نتائج الفرضية الثانية، كالمتعمقة بػ
 :، كما يمي"الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية

 كىذا   مف مجمكع األزكاج عمى أنيـ يعيشكف في ممكية خاصة61,06%أشارت نسبة  -
راجع لممستكل المعيشي الجيد ألغمبية األسر، نتيجة لمشاركة الزكجة في دخؿ األسرة، 

كجاءت نتائج المقاببلت التي أجريت مع بعض األزكاج؛ لتؤكد أثر المسكف المستقؿ عمى 
أساليب التربية المتبعة في األسرة، فالمنزؿ المستقؿ يكفر األمف كاالستقرار النفسي لمكالديف 

 .كاألبناء معا، مما يكفر لؤلبكيف جكا مناسبا إلتباع أسمكب سكم في تربية أبنائيـ
مف المبحكثيف أف أـ الزكجة ىي التي تيتـ باألبناء عند غياب الزكجة 31,27%أكدت نسبة  -

 تبلىا أىؿ الزكج  عف البيت، ككنيا محؿ لمثقة كاألحرص عمى حماية األبناء كاالىتماـ بيـ،
، إال أف الجدة كأثناء اىتماميا باألبناء أثناء غياب األـ تستخدـ أسمكبا، قد 25,66%بنسبة 

يككف مخالفا ألسمكب ابنتيا، كالتدليؿ مثبل، كمنو فنتيجة الستبداؿ رعاية األـ برعاية أحد 
أفراد العائمة، حتى كلك كانت الجدة، يتغير أسمكب التربية، حتى أف بعض الدراسات 
الميدانية أكدت دخكؿ األبناء في نكع مف الحيرة إثر تنكع المعاممة كاختبلفيا بيف األـ 

 .لغياب األم عمى أساليب تربية األبناءكالحاضنة أك الجدة؛ ىنا يظير التأثير السمبي 
 مف المبحكثيف عمى أنيـ يعيشكف في منازؿ مناسبة لتككيف أسرة،  71,98%أشارت نسبة  -

فعدد الغرؼ يتكافؽ مع عدد األفراد فييا؛ فالمسكف المناسب يكفر الجك المناسب لبيئة أسرية 
سميمة، تسمح بإتباع األبكيف أسمكبا سكيا في تربية األبناء؛ كمنو نستخمص أف المسكف 

 .المناسب يؤثر إيجابا عمى أساليب التربية األسرية
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 مف المبحكثيف أنيـ يحرصكف عمى أداء أبنائيـ لفريضة الصبلة؛ ألف %100أكدت نسبة  -
الصبلة عماد الديف كأساس التربية السميمة، فالعبلقة بيف ديف األسرة كمستكاىا الفكرم، 

كالذم يترجـ في األساليب التربكية التي تتبعيا في تربية أبنائيا، فتربية الفرد المسمـ تختمؼ 
عف تربية الفرد المسيحي، ككذلؾ تختمؼ أنماط التربية كفؽ معتقدات األسرة؛ كمنو 

 .نستخمص أثر الديف عمى أساليب التربية األسرية
 مف مجمكع الزكجات أف تربيتيـ 63,13% مف مجمكع األزكاج، ك59,88%أشارت نسبة  -

ألبنائيـ تختمؼ عف تربية آبائيـ ليـ، ففي حيف كاف األسمكب السائد في األسرة التقميدية، 
يتأرجح بيف أسمكب القسكة كأسمكب التفرقة بيف األبناء، تبعا لما كرثو اآلباء عف األجداد، 

يفضؿ الجيؿ المعاصر مف اآلباء كاألميات تربية أبنائيـ كفؽ أسمكب الحكار كالمساكاة بيف 
األبناء؛ كمنو نستخمص ىنا أف طفكلة الكالديف كخبراتيما السابقة تؤثر عمى أساليب التربية 

 . األسرية
 مف مجمكع المبحكثيف كجكد خبلفات في األسرة، في حيف أكدت 53,98%أنكرت نسبة  -

؛ أنيـ ال يتشاجركف أماـ األبناء، (32) مف المبحكثيف في الجدكؿ رقـ78,76%نسبة  
كيفسر ىذا النكراف لكجكد خبلفات في األسرة؛ عمى إدراؾ األبكيف لسمبيات الخبلفات التي 

خبلفات مؤقتة، كتحدث : تحدث في األسرة، خاصة بيف الزكج كزكجتو؛ كالخبلفات نكعيف
في كؿ أسرة، كال تؤذم األبناء، عكس النكع الثاني مف الخبلفات كالذم تطكؿ مدتو، مخمفة 
مشاكؿ نفسية عند األزكاج كاألبناء، مما ينعكس سمبا عمى تربية األبناء، كىنا يؤكد الباحث 

، مف خبلؿ النتائج التي تكصؿ إلييا حكؿ الخبلفات األسرية، حيث جاءت محمود قرزيز
أف الخبلفات األسرية تحدث بيف الزكج كالزكجة غالبا، كتقؿ حدتيا بيف "نتائج بحثو لتؤكد 

عاطفية، : الكالديف كاألبناء، أك بيف األبناء أنفسيـ، كتعكد أسباب كؿ الخبلفات الزكجية إلى
سالمة البيئة المنزلية تؤثر في أساليب التربية ؛  كمما سبؽ نستخمص أف .."اقتصادية
؛ فالسعادة الزكجية تؤدم إلى تماسؾ العبلقة الزكجية، كبالتالي االتفاؽ عمى إتباع األسرية

أسمكب سميـ في تربية األبناء، عكس األسرة المريضة، فيي تعجز عمى انتياج أسمكب 
 .تربكم سميـ

 مف المبحكثيف أف األبناء يمجأكف لمكالديف معا في حؿ مشاكميـ 58,40%أكدت نسبة  -
الخاصة، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى سيادة األسمكب الديمقراطي في األسرة، 

 .كالذم مف أىؿ ركائزه الحكار كالنقاش الحر، بيف األبكيف كاألبناء
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 مف المبحكثيف اآلباء أف متكسط الساعات التي يقضكنيا مع أبنائيـ 75,22%أكدت نسبة  -
 ساعات، أما األميات، فكاف متكسط الساعات التي يقضينيا مع أبنائيف 03في اليـك ىي

 ساعات، كجاءت النتائج لتؤكد أف غياب اآلباء لساعات طكيمة يؤثر سمبا عمى تربية 05ىي
األبناء كنفسيتيـ، فما بالؾ غياب األـ بسبب عمميا، كاستبداؿ تربية األبكيف بتربية 
أن الحاضنة؛ بغض النظر عف ككنو فردا مف العائمة أك مربية خاصة؛ كمنو نستخمص 

 . غياب األبوين عن البيت لساعات طويمة يؤثر سمبا عمى أسموب تربية األبناء
 مف اآلباء كاألميات عمى التكالي، أنيـ يعبركف عف 67,85% ك69,91%بّينت نسبة  -

حبيـ ألبنائيـ، كذلؾ إلدراكيـ لـ لعبارات الحب مف تأثير عمى تربية األبناء كشخصيتيـ في 
المستقبؿ، كمنو فالجك العاطفي لؤلسرة يؤثر في نفسية األبناء، كما أف اىتماـ األبكيف 

باألبناء مف خبلؿ التعبير لو عف طريؽ عبارات الحب، تكلد لدييـ الثقة بأنفسيـ، كباف ليـ 
 .مكانة في أسرتيـ

إف التغير الحاصؿ في الكظيفة التربكية في األسرة الجزائرية، كاف لو األثر المباشر عمى 
أساليب التربية فييا؛ فالتغير الذم مس الكظيفة االجتماعية كالعاطفية لؤلسرة، كالعبلقات 

االجتماعية األسرية، بما فييا األكقات التي يقضييا األبكيف مع أبنائيـ في األسرة، أثر عمى نكع 
األسمكب المتبع في تربية األبناء، فقد بينت النتائج دكر المسكف الصحي الذم يكافؽ عدد أفراده 

في تكفير بيئة أسرية سميمة، تسمح لؤلبكيف بانتياج أسمكب سكم في تربية أبنائيـ،  ىذا 
باإلضافة إلى أثر غياب األبكيف لساعات طكيمة عمى األبناء، كتأرجح األبناء بيف أسمكبيف مف 

التربية، بيف األـ كالجدة، مما يجعؿ األبناء في حالة مف االرتباؾ كالحيرة، كما تؤكد نتائج 
الدراسة عمى حرص األبكيف في األسرة الجزائرية عمى أداء أبنائيما لفريضة الصبلة، ككنيا 

عماد الديف، كىنا يبرز دكر الديف في تحديد األسمكب التربكم المتبع في تربية األبناء، كتؤكد 
النتائج أيضا التغير الذم مس الكظيفة التربكية؛ أفرز ابتعاد األبكيف المعاصريف اليـك عف إتباع 
نفس األساليب التي ربكا عمييا سابقا مف قبؿ أبكييـ، ككنيا ال تتبلءـ كالتغيرات الراىنة، كتبنييـ 
أساليب تربكية مبنية عمى الحكار كالثقة المتبادلة، ىذا دكف إغفاؿ لـ لسبلمة البيئة األسرية مف 

تأثير عمى تربية األبناء  فالجك العاطفي السميـ لؤلسرة، يؤكد سبلمة األسمكب التربكم الذم 
 .يتبعو األبكيف
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 كمف خبلؿ كؿ االحصائيات كالتحميؿ السكسيكلكجي لمختمؼ أبعاد كمؤشرات تّغير    إذن؛
لمتّغير في الوظيفة التربوية لألسرة :  الكظيفة التربكية في األسرة الجزائرية، تأكد صدؽ الفرضية

 .الجزائرية أثر عمى أساليب التربية األسرية
 

 :مناقشـــة وتحميل الفرضية الثالثة- 2-4
تتأثر أساليب التربية األسرية بتّغير الوظيفة : جاءت نتائج الفرضية الثالثة كالمتعمقة بػ

 :، عمى النحو التالي"التعميمية لألسرة الجزائرية 

بينت نتائج الدراسة عمى انتماء نسبة كبيرة مف األزكاج كالزكجات إلى فئة أصحاب  -
 مف مجمكع األزكاج كالزكجات عمى 61,07% ك52,22%الشيادات الجامعية، نسبة قدرت 

دراكيـ ألنسب أنماط التربية  ، كا  التكالي، كىذا يعني ارتفاع درجة الكعي عند األبكيف اليـك
 .ومنو فالمستوى التعميمي لألبوين يؤثر عمى أساليب التربية األسريةالسميمة ألبنائيـ؛ 

 . مف المبحكثيف عمى االىتماـ الكامؿ بنتائج أبنائيـ%100أكدت نسبة  -
 مف المبحكثيف اآلباء كاألميات عمى مساعدتيـ ألبنائيـ في المراجعة  %100أشارت نسبة  -

