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  8102-8102 السنة الجامعية:



 

ّفكين إلجناش ٓطس لٕ أمسٖ ّجل الرٖ فتح لٕ صدزٖ ّّ األخري هلل عصّ الػلس األّل

 التكدٓسّ أتكدو بْافس الػلسّ، أعاىين بيْزِ علٙ جتاّش العكبات اليت ّاجَتينّ ٍرا العنل

 حلظ٘ يف مطاعدتٕ أداملنا اهلل تاجا فْق زأضٕ ّالدٓا الرًٓ مل ٓتْاىا العسفاٌ إىل ّ

 املتنٔص ُإغسافعلٙ  بلكاضه ضالطئ٘ االحرتاو ّالتكدٓس إىل مؤطسٖ األضتاذّ ّكل الػلس

ىعه ّ كاٌ ىعه األضتاذُ لٕ طٔل٘ فرتٗ الدزاض٘ الدعه املطتنس الرٖ قدمّ لتْجُٔعلٙ اّ

 األب مَنا قلت فلً أيف لُ حكُ فػلسا جصٓال

 علٙ كل ماملٔل٘ بً ضلطاٌ أتكدو ظصٓل الػلس إىل األخت اليت مل تلدٍا أمٕ  كنا

 قدمتُ لٕ مً عٌْ

 .ّ إىل كل مً ضاعدىٕ مً قسٓب أّ مً بعٔد يف إجناش ٍرا العنل املتْاضع

 

 

 

 



، ٍنا علٙ صربٍنا معٕ طٔل٘ فرتٗ دزاضيتأغلسّ أتكدو بإٍداٛ عنلٕ ٍرا إىل الْالدًٓ العصٓصًٓ

 ّّصْلٕ ملا اىا علُّٔ فلاٌ هلنا الفضل اللبري يف جناحٕ

كنا أٍدٖ ٍرا العنل املتْاضع إىل أعص إىطاٌ لٕ يف ٍرا الْجْد " شّجٕ مساد " الرٖ ّقف إىل 

  أبياٜٕ "اىظ عبد الباض"" ّ" اضليدز تٔه"إىلّ جاىيب ّقدو لٕ ٓد العٌْ 

غادٗ غسٓف٘ ّكل أبياَٜه ، ىفٔط٘، مسٔح٘، عفاف، ىْز اهلدٚ، شٍريٗ، إىل أخْاتٕ العصٓصات أمٔي٘

 ّآالٌ، جاد، أزٓج، مي٘، أمني، كْثس، ىطٔب٘، مجاى٘، ٓامسني، خاص٘ إٓياع

: كل أبياَٜه خاصّ٘ ْدٗضعد الدًٓ ّشّجاتَه خاص٘ ٍ، زٓاض، إىل اخْاتٕ اللساو زغدٖ

 زحياىّ٘ زاىٔ٘، ٓاضس

عبد ّ عبد احلنٔد، مجال، زبٔع، عبد احلفٔظ، ىْز الدًٓ، ضلٔناٌ: اىل إخْتٕ اليت مل تلدٍه أمٕ

 العصٓص

كل أضتاذات جامع٘ عباع ّ مسٔ٘، ضياٛ، صدٓكاتٕ العصٓصات خاص٘ ّفاّٛ ّإىل زفكاٛ الدزب

 ضامٔ٘ كْاغٕ، ضَٙ  ضامٔ٘ بً زمضاٌ، دٗ  محصاّٖلغسّز خاص٘ األضتاذٗ غيايف لٔي

 اىل كل عاٜليت اللسمي٘ "مسغاد" ّ" معسّق" فسدا فسدا كل بامسُ .