 .كالمذاكرة بالمنزؿ، كىذا لـ لمكاجب المنزلي مف تعزيز لمعبلقة بيف اآلباء كاألبناء
 مف المبحكثيف أف الكالداف معا ىما المذاف يقكماف بمتابعة األبناء 47,79%أكدت نسبة  -

 .بالبيت، كفي غياب األب عف البيت تنكب األـ عنو في اإلشراؼ عمى األبناء كمتابعتيـ
 مف مجمكع المبحكثيف إلى عدـ قياميـ بحؿ الكاجب المنزلي بدال عف 100%أشارت نسبة  -

أبنائيـ، فيك يكتفكف بمتابعتيـ كمساعدتيـ في حؿ كاجباتيـ مف خبلؿ تبسيط المعمكمات 
 .ليـ

 مف اآلباء كاألميات عمى التكالي، عمى قياميـ بعقاب 83,18% ك 81,42%أكدت نسبة  -
 .أبنائيـ عند عدـ قياميـ بحؿ الكاجبات المنزلية

 مف مجمكع المبحكثيف عمى اىتماميـ بتعميـ اإلناث مثميف مثؿ 100%أشارت نسبة  -
الذككر، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى ارتفاع الكعي عند اآلباء كاألميات اليـك 

 .ألىمية تعميـ اإلناث مثميا مثؿ الذكر
 مف اآلباء كاألميات عمى التكالي، عمى أنيـ يقكمكف 51,62% ك 66,66%أكدت نسبة  -

 .باختيار األصدقاء ألبنائيـ، كىذا لـ لرفقاء السكء مف تأثير عمى تربية األبناء كأخبلقيـ
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 مف مجمكع المبحكثيف أف األبكيف معا، ىما المذاف يحدداف الخيارات 43,36%أشارت نسبة  -
 .التعميمية لؤلبناء

إف تّغير كظيفة التعميـ كانتقاليا مف األسرة إلى المدرسة، ال يعني فقدانيا تماما، إذ ال تزاؿ 
، ككف الكالديف (41)األسرة تشرؼ عمى كاجبات أبنائيا المنزلية، كىذا ما تؤكده نتائج الجدكؿ رقـ

اليـك ىما المسؤكالف عف مستكل أبنائيـ المعرفي، كىذا الشعكر بالمسؤكلية نابع مف ارتفاع 
المستكل التعميمي عند الكالديف، فأغمب أرباب كربات األسر الجزائرية اليـك ىـ مف ذكم 

، مما عزز اتجاه الكالديف اليـك نحك االىتماـ بأبنائيـ، (37جدكؿ رقـ)الشيادات الجامعية 
، عمى أف تنكب األـ عف األب في (40جدكؿ رقـ)فاألبكيف اليـك يقكماف بمتابعة أبنائيما معا

حالة غيابو، خاصة بعد أف أتاح التعميـ لبلـ مشاركة األب في متابعة أبنائيا، فيما يعمبلف معا 
عمى تعميـ األبناء االعتماد عمى النفس، مف خبلؿ ترؾ حؿ الكاجبات لؤلبناء، كاقتصار تدخميـ 
عمى الشرح كالتفسير فقط، أما إذا قاـ أحد األبناء بسمكؾ خاطئ، فيك يعاقب عمى سكء فعمو، 
عمى أف يككف العقاب غير مبالغ فيو، كما أف األبكيف اليـك في األسرة الجزائرية ييتماف بتعميـ 

، كألف جماعة الرفاؽ تؤثر في تربية األبناء كسمككيـ، (43جدكؿ رقـ)الفتاة مثميا مثؿ الذكر 
، (سف المراىقة)يتجو األبكيف اليـك إلى اختيار األصدقاء، خاصة في المراحؿ العمرية الحرجة

أف األبكيف معا، ىما المذيف  (46)ىذا كأكدت نتائج دراستنا الميدانية مف خبلؿ الجدكؿ رقـ
 .يحدداف الخيارات التعميمية ألبنائيـ

إذف؛ كمف خبلؿ كؿ الشكاىد االحصائية، كالتحميؿ السكسيكلكجي لمختمؼ أبعاد كمؤشرات 
لمتغير في الوظيفة التعميمية :  تّغير الكظيفة التعميمية لؤلسرة الجزائرية، تأكد صدؽ الفرضية

 .لألسرة الجزائرية أثر عمى أساليب التربية األسرية
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تأثير التغير في الوظيفة االقتصادية : " كالمتعمقة بػ:مناقشــة وتحميل الفرضية الرابعة- 2-5
 ".لألسرة الجزائرية

 مف مجمكع المبحكثيف األزكاج بالقطاع 30,68%بينت نتائج الدراسة عمى أف اشتغاؿ  -
 منيف عمى عمميف بالقطاع التربكم، كلقد 40,71%الخاص، أما الزكجات فأشارت نسبة 

تنكعت الميف التي يشتغؿ بيا المبحكثكف األزكاج كالزكجات بيف القطاع الخاص كالعاـ، 
 .اإلدارم كالعسكرم كالصحي

 مف مجمكع المبحكثيف إلى مساىمة المرأة في المصركؼ اليكمي 83,18%أشارت نسبة  -
 .لؤلسرة في حيف ال تشارؾ نسبة قميمة مف الزكجات في مصاريؼ األسرة

 مف المبحكثيف األزكاج أف خركج المرأة لمعمؿ ىك بدافع تحسيف 94,69%أكدت نسبة  -
 مف المبحكثات األميات، 54,87%المستكل االقتصادم ألسرتيا، في حيف أرجعت نسبة 

أف خركج المرأة لمعمؿ يعكد بالدرجة األكلى لتحقيؽ ذاتيا، ثـ يأتي تحسيف ظركؼ أسرتيا 
 .المادية

 مف مجمكع المبحكثيف أف الزكجيف معا، ىما مف يتخذاف قرار 62,83%أشارت نسبة  -
 .المشتريات اليكمية لؤلسرة

 مف مجمكع المبحكثيف عمى أف دخؿ أسرىـ جيد، كىذا راجع لعمؿ 56,64%أكدت نسبة  -
الزكجيف معا، كانتمائيـ إلى طبقة الدخؿ الجيد كالمتككنة مف دكاترة الجامعة كاألطباء 

 .كالمقاكليف
 مف مجمكع المبحكثيف عمى عدـ تمبية دخميـ لحاجات أسرىـ 71,68%أكدت نسبة  -

 .المتنامية، خاصة مع غبلء المعيشة
 . مف مجمكع المبحكثيف عمى ادخارىـ لجزء مف الدخؿ%100أشارت نسبة  -
 مف مجمكع المبحكثيف عمى أف حالة األسرة أثناء االدخار، كالذم 58,40%أكدت نسبة  -

يككف فيو؛ دخؿ األسرة مساكيا إلنفاقيا، أم تنفؽ األسرة جميع دخميا عمى حاجاتيا 
الضركرية، كىذا ما جعؿ المبحكثيف في الجدكؿ رقـ    يؤكدكف عدـ تمبية دخميـ لحاجات 

 .أسرتيـ المتزايدة

إف التّغير الذم مس الكظيفة االقتصادية لؤلسرة الجزائرية الحديثة، جعميا تتحكؿ مف كحدة 
إنتاجية إلى كحدة إقامة لممستيمكيف فقط، ىذا باإلضافة إلى نشكء طبقات اجتماعية مختمفة، 
ككؿ طبقة كليا ميزاتيا الثقافية كأساليب تربكية خاصة بيا، فاألسرة صاحبة الدخؿ المتكسط؛ 

تميؿ لتطبيؽ األسمكب الديمقراطي في تربية أبنائيا، كال ترل ضررا في إظيار الحناف كالعاطفة 



 عرض وثحليل بيانات الدراسة امليدانية ومناقشة النتائج........................الفصل السابع
 

 
359 

ألبنائيا بيف الحيف كاآلخر، كجاءت نتائج دراستنا الميدانية لتؤكد تنكع الميف كالقطاعات التي 
يشتغؿ فييا األبكيف؛ األب كاألـ، بيف القطاعيف الخاص كالعاـ، ففي حيف أخذ القطاع الخاص 
النسبة األكبر بالنسبة لآلباء، في حيف حضي القطاع التربكم كالصحي باشتغاؿ نسبة كبيرة مف 

، كتغير دكر المرأة في األسرة الجزائرية المعاصرة، كتعدل دكرىا (51جدكؿ رقـ )األميات بو 
، ىذا بعد (48جدكؿ رقـ)القياـ باألعماؿ المنزلية إلى المشاركة في الدخؿ كفي ميزانية األسرة 

خركجيا لمعمؿ، تغيرت معو مكانتيا، كتحددت بمركزىا االقتصادم، الذم كفره ليا منصب 
عمميا، بعد أف كانت مكانتيا تتحدد بعدد الذككر الذيف تنجبيـ في أسرتيا، كما كاف لعامؿ 

ارتفاع المستكل المعيشي كاالجتماعي لؤلسرة المعاصرة، األثر في زيادة كفاءتيا كفاعميتيا في 
أداء كاجباتيا اتجاه أفرادىا، كمساعدتيا في تبني أنجع أساليب التربية، كالتي تضمف ليا العناية 

بأبنائيا كاإلشراؼ عمييـ، ىذا كأكدت نتائج دراستنا الميدانية أف خركج المرأة لمعمؿ ىك اثر 
 سكاء بغرض مساعدة الزكج في تحسيف المستكل ،(49جدكؿ رقـ )دكافع اقتصادية كاجتماعية 

االقتصادم لؤلسرة، أك لتحقيؽ مكانة ليا في المجتمع، مقابؿ أسباب محدكدة ذات صمة بتحقيؽ 
الذات كالمركز االجتماعي أك لمؤل الفراغ، كىذا ما يفسر المساىمة الكبيرة لمزكجة بدخميا في 

، حيث أكد أف التّغير محمود قرزيزميزانية األسرة، كشكمت ىذه النتيجة اتفاقا مع نتائج بحث 
االجتماعي العاـ في المجتمع نتج عنو تّغير في مركز الزكجة العاممة داخؿ األسرة، حيث سمح 

، (50جدكؿ رقـ)ليا بالمشاركة جنبا إلى جنب في القرارات األسرية، بدء بالمشتريات اليكمية 
 .كصكال إلى المشاركة في اختيار أنسب األساليب التربكية المتبعة في تربية األبناء

إذف؛ كمف خبلؿ التحميؿ السكسيكلكجي كاإلحصائي لمختمؼ أبعاد كمؤشرات تّغير الكظيفة 
لمتّغير في الوظيفة االقتصادية لألسرة : االقتصادية في األسرة الجزائرية، تأكد صدؽ الفرضية

 الجزائرية أثر عمى أساليب التربية األسرية 

 

 

 

 

 



 عرض وثحليل بيانات الدراسة امليدانية ومناقشة النتائج........................الفصل السابع
 

 
360 

 :(مقياس المعاممة الوالدية)تحميل ومناقشة نتائج مقياس أساليب التربية األسرية- 3

عرض الخصائص اإلحصائية لتوزيع نتائج أفراد العينة من خالل مقياس أساليب - 3-1
 :(مقياس المعاممة الوالدية)التربية األسرية

  :عند األب (أساليب المعاممة الكالدية)يمثؿ تحميؿ أبعاد أساليب التربية األسرية (: 55)جـــدول رقم 

                   النتائـــج
 األنمــــاط

 حجم العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-test 
مستوى 
 الداللة

 أسمكب القسكة

399 

28,80 4,13 0,29 
غير 
 دالة

 0,43 2,37 27,63 أسمكب اإلىماؿ
 1,04 3,65 27,83 أسمكب الحماية

 0,26 2,28 24,63 (الديمقراطي)أسمكب السكاء
 

 .SPSS بناء عمى نتائج التحميؿ االحصائي باستخداـ برنامج :المصـــدر
 

 27,63، ك28,80مف الجدكؿ السابؽ؛ نبلحظ أف المتكسط الحسابي ألسمكب القسكة بمغ 
 .(األسمكب الديمقراطي) ألسمكب السكاء24,63 ألسمكب الحماية، ك27,83ألسمكب اإلىماؿ، ك

 ألسمكب اإلىماؿ، 2,37 ، ك4,13في حيف قيمة االنحراؼ المعيارم ألسمكب القسكة بمغت 
 .2,28 (الديمقراطي) ألسمكب الحماية، بينما بمغ االنحراؼ المعيارم ألسمكب السكاء3,65ك

-t بالنسبة ألسمكب القسكة، أما أسمكب اإلىماؿ فبمغت قيمة 0,29 فبمغت t-testأما قيمة 
test 0,43(الديمقراطي) ألسمكب السكاء2,26 ألسمكب الحماية، ك1,04، ك. 

ككنتيجة، كمف خبلؿ النتائج اإلحصائية في الجدكؿ أعبله؛ نستخمص أنو ال تكجد فركؽ 
ذات داللة إحصائية في أساليب التربية المتبعة مف طرؼ األب، كمف خبلؿ نتائج المتكسط 

، أسموب القسوةالحسابي كاالنحراؼ المعيارم، نستخمص أف األسمكب المتبع مف طرؼ األب ىك 
 .يميو أسمكب الحماية، ثـ أسمكب اإلىماؿ، كفي األخير األسمكب الديمقراطي
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 :عند األـ (أساليب المعاممة الكالدية)يمثؿ تحميؿ أبعاد أساليب التربية األسرية (: 56)جــــدول رقم 

       النتائــــج
 األنمــــاط

 حجم العينة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

t-test 
مستوى 
 الداللة

 أسكب القسكة

399 

26,93 3,00 0,29 
غير 
 دالة

 0,43 2,34 27,37 أسمكب اإلىماؿ
 1,04 3,75 28,50 أسمكب الحماية

 0,26 2,28 24,63 (الديمقراطي)أسمكب السكاء
 

 .SPSS بناء عمى نتائج التحميؿ االحصائي باستخداـ برنامج :المصـــدر
 

 ألسمكب 27,37، ك28,50مف الجدكؿ أعبله؛ بمغ المتكسط الحسابي ألسمكب القسكة 
 .(األسمكب الديمقراطي) ألسمكب السكاء24,63 ألسمكب الحماية، ك26,93اإلىماؿ، ك

 3,75 ألسمكب اإلىماؿ  ك2,34 ألسمكب القسكة، ك3,00في حيف بمغ االنحراؼ المعيارم 
 .2,28 (الديمقراطي)ألسمكب الحماية، بينما بمغ االنحراؼ المعيارم ألسمكب السكاء

-t بالنسبة ألسمكب القسكة، أما أسمكب اإلىماؿ فبمغت قيمة 0,29 فبمغت t-testأما قيمة 
test 0,43(الديمقراطي) ألسمكب السكاء2,26 ألسمكب الحماية، ك1,04، ك. 

ككنتيجة، كمف خبلؿ النتائج اإلحصائية في الجدكؿ أعبله؛ نستخمص أنو ال تكجد فركؽ 
ذات داللة إحصائية في أساليب التربية المتبعة مف طرؼ األـ، كمف خبلؿ نتائج المتكسط الحسابي 

، يميو أسموب الحمايــةكاالنحراؼ المعيارم، نستخمص أف األسمكب المتبع مف طرؼ األـ ىك 
 .أسمكب القسكة، ثـ أسمكب اإلىماؿ، كفي األخير األسمكب الديمقراطي

ككنتيجة عامة؛ كمف خبلؿ النتائج أعبله، نستخمص أنو ال تكجد فركؽ في أساليب التربية 
األسرية بيف األب كاألـ، كىذا إف دؿ عمى شيء إنما يدؿ عمى تكافؽ األبكيف عمى إتباع أسمكب 

كالذم يبيف متابعة األبكيف  (40)يتفقاف عميو معا، كىذا يظير جميا مف خبلؿ نتائج الجدكؿ رقـ 
ظيار (38)معا ألبنائيما، كنتائج الجدكؿ رقـ  ؛ كالذم يكضح اىتماـ األبكيف معا بنتائج األبناء، كا 

، (40جدكؿ رقـ )، كمتابعة األبكيف معا لؤلبناء بالبيت(36جدكؿ رقـ)عاطفة الحب اتجاه األبناء
، حتى اتفاقيما عمى (41جدكؿ رقـ )ككذلؾ اتفاؽ األبكيف عمى عدـ حؿ الكاجبات بدال مف األبناء 

، ىذا كأكدت نسبة كبيرة عمى عدـ (42جدكؿ رقـ )عقاب األبناء عند قياميـ بحؿ الكاجبات المنزلية
 (.31جدكؿ رقـ)كجكد خبلفات في األسرة 
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 :(أساليب المعاممة الوالدية)مناقشة نتائج مقياس أساليب التربية األسرية- 3-2

، كذلؾ SPSSكشفت نتائج التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج حساب الحـز االجتماعية 
، كجاءت النتائج لتؤكد عدـ كجكد فركؽ في أساليب التربية عند األب كاألـ، كما t-testباستخداـ 

أظيرت نتائج المقياس لتؤكد أف األسمكب األكثر استخداـ عند األب في األسرة الجزائرية ىك 
؛ كىذا ما يفسر استخداـ أسمكب العقاب عند اآلباء أكثر منو عند األميات عند أسموب القســوة

، بينما كاف األسمكب األغمب استخداـ عند (41جدكؿ رقـ)عدـ حؿ األبناء لكاجباتيـ المنزلية
، كىذا ما يفسر لجكء األبناء لبلـ في حؿ أسموب الحمايــــةاألميات في األسرة الجزائرية ىك 

 (.33الجدكؿ رقـ )مشاكميـ 

إف عدـ اشتراؾ األبكيف في األسرة الجزائرية في إتباع منيج كأسمكب كاحد في التعامؿ مع 
أبنائيما، لدليؿ عمى عدـ استقرار األسرة، كضعؼ التكاصؿ داخميا، ككف الحكار كالتشاكر مف أىـ 
مقكمات االستقرار األسرم، كىك مدخؿ ميـ لمتفاىـ كالتعاكف عمى تخطي مشكبلت الحياة األسرية 

 .كتماسكيا كاستمرارىا

كما يعد اختبلؼ األب كاألـ في تربية األبناء مف أكبر المشاكؿ تكرارا في األسر بصفة 
عامة، كفي األسرة الجزائرية بصفة خاصة، كمف أعميا ضررا كأبمغيا أثرا، كتأتي ىذه الحالة عندما 

بتربية األبناء بطريقة معينة كفؽ فكر معيف، كيأتي الطرؼ اآلخر  (األب أك األـ)يقـك أحد الطرفيف 
لينقض تمؾ التربية، كذلؾ الفكر بفكر كطريقة مختمفة، قد تصؿ حد التضاد ما يكقع األبناء في 

 .حيرة مربكة، كيعيشكف في حالة مف الضياع
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 خاتمـــة
 

إن ىذا البحث موجو لمكشف عن مقومات التربية الحديثة في األسرة الجزائرية، وذلك من 
خالل تسميط الضوء عمى أثر التغيرات التي طرأت عمى الوظائف األساسية لألسرة عمى أساليب 

من المقومات -  كون وظائف األسرة إلى جانب األساليب التربوية المتبعة فييا-التربية األسرية 
ماهو أثر التّغير في وظائف األسرة " األساسية لمتربية الحديثة، منطمقين من تساؤل رئيس مفاده 

، وذلك من خالل التعرف عمى أثر كل وظيفة من وظائف الجزائرية على أساليب التربية األسرية؟
الوظيفة اإلنجابية، : األسرة األربعة األساسية عمى أساليب التربية فييا، وشممت الوظائف عمى

الوظيفة التربوية، الوظيفة التعميمية، والوظيفة االقتصادية، ولتحقيق ذلك قسمنا بحثنا إلى خمسة 
. فصول نظرية، وفصمين خصصناىما لمدراسة الميدانية

كشف التحميل اإلحصائي والسوسيولوجي ألثر تغير وظائف األسرة الجزائرية عمى أساليب 
أثبتت الدراسة الميدانية صحة الفرضيات نسبيا، والتي التربية فييا عن عدد من االستنتاجات، كما 

: جاءت كما يمي
للتغير في الوظيفة اإلنجابية لألسرة الجزائرية أثر على أساليب التربية  :الفرضيـــة األولى

؛ فثبت أن اتجاه األم نحو أسموب تربية دون آخر، يتوقف عمى العديد من العوامل، األسرية
كارتفاع مستواىا التعميمي، وخروجيا لمعمل، فتّغير دورىا وظيفتيا في األسرة، وتّغير سموكيا 

اإلنجابي، مما جعميا تتجو إلى التقميل من اإلنجاب، وظيرت معو مشكمة العناية باألبناء، وانتقل 
ومن أىم مؤشرات األبناء بين تربية األم في البيت والتربية التي يتمقونيا من الحاضنة البديمة، 

الّتغير في وظيفة األسرة اإلنجابية؛ حجم األسرة، والسموك اإلنجابي لممرأة العاممة، وترتيب األبناء 
.  وجنسيم، والتي تؤثر عمى نوع األساليب التربوية المتبعة في األسرة من طرف األبوين