 

 مسغاد شٓيب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 مقدمة

 أ

 مقدمة : 

تعتبر أيفياالزدىاروملمتقداألساسيالطريقالتربية فيحياكان،مجتمع ممحة توفييضرورة
األخرى.فيالنظماالجتماعيةتأثيرىاالكميلقوةاالجتماعيئوبناىامافيتمعبدوراو

يمعبدوراأنالقدراتالتييستطيعمنخاللياوتالمياراوفمنخاللالتربيةيتعممالمرءالعديدمنالقيم
.فيالحياةاالجتماعية

 في لمبحث بالضرورة بنا يؤدي التربية في ومؤسساتياوالخوض فييا تمثل المؤسسةالتي األسرة
الوعاءالذيتتشكلبذلك،مكونةيفتحعينيوأنالفردالبشريمنذحتويتالتياألولىالتربويةواالجتماعية

فرديادا تشكيال الطفل شخصية وخمو كما أنيااجتماعيا األنسبالمكان فيو تطرح الكبارأفكارالذي
ليطبقياالصغار

 األسرةو الطفلأولىي فييا يعيش فييايشعروجماعة وأيباالنتماء يصيب فيواألسرةخمل
 يصيب أفرادىابالضرورة فمنيااألطفالخاصة يي األولىالمبنة والقيمالكتسابواألساسية المعايير

التيتالزمالفردطيمةمشوارالمكتسبةوالموروثةمنيااالجتماعيةالخاصةبالفردوالسموكياتاالجتماعية
تعتبرالمؤسسةاألولىلمتنشئةحياتو التيمنيزةالرئيسيةالركىيووالضبطاالجتماعيالنفسيةكما

 تتحققالتربية وواألسرةتحظيقدوخالليا الكثيرمنالعموماتمازالالتربية عمموباىتمام فيمقدمتيا
تعملالتيواألسرةتحتضنيا.فالتربيةاألخرىناىيكعنباقيالعمومعممالنفساالجتماعيواالجتماع
القيمبدورىا الفرد إكساب معوعمى االجتماعي التفاعل طريق ،عن المجتمع في السائدة االتجاىات

االجتماعيووتبرزاألسرةكأولمؤسسةمؤثرةعمىالتوافقالنفسي،األخرىالتنشئةمختمفمؤسسات
السمطةالوالدية،وماتفرضومنإلطارباألبناءوفقاعالقاتيمويبعضيملألبناءمنخاللعالقةالوالدين

 نفسية واجتماعيةوأبعاد من متعددة أنماط بواسطة األبناء، سموك ضبط عمى تعمل األساليبتربوية
فيمفيومالسمطةكبيراالذيأفرزتحوالواألسرةعيشوتفيظلالتغيراالجتماعيالذيوالتربوية،
، تداعياتوعمىالمجتمعالجزائريطرحالوالدية معوموضوعاتعديدة فاتحا لمعمل  كخروجالمرأة

األسرةالعالئقيةفيولمنظومةالتواصميةلوجيالذيباتييدداوالتفتحالتكنواألسرةداخلاألدوارتبادلو
ف العالقات ماأوطبيعة بالبعد البيئةألعالئقييعرف خالل من يتحدد ترابطو ومدى وسالمتو لمفرد

وباقي الفرد بين العالقة فضالعنطبيعة الفرد ىذا التييعيشفييا خاصةوآسرتوأفراداالجتماعية



 مقدمة

 ب

تجعموعبئاعمىالمجتمعأوايجابياوىذاالفردعنصرافعاالجعليما،األولىالوالدينفيمراحلعمره
التربويةالتيتمارسعميواألساليبمنخاللوذلك

األولىالدعامةتعتبرإذخاصةاألسريةوالتربويةاالجتماعيةعامةباألساليبومنىناجاءاالىتمام
والمجتمععمى الفرد وتختمفالتييرتكزعمييا ىالسواء والمناخاالجتالبيئةحسباألساليبذه ماعية

األسري.