؛ للتغير في الوظيفة التربوية لألسرة الجزائرية أثر على أساليب التربية األسرية: الفرضية الثانية
إن التغير الحاصل في الوظيفة التربوية لألسرة الجزائرية، كان لو األثر المباشر عمى أساليب 
التربية فييا؛ فالتغير الذي مس الوظيفة االجتماعية والعاطفية لألسرة، والعالقات االجتماعية 

األسرية، بما فييا األوقات التي يقضييا األبوين مع أبنائيم في األسرة، أّثر عمى نوع األسموب 
المتبع في تربية األبناء، فقد بينت النتائج دور المسكن الصحي الذي يوافق عدد أفراده في توفير 
بيئة أسرية سميمة، تسمح لألبوين بانتياج أسموب سوي في تربية أبنائيم، ىذا باإلضافة إلى أثر 
غياب األبوين لساعات طويمة عمى األبناء، وتأرجح األبناء بين أسموبين من التربية، بين األم 
والجدة، مما يجعل األبناء في حالة من االرتباك والحيرة  كما أفادت نتائج الدراسة عمى حرص 

األبوين في األسرة الجزائرية عمى أداء أبنائيما لفريضة الصالة، كونيا عماد الدين، وىنا يبرز دور 
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الدين في تحديد األسموب التربوي المتبع في تربية األبناء، وأقرت النتائج أيضا، أن التغير الذي 
مس الوظيفة التربوية؛ أفرز ابتعاد األبوين المعاصرين اليوم عن إتباع نفس األساليب التي ربوا 

عمييا سابقا من قبل أبوييم، كونيا ال تتالءم والتغيرات الراىنة، وتبنييم أساليب تربوية مبنية عمى 
الحوار والثقة المتبادلة، ىذا دون إغفال لم لسالمة البيئة األسرية من تأثير عمى تربية األبناء، 

. فالجو العاطفي السميم لألسرة يؤكد سالمة األسموب التربوي الذي يتبعو األبوين
للتغير في الوظيفة التعليمية لألسرة الجزائرية أثر على أساليب التربية : الفرضيـــة الثالثة

إن تغير وظيفة التعميم وانتقاليا من األسرة إلى المدرسة، ال يعني فقدانيا تماما، إذ ال ؛ األسرية
تزال األسرة تشرف عمى واجبات أبنائيا المنزلية، كون الوالدين اليوم ىما المسؤوالن عن مستوى 

أبنائيم التعميمي والمعرفي، وىذا الشعور بالمسؤولية نابع من ارتفاع المستوى التعميمي عند 
الوالدين، فأغمب أرباب وربات األسر الجزائرية اليوم ىم من ذوي الشيادات الجامعية، مما عزز 
اتجاه الوالدين اليوم نحو االىتمام بأبنائيم، فاألبوين اليوم يقومان بمتابعة أبنائيما معا، عمى أن 
تنوب األم عن األب في حالة غيابو، خاصة بعد أن أتاح التعميم لالم مشاركة األب في متابعة 
أبنائيا، فيما يعمالن معا عمى تعميم األبناء االعتماد عمى النفس، من خالل مساعدتيم في حل 

الواجبات المنزلية، واقتصار تدخميم عمى الشرح والتفسير فقط، ومعاقبتيم في حالة عدم اىتماميم 
بدراستيم، كما أن األبوين اليوم في األسرة الجزائرية ييتمان بتعميم الفتاة مثميا مثل الذكر، وألن 

جماعة الرفاق تؤثر في تربية األبناء وسموكيم، يتجو األبوين اليوم إلى اختيار األصدقاء، خاصة 
، ىذا وأكدت نتائج دراستنا الميدانية أن األبوين معا، ىما (سن المراىقة)في المراحل العمرية الحرجة

المذين يحددان الخيارات التعميمية ألبنائيم؛ كل المظاىر التي ذكرت أعاله، تؤكد أن التغير في 
الوظيفة التعميمية، والذي أفرز ارتفاعا في المستوى التعميمي لموالدين، يؤثر باإليجاب عمى أساليب 

.  التربية األسرية
للتغير في الوظيفة االقتصادية لألسرة الجزائرية أثر على أساليب التربية  :الفرضيـــــة الرابعة

؛ لقد تغيرت الوظيفة االقتصادية لألسرة الجزائرية الحديثة، وتحولت من وحدة إنتاجية إلى األسرية
وحدة إقامة لممستيمكين فقط، كما أدت التحوالت االجتماعية واالقتصادية إلى نشوء طبقات 

اجتماعية مختمفة، وكل طبقة وليا ميزاتيا الثقافية، وأساليب تربوية خاصة بيا، فاألسرة صاحبة 
الدخل المتوسط؛ تميل لتطبيق أسموب في تربية أبنائيا، يختمف عن االسرة صاحبة الدخل 

المنخفض والعالي، كون الوضع المادي لألسرة يمعب دورا كبيرا في بمورة وظيفتيا التربوية، وذلك 
في مستويات عديدة، كمستوى النمو الجسدي والعقمي والتحصيل الدراسي، وأوضاع التكيف 

االجتماعي، كما يرتبط الوضع االقتصادي مباشرة بحاجات التعمم والتربية، فاألسرة التي تستطيع 
أن تضمن ألبنائيا حاجاتيم المادية بشكل جيد من غذاء وسكن مستقل ومستقر وألعاب، وتستطيع 
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أن تقدم ألبنائيا امكانيات التحصيل العممي المناسب، وتضمن ليم الى حد كبير عدم انحرافيم 
وشعورىم بالحرمان، عكس األسرة التي تعاني العوز المادي، ومنو فارتفاع المستوى االقتصادي 

لألسرة يمكنيا من تربية أبنائيا تربية سميمة، نتيجة الرتفاع قدرتيا الشرائية، مما يسمح لألبوين في 
. األسرة بالشعور باالستقرار واألمن، مما يدفعيما إلى إتباع أسموب سوي في تربية أبنائيما

: ومن خالل ما سبق يمكن تمخيص نتائج الدراسة في النقاط التالية
  إن اإلقدام عمى الزواج واإلنجاب في المجتمع الجزائري، لم يعد ىدفا يسعى لتحقيقو كل

الشباب، وىذا راجع لجممة التغيرات التي حدثت في المجتمع الجزائري، والتي كانت نتيجة 
. لمختمف األزمات االجتماعية واالقتصادية

  إن خروج المرأة لمعمل يؤثر في الوظيفة اإلنجابية لألسرة الجزائرية؛ فعمل المرأة خارج
 .البيت يرتبط ارتباطا عكسيا مع عدد األبناء

  ان تنظيم النسل ىو أنجع وسيمة لمتقميل من عدد أفراد األسرة، بصورة تجعل الوالدين ييتمان
بأبنائيما، ويتمكنان من تقسيم الرعاية والحنان والمتابعة عمى جميع أبنائيما دون تفريق أو 

 .تفريط
  ان السبب وراء تقميص حجم األسرة الجزائرية ىو تقديرىا لمسؤولية إنجاب األطفال، وما

يترتب عنو من مسؤوليات مادية ومعنوية، واقتصادية وصحية واجتماعية وتربوية وتعميمية، 
خاصة مع تعدد متطمبات الحياة العصرية، وما تكمفو من الجيد والوقت والمال في تربية 

 .األبناء، وتوفير حياة أفضل لإلناث والذكور عمى حد السواء
  ىناك ارتباط عكسي قوي بين درجة التعميم وكثرة إنجاب األطفال، وىذا راجع لزيادة الوعي

 .العممي عند الزوجين، مما يجعميم يقارنان بين مواردىم وحاجات أبنائيم المتنامية
  بالرغم من اتجاه األبوين في األسرة الجزائرية اليوم إلى التقميل من األبناء، إال أنيما ال

 .يؤيدان فكرة كون األبناء عبء اقتصادي يجب تفاديو
  ،أدى خروج الزوجة لمعمل إلى إحداث تغير في السمطة األبوية، لتصبح المرأة مشاركة فييا

كما أن استقالليا االقتصادي اكسبيا مكانة، غير التي تحظى بيا الزوجة الماكثة بالبيت، 
 .خاصة عبر مشاركتيا في ميزانية األسرة ودخميا

 شغال األم خارج البيت لساعات طويمة، واستبدال رعايتيا بالحاضنات والمربيات، أدى ان
 .إلى تّغير أنمـــاط التربيـــة المتبعة من طرف الوالدين

  يسمح المسكن المستقل لألبناء بعد الزواج، بالحرية الكافية في تسيير الميزانية وتربية
األبناء حسب ما يرغب األبوين، وتفادي الدخول في عالقات التنافس والصراع مع اآلباء 

 .واإلخوة واألخوات
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  ان انشغال األم لساعات طويمة عن بيتيا وأوالدىا يشعر األبناء بنوع من اإلىمال ويؤثر في
 .تربيتيم ومستقبميم

 الدور عند الزوجة العاممة، جعل أم الزوجة تشارك في رعاية األبناءةإن الزواجي . 
تختمف تربية األبوين في األسرة الجزائرية المعاصرة ألبنائيم عن تربية آبائيم ليم في 

. السابق
 يمجأ األبناء في األسرة الجزائرية الحديثة إلى األبوين معا في حل مشاكميم الخاصة. 
  إن التوافق األسري بين الوالدين، بما فيو اتفاقيما عمى األساليب التربوية في التعامل مع

 .األبناء، يييئ المناخ األسري المطموب إلنجاح عممية التربية وتحقيق أىدافيا
  تختمف أساليب التربية وفقا لديانة األسرة ومستواىا الفكري، فالدين اإلسالمي يساعد األسرة

عمى المحافظة عمى استقرارىا، من حيث توفير القيم الروحية داخل األسرة، وتربية األبناء 
 .عمى مضامين الدين، والمتعمقة بالخير والعدل، واإلسالم والصالة والتعاون وغيرىا

  من األساليب الممارسة في األسرة الجزائرية، أسموب التفرقة، ويظير من خالل ميل أحد
 .الوالدين أو كالىما ألحد األبناء دون بقية إخوتو

  بعد التغيرات التي كان من ضمنيا انتشار التعميم ومحو األمية، ُفتحت األبواب أمام المرأة
لممشاركة في دخل األسرة عن طريق خروجيا لمعمل، مما عزز مكانتيا في أسرتيا وفي 

 .مجتمعيا
  ان اىتمام اآلباء واألميات اليوم بالنتائج المدرسية ألبنائيم، لدليل عمى اىتماميم الوالدي

. بمستقبل أبنائيم المرتبط بمستواىم التعميمي والشيادة المتحصل عمييا
  إن أساليب التربية تختمف من أسرة إلى أسرة، تبعا إلى المستويات االجتماعية واالقتصادية

والثقافية، ذلك أن ارتفاع المستوى التعميمي لألبوين، يسمح ليما بادراك أنجع األساليب 
 .التربوية التي يستخدمانيا في تربية أبنائيما