البنىتتأثرطريقةتنشئةاألسرةألبنائيابمستواىااالجتماعيواالقتصاديومعالتطورالحاصلفيو
ظيورإلىأدىممامتنتاىابصورةمباشرةعمىوالتيانعكستومنياخاصةالتكنولوجيةباألسرةالمحيطة

المختمفة.صورهمشاكلخاصةالتفككب

االجتماعيفاألسرة التنظيم نواة وباعتبارىا والمجتمع الفرد بين الفاعل اليومأصبحتالوسيط ميددة
األسريبسببالكثيرمنالمشاكلاالجتماعيةالناتجةعنخملفيالبناء يخصالعالقاتخاصةفيما

اممالتربويةالمتبعةداخلىذاالبناءاألساليببصورةمباشرةوالتيتتحكمفيياوواألبناءالرابطةبيناآلباء
إلىفيتواصمياوتماسكياراجعةاألسرةفالمشاكلالتيتعيشياواألبناءاثرعمىالتفاعلبينالوالدين

ومنأبنائيملمتعاملبيامعأخرىوسائلأوطرقأيفيالتعاملمعياكونيماليممكوناآلباءعدمخبرة
أبنائيمجديدةلمتعاملمعاتدركونحتىوجودنظرياليأنيمالمحتمل

محتوياتياكاآلتي:سبعةفصولفكانتىذهالعناصرفيتناولتالدراسةعمىىذااألساسفقد

 التمهيديالفصل يأتي البحثمفاىيميكإطار عميو يقوم الذي اإلشكال داخمو يتحدد لمدراسة
األىدافالتيتحركيا،كمايعطيتحديداوأىميةالدراسةوالموضوعالدوافعالتيقادتإلىاختيارىذاو

األسريالخوالتربيةوالتماسكاألسرةكمفيومالبحث،دقيقالمعظممفاىيم

الفصول ضمن الدراسة مفاىيم إدراج إلى ومختمفوإضافة باإلجرائي، منيا النظري دمج محاولة
الحالية.موضوعالدراسةاصرتفصيلعنساتالسابقةالتيتناولتبالالدرا

امععرضوسائطيتطورىاالتاريخيوحولالتربيةأساسيةمفاىيمقدمنافيوفقداألول الفصل أما
أنواعالعالقاتوأبنائيمفيتوجيواألسرةتعتمدىاالتربويةالتياألساليبفيأىممواردىاكمافصمناأىمو



 مقدمة

 ج

العمميةثمالتيتعتمدعميياىذهاألسسأىمواآلباءوأبنائيمتربطبينالسائدةداخمياخاصةالعالقةالتي
المجتمعوعالقتوبالتربيةوالتغيرأدرجنا

تمكنحاولدائماتدعيمالخمفيةالنظريةبنتائجالدراسةالميدانية.وبينىذهالنقطة

لدراسةونياالمجالالذيحددك"األسرة"بجانباميمامنالبحثيتعمقنيالفصل الثايتناولو
لمتطورالمجتمعالتربويةاألساليبأساس الحقيقية النواة عمىأنيا بالتطرقإلىاألسرة دائما فيبدأ ماو،
إلىوالتماسكداخمياإلىزعزعةيؤدي الصحيحة الثقافية نقلالقيم فيعممية دوراألسرة برازأىمية ا 
.ربيةعنطريقعمميةالتاألبناء

الفصل الثالثأما  فيوعرض تم التماسكفقد واىمأىمية كمااألسريومظاىره فيو العواملالمؤثرة

ةالعولمنجرتعميوتداعياتاماواألسريالتماسكأبعادإلىتطرقنا

الرابع ويأتيالفصل العناصرالثالثالمعالجةسابقا العواملفيحملليتمم مبرزا فيالتربية أىمالمؤثرة
تحقيقاالستقرارالحديثةودورىافياألساليبالتربويةالحديثةواىمالقديمةوالتربيةالتربيةتبينقاالفرو

 الفصل منىذا جزء خصصنا كما اإلسالميةلمتطرقإلىداخلاألسرة التربيةالتربية انواع كنوعمن
الحديثة

تحديدالمجالودخصائصالعينةتحديوالمتعمقباإلطارالمنيجيلمبحثالفصل الخامسثميأتي
البحث.المجالالبشريالذيخصبيذاوالمكانيوالزماني

الدراسةالسادس والذيأما الفصل   خصائصعينة من الميدانية البيانات بتحميل فيو قمنا
صفحاتالدراسةقائمةالمصادرأخرثمنعرضفيخاتمةالميدانيةمعاستخالصلنتائجىذهالدراسةو

واإلنجميزية.راجعالمعتمدعميياوعددمنالمالحقمعممخصالدراسةبالمغتينالعربيةوالفرنسيةوالم





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الباب األول:   
 اإلطار النظري للدراسة



 

 

 

 

 

 تحديد اإلشكالية: أوال

 فرضيات الدراسة: ثانيا

 مبررات اختيار موضوع الدراسةو  أسباب: ثالثا

 أىدافياو  أىمية الدراسة: رابعا

 تحديد المفاىيـ المتعمقة بالدراسة: خامسا

 الدراسات السابقة: سادسا

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيدي: الفصل
 التعريف مبوضوع الدراسة



 الفصل التمهيدي التعريف بموضوع الدراسة                  إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

  

 الدراسة إشكالية تحديد: أوال 

فيي القادرة ، منذ أف يرى النورربوية يتمقاىا اإلنساف في حياتو ت بذرة أوؿىي  األسرة
وىي أفضؿ وسيمة لتمقي األفكار مف قبؿ الكبار عمى ، عمى تشكيؿ شخصية الطفؿ وصقميا

شباع ال، وىي االنتماء األوؿ لمطفؿ، الصغار ونظرا لما  حاجات.والمصدر األوؿ لمتعمـ وا 
المفكريف عمى مر السنيف  اىتماـ اإلنساف فقد نالتلغة في حياة لألسرة مف أىمية با

ناىيك عما جاءت بو مختمف األديان من والعصور في مختمؼ التخصصات قديما وحديثا 
فيي أساس وجود  .المعامالتو  من حيث العالقاتو  نصوص منظمة ليا من حيث البناء

بر بمثابة النقطة التي كما أنيا تعت، المجتمع وميد أخالقو ودعامتو األولى في ضبط األفراد
 يبدأ منيا اإلنساف تعمـ كيؼ يتصرؼ وكيؼ يجب أف يكوف في مجتمعو الذي يعيش فيو

 ، بتماسكيا تتماسك المجتمعاتف

وكيفية ، وُيعتبر أسموب التربية المتبع مف قبؿ الوالديف ُمحّددًا لطبيعة سموؾ األبناء 
 وتعامميـ مع البيئة المحيطة بيـ، تفاعميـ

كسابوو  الفرد مف كافة النواحي إعدادتكويف اليدؼ منيا و  تعميـو  ىي عممية تعمـ فالتربية  ا 
حيث يؤكد العديد مف  السموؾ السوي الذي يجعمو يندمج في المجتمعو  المبادئو  المعاير

 األولى في مراحؿ العمر األطفاؿكؿ ما يتعممو  أفاالجتماع عمى و  التربيةو  عمماء النفس
عدادو  الفعاؿ في حياتيـ األثريكوف لو و  الالحقة يستمر معيـ في المراحؿ القادمة  األجياؿ ا 

 فظ عمى استمرارية وجود المجتمع احالتي ست

وبالتالي ىي األساس في ، عبارة عف وحدة تربوية شاممة تعد أساسًا لممجتمع األسرةف
بعيدة عف وال بد لألسرة أف تشتمؿ عمى نظرة تربوية صحيحة  .استقرار المجتمع وتحديد كيانو

فيجب عمى كؿ أسرة أف تعي ، األخطاء التي ستؤثر بشكؿ سمبي وبشكؿ قوي عمى أفرادىا
المادية بؿ ىي صقؿ  األطفاؿفالتربية ليست تمبية احتياجات ، جيدًا مفيوـ التربية السميمة