 إن خروج المرأة وعمميا، جاء إثر دوافع وأسباب اقتصادية واجتماعية . 
  إن األبوين في األسرة الجزائرية ال يتبعان نفس األسموب في تربية أبنائيما؛ فاألب يتبع

أسموب القسوة، في حين تتبع األم أسموب الحماية، وىذا ما يفسر لجوء األبناء لألم في 
 .غالب األحيان في حل مشاكميم الخاصة
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التغير الوظيفي لألسرة الجزائرية وأثره :     في إطار البحث العممي الذي نحن بصدد القيام بو والمعنون بـ
،  نرجو من سيادتكم اإلجابة عن األسئمة (دراسة ميدانية عمى عينة أسر بمدينة بسكرة)عمى أساليب التربية 

. فـي الخانـة المناسبـة ()الموجودة في االستمارة وذلك بوضع عالمة
كمـا نعممكم أن كل معمومات االستمارة واإلجابة عمييا ستبقى سرية، ولن تستخدم إال ألغراض عممية * 
 .فقط
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 .تٞاّـاخ ػاٍح ح٘ه األسشج: أٗال

 سُح............:األًسُح                  ...........:األب:                سِ اى٘اىذِٝ -1

    اتٍ واتُح (         ):       ػذد األتْاء اىَقَِٞٞ فٜ سػاٝح األسشج -2

 :ٍناُ إقاٍح األسشج -3

تمُى األسسج تًُصل يستمم    َعى          ال                 فٍ يُصل انعائهح انكثُسج    َعى          ال 

 يع أهم انصورح               َعى           ال                تًُصل يستمم تىرىد ألازب آخسٍَ   َعى          ال

. اىرّغٞش فٜ اى٘ظٞفح اإلّعاتٞح فٜ األسشج ٗأششٓ ػيٚ أساىٞة اىرشتٞح األسشٝح: اىَح٘س األٗه

  تعد انعاو األول يٍ انصواد    َعى        ال         فٍ انعاو انخاٍَ يٍ انصواد   َعى        ال:إّعاب اىَ٘ى٘د األٗه -1

                            فٍ انعاو انخانج يٍ انصواد     َعى         ال               أخسي   َعى          ال

 َعى           ال                انًىنىد انخاٍَ  َعى         الانًىنىد األول    :  اذثاع ذْظٌٞ اىْسو ماُ اترذاءا ٍِ -2

                                              انًىنىد انخانج   َعى           ال                أخــسي          َعى         ال        

 :سثة اخرٞاس ذْظٌٞ اىْسو -3

 سثة صحٍ       َعى           ال             - َعى          ال             (ازتفاع تكانُف انًعُشح)سثة التصادٌ 

َعى       ال               (االهتًاو تتستُح األتُاء تشكم أفضم)تسثة خسورك نهعًم   َعى          ال           سثة تستىٌ

 َعى              ال:                                ذؼرقذِٝ أُ صحرل ذرأشش تنصشج اإلّعاب -4

 :ذؼرقذِٝ أُ أسثاب مصشج االّعاب ػْذ تؼض األٍٖاخ ذؼ٘د إىٚ -5

ضًاٌ انًستمثم                    َعى         ال              إَزاب انركىز     َعى           ال 

 تحمُك سهطح أكثس فٍ انثُت      َعى        ال               أخسي              َعى           ال   

َعى              ال  :        ذؼرقذِٝ أُ إّعاب األطفاه اىًٞ٘ أصثح ٝشنو ػائقا ىألسشج -6

   :األً                         :                                      األب:     ذفضٞو اّعاب اىزمش ػيٚ اّعاب األّصٚ -7

اَزاب انركس ألَه َحًم اسى األسسج                 َعى          ال           َعى             ال    (تفضهٍُ)تفضم

اَزاب انركس ألٌ تستُته أسهم يٍ تستُح األَخً  َعى            ال          َعى             ال      (تفضهٍُ)تفضم 

اَزاب انركس ألٌ االَخً يصُسها نثُت شورها   َعى            ال          َعى             ال        (تفضهٍُ)تفضم

 ال فسق ندَك تٍُ انركس واألَخً                                          َعى            ال          َعى             ال      

 : ..............األو: ............                 األب:   ػذد األطفاه اىَشغ٘ب فٌٖٞ -8

 :األً:                   األب:                                                              ذفضٞو أحذ األتْاء ػِ إخ٘ذٔ -9

َعى           ال           َعى        ال      (ها)عٍ تالٍ اخىته (انثُت انصغسي)االتٍ األصغس (تفضهٍُ)تفضم

َعى           ال          َعى         ال           (ها)عٍ تالٍ اخىته (انثُت انكثسي)االتٍ األكثس (تفضهٍُ)تفضم

َعى           ال          َعى         ال        (ها)عٍ تالٍ اخىته (انثُت انىسطً)االتٍ األوسط (تفضهٍُ)تفضم

ال أفضم احد أتُائٍ عٍ تالٍ إخىته                                              َعى           ال          َعى         ال 
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. ذأشٞش ذغٞش اى٘ظٞفح اىرشت٘ٝح ىألسشج ػيٚ أساىٞة اىرشتٞح األسشٝح: اىَح٘س اىصاّٜ

 :ّ٘ع ٍينٞح اىسنِ  -10

         َعى               ال                 يستأرس     َعى            ال                               خاصحيهكُح

      َعى            ال                              أخـسي         َعى               ال وظُفٍسكٍ

 .(عدا انحًاو وانًطثخ)غسفح  .............. :ػذد اىغشف تَسنِ األسشج    -11

 : ػْذ غٞاب اىضٗظح ػِ اىثٞد، ٝؼرْٜ تاألتْاء  -12

انصود                           َعى             ال                  أو انصود                َعى             ال             

أو انصورح                      َعى             ال                  انزازج                   َعى              ال  

أحد أفساد انعائهح              َعى             ال                  داز انحضاَح           َعى              ال                  

  َعى         ال:األً   َعى          ال           :   األب:فشٝضح اىصالج (اتْرل) ػيٚ أداء اتْل(ذحشصِٞ)ذحشص   -13

 َعى         ال:            األًَعى           ال:   األب:   ذخريف طشٝقح ذشتٞرل ألتْائل ػِ طشٝقح ذشتٞح ٗاىذٝل ىل -14

 َعى         ال:                     األًَعى          ال:    األب:                                ْٕاك خالفاخ داخو األسشج -15

:  إرا ماّد اإلظاتح تْؼٌ، اىخالف ٝنُ٘ تِٞ -16

انصود وانصورح            َعى         ال                انىاندٍَ واألتُاء       َعى          ال 

 انصورح وأو انصود        َعى          ال                انصود يع أحد أفساد عائهته       َعى          ال

    َعى          ال: ، ذرشاظشاُ أٍاً األتْاء(اىضٗظِٞ) إرا حذز خالف تْٞنَا  -17

 :        ٝيعأ األتْاء فٜ حو ٍشاميٌٖ -18

َعى         ال                        إنً األو             َعى          ال                  إنً األب

نهىاندٍَ يعا             َعى          ال                       إنً احد األصدلاء  َعى          ال 

إنً أحد األلازب       َعى          ال 

 ساعح............. ساعح      األو:.............    األب:ٍر٘سظ اىساػاخ اىرٜ ٝقضٖٞا اى٘اىذِٝ ٍغ أتْائَٖا تاىثٞد   -19

 :                        األً:                       األب:                           إظٖاس ػاطفح اىحة اذعآ األتْاء  -20

ألتُائك أَك تحثهى                        َعى           ال            َعى               ال  (تمىنٍُ)تمىل

أتُائك عُد انُىو                          َعى           ال            َعى               ال  (تمىنٍُ)تمثم 

تحكٍ ألتُائك حكاَح عُد انُىو                          َعى           ال            َعى               ال  

. ػالقح ذغٞش اى٘ظٞفح اىرؼيَٞٞح ىألسشج تأساىٞة اىرشتٞح األسشٝح: اىَح٘س اىصاىس

 :ىي٘اىذِٝ اىرؼيَٜٞاىَسر٘ٙ   -21

يتىسط          حاَىٌ         خسَذ يعهد         رايعٍ   :األب

يتىسط          حاَىٌ         خسَزح يعهد        رايعٍ   :األً 

 َعى           ال:              األًَعى           ال:    األب:    اىذساسٞح (اتْرل)االٕرَاً تْرائط اتْل   -22

 َعى           ال:          األً       ال َعى :   األب:  ػيٚ اىَشاظؼح تاىثٞد (اتْرل)تَساػذج اتْل  (ذقٍِ٘ٞ)ذقً٘   -23

 َعى        ال:          األً       ال َعى :   األب:   (اتْرل)تاّعاص اى٘اظثاخ اىَْضىٞح تذال ػِ اتْل (ذقٍِ٘ٞ) ذقً٘  -24
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   َعى        ال         :األً  َعى        ال          :األب:                     ترؼيٌٞ اإلّاز ٍصو ذؼيٌٞ اىزم٘س (ذٖرَِٞ)  ذٖرٌ -25

 :األً:                               األب                                        :إرا ماّد اإلظاتح تْؼٌ  -26

 ألٌ انىلت انحاضس َتطهة ذنك                      َعى           ال                َعى          ال   -

 ألٌ اإلَاث نهٍ انحك فٍ انتعهُى كانركىز          َعى           ال                 َعى          ال -

 أخسي                                                    َعى           ال                 َعى          ال           -

 :ٍراتؼح األتْاء تاىثٞد  -27

األب                 َعى           ال                    األو                      َعى            ال 

انىاندٍَ يعا        َعى           ال                    أحد أفساد انعائهح       َعى            ال                          

                          َعى            ال ٝرذخو اى٘اىذِٝ فٜ اخرٞاس أصذقاء أتْائٌٖ -28

 :ذرحذد اىخٞاساخ اىرؼيَٞٞح ٗاىؼيَٞح ىألتْاء ٍِ قثو  -29

األب                         َعى          ال               األو               َعى             ال 

األتُاء أَفسهى              َعى          ال                األصدلاء       َعى             ال 

 أحد أفساد انعائهح          َعى          ال                انزُساٌ         َعى             ال 

 

 .اى٘ظٞفح االقرصادٝح اىَرغٞشج ٗأششٕا ػيٚ أساىٞة اىرشتٞح األسشٝح: اىَح٘س اىشاتغ

 : .............................يهُح األو.......................                      :بيهُح األ :       ٍْٖح اى٘اىذِٝ -30

                         :(األب ٗاألً ٍؼا) األسشجدخوقَٞح   -31

 دد     َعى            ال                   40000-20000          َعى                ال            تٍُ  دد 15000ألم يٍ 

 دد         َعى                ال            ال َىرد دخم حاتت نألسسج   َعى             ال    40000أكخس يٍ 

          ال                    َعى:ذيثٞح اىذخو ىحاظاخ األسشج اىَادٝح   -32

  َعى            ال:     ذسإٌ اىضٗظح فٜ اىَصشٗف اىٍٜٞ٘ -33

انصود       َعى         ال           انصورح   َعى         ال       :    اىزٛ ٝرخز قشاساخ اىَشرشٝاخ اىٍٞ٘ٞح ىألسشج ٕ٘   -34

                                                           كالكًا  يعا     َعى          ال

 اىضٗض                           اىضٗظح:               حسة سأٝل، ذؼ٘د أسثاب خشٗض اىَشأج ىيؼَو إىٚ -35

 تحمُك ذاتها                                                 َعى              ال                َعى         ال                

 َعى              ال                َعى         ال                .                             تحمُك يسكص ارتًاعٍ رُد

 نتحسٍُ انًستىي االلتصادٌ نألسسج                  َعى              ال                َعى         ال                

 يــأل انفساغ                                                َعى              ال                َعى         ال                

 َعى            ال:     ادخاس األسشج ىعضء ٍِ اىذخو   -36

 : الحالة التي تراىا تناسب أسرتك ىي،تواجو األسرة أربعة حاالت أثناء االدخار   -37

اإلنفاق نعم      ال      الدخل أكبر من اإلنفاق  نعم      ال        الدخل أقل من اإلنفاق نعم      ال        = الدخل 
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      فيما يمي مجموعة من العبارات التي قد تتفق مع واقعك وظروفك وما تشعر بو، كل ما عميك ىو أن تقرأ العبارة وعندما تحدد 
، وال تضع أكثر من عالمة أمام عبارة واحدة في أكثر من (أبدا- أحيانا- دائما)أمام العبارة سواء كان  (  )موقفك منيا؛ ضع عالمة 

 .خانة، والباحثة تشكرك عمى حسن تعاونك
األم األب العبـــــــارات الرقم 

أبدا أحيانا دائما أبدا أحيانا دائما 
       (ابنتي)اعتبر الضرب أفضل وسيمة لتربية ابني  01
       بالضرب عندما ال يؤدي وظائفو المنزلية (ابنتي)أقوم بمعاقبة ابني 02
       بشدة إذا سمك سموكا دون عممي حتى ولو كان صحيحا (ابنتي)ألوم ابني  03
       أمام إخوتو في حالة ارتكابو أخطاء (ابنتي)أوبخ ابني  04
       وال أثني عميو عند قيامو بسموك جيد (ابنتي)أتجاىل ابني  05
       (ىا)من االختالط باآلخرين ضمانا ألخالقو (ابنتي)أمنع ابني 06
       سبب متاعبي في حياتي (ىا)أنو  (البنتي)أقول البني  07
       الرأي ني خالفإن( يابنت)ي خيار ابنانتقد 08
        عمى أتفو األسباب(ابنتي)أعاقب ابني 09
       دون مناقشة األمر (ابنتي)أرغب في سيادة تامة عمى ابني 10
       االلتزام بطريقة معينة لتناول الطعام (ابنتي)أطمب من ابني 11
       من المعب في المنزل دون توضيح أسباب المنع لو (ابنتي)أمنع ابني 12
       (ابنتي)أتعمد وضع حاجز بيني وبين ابني 13
       األكل (ت)بالضرب عمى األكل إذا ما رفض (ابنتي)أجبر ابني 14
       المدرسية نيابة عنو (ابنتي)أقوم بواجبات ابني  15
       إذا مرض حتى ولو كان المرض بسيطا (ابنتي)اقمق عمى ابني  16
        الخاصة(ابنتي) ابني في أمورأتدخل 17
       (ىا)أصدقائو (البنتي)أختار إلبني  18
       من الخروج من المنزل خارج أوقات المدرسة (ابنتي)أمنع ابني 19
       لبعض األماكن (ت)إذا ذىب (البنتي)أخاف أن يحدث شيء البني 20
       بعدم فعل أي شيء إال بعد مشاورتي (ابنتي)ألزم ابني 21
       من الذىاب لمرحالت المدرسية  (ابنتي)أمنع ابني 22
       من النوم خارج البيت ألي سبب كان (ابنتي)أمنع ابني 23
       من االختالط باآلخرين (ابنتي)ابني)أمنع  24
       إذا تأخر خارج المنزل واخرج  لمبحث عنو (ابنتي)أقمق عمى ابني 25
       (ىا) بكاءهوأخشى (ابنتي)ابنيخاف جرح مشاعر أ 26
       (ابنتي)ابذل مجيودا كبيرا حتى ال تكون ىناك مشكمة تضايق ابني  27
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       (ابنتي)أحرص عمى تحقيق جميع طمبات ابني 28
       (ة)نائم (ىي)وىو (ىا)في الميل مرات عديدة ألطمئن عميو  (ابنتي)أتفقد ابني 29
       ينام في الوقت الذي يريد أن ينام فيو (ابنتي)اترك ابني  30
       عندما اسمع كالم اآلخرين (ابنتي)أغير رأيي بسيولة في حاجة تخص ابني  31
       حرية قضاء وقت فراغو بالطريقة التي يراىا (البنتي)اترك البني  32
       األعذار إذا اخطأ أو قصر في عمل شيء (البنتي)أجد البني  33
       الذىاب إلى أي مكان دون الحصول عمى إذن مني (ابنتي)يستطيع ابني  34
       بمكافأة أو ىدية ولكني ال أنفذ وعدي لو (ابنتي)اعد ابني  35
       الحرية المطمقة في لبس وأكل ما يريد (البنتي)البني 36
       وال أثيرىا مرة أخرى (ابنتي)أتجاىل مشاكل ابني 37
       عندما ال يقوم بإتباع تعميماتي لو (ابنتي)أتساىل مع ابني 38
       الدراسية (ابنتي)أتجاىل نتائج ابني 39
       عمييا  (ىا)وال أعاقبو (ابنتي)ابرر أخطاء ابني 40
       ابنتي (ابني)قميال ما أتحدث مع  41
        قدرًا كبيرًا من الحرية والسمطة(البنتي)البنيمنح ا 42
      إلى البيت دون االىتمام بالتعرف إلييم  (ىا)بإحضار أصدقائو (البنتي)اسمح البني 43
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: بتاريخ http://www.univ-chlef.dz/ratsh/...AR/.../article_14.PDF: بالموقع

 . سا23.39 في الساعة 17/10/2012
شكالية الجنس عند العرب: الحيدري ابراىيم- 249  منقول ،، داتي الساقي، بيروتالنظاـ األبوي وا 

 في 23/04/2011:  بتاريخhttp://www.goodreads.com/book/show/12010278: عن موقع

 .سا21.15: الساعة

http://www.vb.fadhaa.com/showthread.php?50034
http://www.sociologie.net/
http://www.sociologie.net/
http://www.sociologie.net/
http://www.abegs.org/Aportal/Article/showDetails?id=3807
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
http://www.goodreads.com/book/show/12010278
http://www.goodreads.com/book/show/12010278
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، رسالة االنعكاسات االجتماعية الرتفاع المستوى المعاشي في العراؽ:حسين احمد حسن- 250
  :تم تحميميا من الموقع االلكتروني، ، غير منشورة1985ماجستير، كمية اآلداب، جامعة بغداد، 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=17225في ،2013جوان16:  بتاريخ 
 .سا03.15: الساعة
: الموقع االلكتروني التاليلمزيد من االطالع زيارة ، بمدية بسكرة، خمية التخطيط- 251

http :llwww.frm.biskra7.com  سا22.21:  في الساعة20/05/2013:  بتاريخ .
 .5:29 عمى الساعة 2010 أفريل 20:   بتاريخwww.multaka.net: الممتقى التربوي- 252
 التحضر وأثره عمى تغير األسرة اليمينة بنائيا ووظيفيا،: فتحية محمد محفوظ، باحشوان- 253

: ، تم تحميميا بتاريخ"نسخة الكترونية"، 2008رسالة ماجستير، جامعة أسيوط، مصر، 
:  في الساعة11/02/2012: بتاريخ http:// www.yemen-nic.info:من الموقع االلكتروني التالي

 .سا15.11
، رسالة ماجستير، كمية االستمرارية والتغير في العالقات األسرية :لمياء، محمد حسن- 254

، تم تحميميا من الموقع "نسخة الكترونية"، 2005اآلداب، جامعة بغداد، قسم عمم االجتماع، 
   http://www.alsafeerint.blogspot.com/2010/10/2005_3374.html: االلكتروني التالي

. سا21.23: ، في الساعة17/10/2011: يوم
، (اكمينيكية-دراسة امبريقية)التنشئة الوالدية واألمراض النفسية : عالء الدين، كفافي- 255

، تم تحميميا "نسخة الكترونية"، 1989، (مصر)ىجر لمطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، القاىرة
                                :من الموقع االلكتروني التالي

http://www.arabpsynet.com/cv-psychologists/Kafafi.cv.htm                       
، رسالة المرأة بيف العمؿ خارج البيت والتنشئة االجتماعية لألبناء: نور الدين تابميت -256

: ، تم تحميميا من موقع43.، ص2007دكتوراه في عمم االجتماع، غير منشورة، جامعة الجزائر، 
http://www.arabpsynet.com سا01.20 في الساعة 07/01/2013: بتاريخ. 

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة التحضر وتغير بناء األسرة الجزائرية،: قطب عائشة- 257
             :، تم تحميميا من موقع جامعة الجزائر122.، ص1993الجزائر، 

http://www.univ-alger.dz/univ_arسا22.10، في الساعة 11/01/2012:  بتاريخ. 
، رسالة صورة الزوجة اإلطار بيف التربية األسرية وااللتزامات االجتماعية: عزازة ليندة- 258

، تم تحميميا من 68.، ص2005-2004ماجستير غير منشورة، تخصص عائمي، جامعة باتنة، 
 في 24/04/2012:  بتاريخhttp://www.univ-batna.dz: موقع جامعة باتنة

 .سا23.23:الساعة

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=17225
http://www.yemen-nic.info/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.arabpsynet.com/
http://www.univ-alger.dz/univ_ar
http://www.univ-batna.dz/
http://www.univ-batna.dz/
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، رسالة ماجستير، كمية االستمرارية والتغير في العالقات األسرية :لمياء محمد حسن- 259
: ، تم تحميميا من موقع54.، ص2005اآلداب، جامعة بغداد، قسم عمم االجتماع، 

alsafeerint.blogspot.com/2010/10/2005_3374.htmlبتاريخ،:27/10/2010في،
.سا:20.15الساعة
260-التاليالموقعمنتحميلهتم،الوسيطالمعجم:

http://www.akhbar1news.blogspot.com/2013/02/pdf_9026.html في الساعة 
 .سا23.15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املالحق



 :الدراســــةملخص 

مــا هــــو أثـــر تّغــير وظائــف األســـرة الجزائريــــة : "انطمقػػػت دراستنػػػػػا مػػػػػف سػػػػػػػؤاؿ مفػػػػػاده
، ولإلجابة عمى التساؤؿ المطػػػػروح، تـ طػػرح الفرضيات على أساليـــب التربيـــة األسريــة؟

 :التالية

 يؤثر التغير في الوظيفة اإلنجابية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية. 
 يؤثر التغير في الوظيفة التربوية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية. 
 يؤثر التغير في الوظيفة التعميمية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية. 
 يؤثر التغير في الوظيفة االقتصادية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية. 

مقومات التربية  محاولة الكشؼ عف ؛ ىوفي مجممياحيث كاف اليدؼ مف الدراسة 
 :الحديثة في األسرة الجزائرية، وذلؾ مف خالؿ ما يمي

 .أساليب التربية الممارسة في األسرة الجزائريةأىـ الوقوؼ عمى  -

محاولة الكشؼ عف أىـ التغيرات التي طرأت عمى وظائؼ األسرة الجزائرية  -
المعاصرة، بدا مف وظيفة اإلنجاب فييا، والوظيفة التربوية والتعميمية وصوال إلى 

 .الوظيفة االقتصادية

تقديـ إطار نظري تحميمي ألبعاد التغير الذي مس األسرة في المجتمع الجزائري،  -
حجـ األسرة، ظروؼ السكف، شبكة العالقات االجتماعية : خاصة بما يتعمؽ بػ

األسرية، المستوى التعميمي لألبويف، دخؿ األسرة وميزانيتيا، مكانة المرأة العاممة 
في األسرة، وصوال إلى تغير السمطة في األسرة وغيرىا مف التغيرات التي أصابت 

 .األسرة الجزائرية اليـو

محاولة تقديـ تحميؿ سوسيولوجي لمتغير االجتماعي الذي مس وظائؼ األسرة،  -
نتيجة لمعديد مف العوامؿ المباشرة وغير المباشرة، والذي كاف لو األثر عمى 
أساليب التربية األسرة، خاصة مع خروج المرأة لمعمؿ، وانشغاليا عف تربية 

أبنائيا، وخمؽ مكانة ودور جديديف ليا، مما أفرز األثر الكبير عمى الصعيديف 
 .األسري والميني



 سؤاال، 37    ولتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة، تـ إعداد استمارة استبياف مكونة مف 
يضـ )المتبع في األسرة مف طرؼ األبويفغرض التعّرؼ عمى أسموب التربية ب ومقياس أّعد

 بمجموعة مف العبارات مف أساليب التربية األسرية؛حيث َتمثََّؿ كؿ أسموب  ،( عبارة57
، وفقا الوصفية التي تدؿ عمى األسموب السائد لدى الوالديف في طريقة معاممتيما البنيما

 .لممقياس الثالثي، لقياس أساليب التربية األسرية حسب صورة األب وصورة األـ
، عمى أف تستثنى بعد استرجاع  أسرة1748وزعت االستمارة عمى عينة عشوائية بمغت 

وجود األبويف معا في : االستمارات، األسر التي ال تتوفر عمى ثالثة شروط أساسية ىي
 .األسرة، تكفؿ األسرة بطفميف فأكثر، وعمؿ المرأة خارج األسرة

      كما تـ االستعانة بالمنيج الوصفي كمنيج لمدراسة، سمح لنا برسـ خطوات دراستنا 
الميدانية وربطيا بالجانب النظري؛ لموصوؿ في األخير إلى تحقيؽ اليدؼ مف دراستنا ىذه، 

وذلؾ مف خالؿ مناقشة وتحميؿ وتفسير النتائج الميدانية، لموصوؿ إلى استنتاجات تكوف 
 .بمثابة إثبات لمفرضيات المطروحة، وبالتالي اإلجابة عف التساؤؿ الرئيس المطروح

 :وجاءت نتائج ىذه الدراسة كما يمي

  37 سنة، في حيف بمغ متوسط أعمار الزوجات 44متوسط أعمار األزواج يقارب 
 .سنة
  عدد األبناء المقيميف في رعاية األسرة في أغمب األسر المكونة لمفردات عينة دراستنا

 . أبناء3إلى1ما بيف 
 تقيـ أغمب األسر الممثمة لمفردات بحثنا في منازؿ مستقمة عف منزؿ العائمة الكبيرة. 
  أثبتت نتائج دراستنا أف التغير في وظيفة اإلنجاب في األسرة الجزائرية؛ يظير جميا

مف خالؿ العديد مف العوامؿ؛ مثؿ تأثير حجـ األسرة، والسموؾ اإلنجابي لممرأة 
العاممة، وترتيب األبناء وجنسيـ، وغيرىا مف العوامؿ التي ليا األثر المباشر عمى نوع 

األساليب التربوية المتبعة في األسرة؛ فتغير دور ووظيفة األـ في األسرة الجزائرية، 
وخروجيا لمعمؿ، وزيادة وعييا بارتفاع مستواىا التعميمي، جعميا تتجو إلى التقميؿ مف 
اإلنجاب، وذلؾ باستخداـ وسيمة مف وسائؿ تنظيـ النسؿ، لوّعييف باألضرار الناجمة 

عف كثرة اإلنجاب عمى صعيد الصحة الجسدية والنفسية؛ ومف جية أخرى ليتمّكف مف 



رعاية أبنائيف وتربيتيف، تربية سميمة، تسمح ليف بتوفير الرعاية والحناف بالتساوي 
 .لجميع األبناء دوف تفريؽ وال تفريط

  أقرت نتائج ىذه الدراسة أف تغير الوظيفة التعميمية؛ بانتقاؿ التعميـ مف األسرة إلى
المدرسة، ال يعني فقدانيا تماما، إذ ال تزاؿ األسرة تشرؼ عمى واجبات أبنائيا 

المنزلية، وىذا كوف الوالديف اليـو ىما المسؤوالف عف مستوى أبنائيـ المعرفي، وىذا 
الشعور بالمسؤولية نابع مف ارتفاع المستوى التعميمي عند الوالديف، فأغمب أرباب 

وربات األسر الجزائرية اليـو ىـ مف ذوي الشيادات الجامعية، مما عزز اتجاه 
الوالديف اليـو نحو االىتماـ بأبنائيـ، فاألبويف اليـو يقوماف بمتابعة أبنائيما معا، عمى 

أف تنوب األـ عف األب في حالة غيابو، خاصة بعد أف أتاح التعميـ لالـ مشاركة 
األب في متابعة أبنائيا، فيما يعمالف معا عمى تعميـ األبناء االعتماد عمى النفس  

مف خالؿ ترؾ حؿ الواجبات لألبناء، واقتصار تدخميـ عمى الشرح والتفسير فقط، أما 
إذا قاـ أحد األبناء بسموؾ خاطئ، فيو يعاقب عمى سوء فعمو، عمى أف يكوف العقاب 

غير مبالغ فيو، كما أف األبويف اليـو في األسرة الجزائرية ييتماف بتعميـ الفتاة مثميا 
مثؿ الذكر، وألف جماعة الرفاؽ تؤثر في تربية األبناء وسموكيـ، يتجو األبويف اليـو 

، ىذا وأكدت (سف المراىقة)إلى اختيار األصدقاء، خاصة في المراحؿ العمرية الحرجة
نتائج دراستنا الميدانية؛ أف األبويف معا، ىما المذيف يحدداف الخيارات التعميمية 

ألبنائيـ؛ كؿ المظاىر التي ذكرت أعاله، ىي سمات األسموب الديمقراطي المبني 
عمى الحوار والنقاش والمساواة في تربية األبناء؛ ومنو فمؤشر المستوى التعميمي 

 .لموالديف يؤثر طرديا عمى أساليب التربية األسرية
  أكدت نتائج الدراسة أيضا أف؛ الوظيفة االقتصادية لألسرة الجزائرية الحديثة قد

تّغيرت، وتحولت مف وحدة إنتاجية إلى وحدة إقامة لممستيمكيف فقط، كما أدت 
التحوالت االجتماعية واالقتصادية إلى نشوء طبقات اجتماعية مختمفة، وكؿ طبقة 
وليا ميزاتيا الثقافية وأساليب تربوية خاصة بيا، فاألسرة صاحبة الدخؿ المتوسط؛ 

تميؿ لتطبيؽ األسموب الديمقراطي في تربية أبنائيا، وال ترى ضررا في إظيار الحناف 
والعاطفة ألبنائيا بيف الحيف واآلخر، وجاءت نتائج دراستنا الميدانية لتؤكد تغير دور 
المرأة في األسرة الجزائرية المعاصرة، بحيث تعدى دورىا القياـ باألعماؿ المنزلية إلى 

المشاركة في الدخؿ وفي ميزانية األسرة، ىذا بعد خروجيا لمعمؿ، وتغيرت معو 



مكانتيا، وتحددت بمركزىا االقتصادي؛ الذي وفره ليا منصب عمميا، بعد أف كانت 
مكانتيا تتحدد بعدد الذكور الذيف تنجبيـ في أسرتيا، كما كاف لعامؿ ارتفاع المستوى 

المعيشي واالجتماعي لألسرة المعاصرة، األثر في زيادة كفاءتيا وفاعميتيا في أداء 
واجباتيا اتجاه أفرادىا، ومساعدتيا في تبني أنجع أساليب التربية، والتي تضمف ليا 
العناية بأبنائيا واإلشراؼ عمييـ، ىذا وأكدت نتائج دراستنا الميدانية أف خروج المرأة 
لمعمؿ ىو اثر دوافع اقتصادية واجتماعية سواء بغرض مساعدة الزوج في تحسيف 

المستوى االقتصادي لألسرة، مقابؿ أسباب محدودة ذات صمة بتحقيؽ الذات والمركز 
االجتماعي أو لمأل الفراغ، وىذا ما يفسر المساىمة الكبيرة لمزوجة بدخميا في ميزانية 

 .األسرة
  وأشارت نتائج دراستنا ىذه كذلؾ؛ أف أساليب تربية األبناء في األسرة الجزائرية تختمؼ

بيف األب واألـ، ففي حيف يتبع األب أسموب القسوة في تربية أبنائو، تنتيج األـ سبيؿ 
 .الحماية في تربية أبنائيا

  عدـ اشتراؾ األبويف في األسرة الجزائرية في إتباع كما توصمت نتائج الدراسة إلى أف
منيج وأسموب واحد في تربية أبنائيما، لدليؿ عمى عدـ استقرار األسرة، وضعؼ التواصؿ 
داخميا، كوف الحوار والتشاور مف أىـ مقومات االستقرار األسري، وىو مدخؿ ميـ لمتفاىـ 

 .والتعاوف عمى تخطي مشكالت الحياة األسرية وتماسكيا واستمرارىا
 

 

 

 

 

 

 

 



Résume de l’étude :    

L'objectif de cette étude est la question suivante : « Quel est l'effet 

du changement dans les fonctions de la famille et des méthodes de la 

parentalité ? », Mais la réponse  à  la question  était  par les hypothèses 

suivantes : 

- Le changement dans la fonction de reproduction de la famille Algérienne  

conduit à modifier les méthodes de la parentalité. 

-  La fonction de changement de l'éducation dans la famille Algérienne 

conduit à modifier les méthodes de la parentalité. 

- Le changement de la fonction éducative dans la famille Algérienne 

conduit à modifier les méthodes de la parentalité. 

- Le changement de la fonction économique dans la  famille Algérienne 

conduit à modifier les méthodes de la parentalité. 

     Mais le but global de l’étude est de rechercher les éléments de 

l'éducation moderne dans la famille Algérienne,  Selon les objectifs 

partiels, qui  sont comme  suivants : 

-Analysé les méthodes les plus importants de l'éducation familiale. 

- Détecter le changement qui a eu lieu de la famille Algérien, depuis le 

début de la fonction de reproduction jusqu’a la fonction économique  

- Donnez une analyse théorique, selon  les dimensions de l'évolution qui 

s'est passé dans la famille Algérienne, notamment à la taille, les conditions 

de logement, le niveau d'éducation des parents, les relations sociales, le 

statut des femmes qui travaillent,… 

-L'objectif est également de donner une analyse sociologique du 

changement social, qui s'est passé dans les fonctions de la famille 

Algérienne. 

        Pour atteindre l'objectif, La chercheuse élaboré un questionnaire 

composé de 37 questions, et un test pour mesurer l'éducation spéciale qui  

suivi dans la famille par les parents, comme Le questionnaire a été 



distribué à un échantillon aléatoire, le nombre était de 1748  famille, et la 

condition la plus importante dans l'échantillon est d'avoir deux parents 

dans la famille, et le nombre de leurs enfants plus d'un, ainsi que femmes 

travail en dehors de la maison. 

      Bien que la méthodologie  de l'étude était approche  descriptive, son 

objectif est de relier les deux côtés- partie théorique et partie pratique- de 

l'étude pour atteindre l'objectif, et donc la réponse à la question posée. 

      Alors Les résultats de l'étude sont les suivants : 

- L'âge moyen des pères 44 ans, et l'âge moyen des mères 37 ans. 

-Nombre d'enfants dans les familles  de l'échantillon  entre 1 et 3(trois). 

- La plupart des familles de l'échantillon de l'étude ont des maisons 

indépendantes, ce qui signifie séparé de la grande famille 

- L'étude a prouvé le changement  fonctionnellement  de reproduction, en 

raison de facteurs, suivant: Taille de la famille, l'ordre des enfants et le 

sexe,  Niveau de scolarité des femmes. 

- Le comportement des femmes à la maternité, et donc le changement 

fonctionnel de la mère Algérienne dans la famille. 

- L'étude a confirmé que le transfert de l'éducation de la famille à l'école, a 

contribué une large mesure son changement fonctionnelle, mais le niveau 

de la plupart  parents Algériens devenir universitaire, ce qui leur confère 

une responsabilité envers le développement cognitif de leurs enfants. La 

mère s'est agissant au nom du père, a son absence, en particulier après être 

devenu un enseignement agréé, comme les parents Algériens dans la 

famille aujourd'hui, ne sont pas discriminatoires à l'éducation de leurs 

enfants ; entre les filles et les garçons ; Ainsi  ils illustrent  les options 

d'apprentissage pour leurs enfants. La fonction économique de la famille 

ont complètement changé, en raison des transformations économiques et 

sociales, et la communauté est devenue divisée en classes sociales 

distinctes dans la culture, et l’éducation de leurs enfants. 



       L'étude a également confirmé dans la partie pratique, que le rôle de 

femme est changé, et devenu contribuer au budget familial, comme ;il 

changé son statut social et sa position  économiques ,et  après avoir été 

debout un certain nombre d'hommes, qui porte . 

       L'étude a également confirmé les différentes méthodes de la parentalité 

entre les pères et les mères, le père applique la méthode de cruauté, tandis 

que la mère appliqué méthode de protection. Mais le style différent de la 

parentalité, explique l'existence de l'instabilité au sein de la famille 

Algérienne, et c'est ce qui établit un nouveau problème social. 



Summary of the study: 

The study of the question was: "What is the impact of change on the 
Algerian Family functions methods of education?, to respond to the 
question posed, the following assumptions: 

 change affects  reproductive function of the family in the 
Algerian Family education methods . 

 change affects the educational function of the family in the methods 
of Algerian family education . 

 change affects educational function of the family in the Algerian 
Family education methods. 

 change affects the economic function of the family in the methods 
of Algerian family education . 

Where the purpose of the study as a whole in an attempt to 

reveal the elements of modern education in Algerian family, through the 
following: 

- The most important methods of education practice in Algerian 
family. 

- An attempt to reveal the most important changes in the 
functions of the Family contemporary Algerian, started from the 
function of reproduction, educational function to economic 
function. 

- To provide an analytical framework to keep my change, which 
touched on the family in Algerian society, especially with regard 
to the B: The size of the family, housing conditions, social and 
family relations network, educational level of parents, family 
income and budget, the status of women working in the family, 
in order to change of power in the family and other changes that 
hit the Algerian Family today. 

- An attempt to provide an analysis of social change, which 
touched on functions of the family, as a result of many of the 



direct and indirect factors, which was the effect of the methods 
of family planning education, especially with the exit of the 
women to work, and its preoccupation with the upbringing of 
their children, and create the position and the role of new, which 
resulted in significant impact on prisoners and vocational levels. 

    To achieve the objective of the study, was the preparation of a 
form a questionnaire composed of 37 questions, and prepared for the 
purpose of identifying the education method followed in the family by 
parents (57 words), where each of the methods of family education; a set 
of descriptive statements, which indicate the prevailing method of parents 
in the way treated asking for permission for him, in accordance with the 
gauge triple, to measure methods of family education as image of the 
father and the image of the mother. 
Distributed form on a random sample of 1748 families, to exclude after 
retrieval of forms, families that are not available on three conditions: the 
presence of both parents in the family, to ensure that the family had two 
or more, and the work of women outside the family. 

      The descriptive approach was used as a method of study, allowed us 
to draw a field study steps and linking theoretical aspect; access to 
achieve the latter goal of our study this, through discussion and analysis 
and interpretation of Field results, to reach conclusions serve as proof of 
assumptions , and thus the answer to the question as president before. 

The results of this study are as follows: 

 Average age of couples nearly 44 years, while the average age of 
wives 37 years. 



 Number of children living in the care of the family in most 
households consisting vocabulary a sample our study between 1 to 
3 kids. 

  Most of the families represented vocabulary discussed in separate 
houses of large family house. 

 The results of the study proved that the change in the function of 
reproduction in Algerian family; which is evident through the many 
factors, such as the impact of the size of the family, reproductive 
behavior of women working, and arrange their children, sex, and 
other factors that have a direct impact on the type of pedagogical 
methods used in the family; changing the role and function of the 
Family Algerian mother, and exit to work, and increase their 
awareness of their high level of education, it tends to reduce the 
reproduction, using a method of birth control, of damage arising 
from the large reproduction to physical and psychological health; on 
the other hand to be able to care for their sons upbringing prevent 
women, sound upbringing, allowing them to provide care and 
affection equally to all children, without distinction, and negligence. 

 The results of this study to change educational function; transfer of 
education from family to school, does not mean it is lost, it is 
still the Family oversees the duties of their sons home today, this is 
the fact that the parents are responsible for  the level of their 
knowledge, this is the sense of responsibility stems from the high 
educational level of parents, most of the employers' and 
housewives Algerian families today are a university degree, which 
reinforced the direction of the parents' concern about their children, 
the parent today are to follow-up their children together, to 
representing the mother of the father in his absence, especially after 
the mother has allowed education participation of the father in the 



follow-up to their sons, they are working together on the education 
of the children  The self-reliance  of the Left homework for children, 
limiting their intervention to explanation and interpretation only, as if 
the one of the sons of conduct is wrong, it is punishable by the poor 
do, that the  punishment would be not exaggerated, and that the 
parents  today in  Algerian family interested in girl's education, as 
mentioned above, and the fact that a group of comrades affect in 
the upbringing of children  and their behavior, heads 
for parents today to choose friends, especially critical in the age 
group (Age of adolescence), confirmed that the results of the 
study; the field , and both parents , which determine the educational 
options for their children; all aspects mentioned above, are the 
characteristics of the building democratic dialog and discussion and 
equality in the upbringing of children ; and the educational level of 
parents affect positively correlated to methods of family education. 

  The results of the study also confirmed that the; economic function 
of the Family modern Algerian had changed, and turned into a 
productive unit to establish a unit for consumers only, and social 
and economic transformations have led to the emergence of various 
social strata, and each layer advantages and cultural educational 
methods of its own, the family was the author of the average 
income; tend to apply democratic method in the upbringing of their 
children, and do not see the harm in showing tenderness and 
compassion, and to her children from time to time, the results of our 
study confirm field change the role of women in  contemporary 
Algerian family, so that exceeded its role do domestic work to 
participate in income and family budget , this after getting out of 
work, and changed its position with him, were identified economic 
status; it has provided to the position of its work, after that the 



position is determined by the number of males born in Her family, 
as well as the high level of living and social worker contemporary 
family, the impact of increasing their efficiency and effectiveness in 
the performance of their duties toward their personnel, and to assist 
them in adopting the most effective methods of education, and 
ensure its absurd Care and Supervision, this confirmed the results 
of the study to the field of women to work is the impact of economic 
and social motives, both with a view to assisting the husband in 
improving economic level of the family, for the reasons for the 
limited relevant in achieving self-reliance social status or to fill the 
vacuum, and that explains the considerable contribution of wife-
income in the family budget. 

 The results of this study further; the methods of rearing their 
children in Algerian family vary between the father and the mother, 
while the father of cruelty in the upbringing of their children, pursue 
the mother for protection in the upbringing of their children. 

 As the results of the study to  the non-participation of parents in the 
family in the Algerian approach one method in the upbringing 
of their children, is evidence of the instability of the family, and poor 
communication within it, the fact that the dialog and consultation of 
the most important factors of family stability, which is the entrance 
to the important understanding and cooperation to overcome the 
problems of family life, coherence and continuity. 
 