 الفصل التمهيدي التعريف بموضوع الدراسة                  إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

  

بعاده عف الجوانب السيئة  شخصية الطفؿ والمقدرة عمى زرع األخالؽ الحميدة في نفسو وا 
كالجانب النفسي واالجتماعي ، الميـ جدًا أف تعتني بكافة الجوانب لرعاية أطفاليا ومف، فيو

مواطنًا  تجعموفتمبية كافة الجوانب سيؤدي إلى خمؽ شخصية متوازنة لمطفؿ مما ، والصحي
  .وكذلؾ تمده بالكثير مف الثقة بالنفس والميارات والقدرات المتعددة، فعااًل في المستقبؿ

مف أف  األسرةمكنت  انسجاميوتمعات التقميدية تمتاز بظيور عالقات ولقد كانت المج
تصوف بناءىا التنظيمي وتستمر في أداء وظائفيا البيولوجية واالجتماعية بشكؿ يعزز ويقوي 

 األسري.تماسكيا 

يذا يتطمب سالمة في التنشئة االجتماعية لمطفؿ ف األساسيةالمبنة ىي  األسرة أفبما و 
معمؽ لمفاىيـ التنشئة االجتماعية و  لدييا فيـ سميـو  مترابطة أسرةتكوف  فأ أي، ىذه البنية

 السميمة لتزويد الطفؿ بالقيـ والسموكيات لألساليب األسرةبفيـ  إالىذا ال يتحقؽ و  لمطفؿ
 التي تبني ثقافتو و  االتجاىات المناسبةو 

الحياة الحضرية إال أف االنتقاؿ مف أسموب الحياة التقميدية غير الحضرية إلى أسموب 
 وتفكير األفراد وعالقاتيـ وأدوارىـ باإلضافة إلى تأثيره عمى تماسكيـ األسري أثر في سموؾ

كما عممت طبيعة الحياة وظروفيا عمى تشكيميا وفقا لعادات المجتمع ودينو وتقاليده وعرفو 
 .وتاريخو مما أدى إلى حدوث تغيرات في بنائيا ووظائفيا

تعرضت ليذه التغيرات كسائر األسر العربية الجزائرية  األسرة أفوكما ال يخفى عمينا 
، في االتجاىات والقيـ وكذلؾ التحوؿ العالـ،االنفتاح عمى و  لوجيو متقدـ التكنوالغربية نتيجة ل

األولى لقياـ باعتبارىا النواة  االجتماعي،نحو نمط خاص مف التماسؾ والتكامؿ  التوجوأو 
 المجتمع. أفراديف السوية بالحياة االجتماعية 

وعمى طبيعة عالقاتيا مع ، األمر الذي أثر عمى طبيعة العالقات الداخمية لألسرة
أقاربيا. باإلضافة إلى أف تطور وسائؿ االتصاؿ وتعددىا فرضت نفسيا ودخمت البيوت 
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لعالقات لمتأثير عمى ابيا. فقد أصبحت إحدى المؤسسات القوية  وأصبح ليا أدوارا ال يستياف
  .األسرةتماعية داخؿ االج

الذي يطرأ عمى ىذا التغيير ، الجزائرية إلى تغير صورتيا التقميدية األسرة تعرضتوبيذا 
ىذا كمو يؤثر عمى عممية  ومف ثـ تماسكيا، ة داخميااألسريووظائفيا والعالقات  األسرةبناء 

قوانيف و  أعراؼو  اليدتقو  التربية باعتبارىا العممية الحيوية التي مف خالليا يتـ تمقيف عادات
 .أي مجتمع

العالقات داخؿ وتنحصر دراستنا ىذه في تبياف أىـ التغيرات التي طرأت عمى بناء 
 أفرادىا.التربية الحديثة عمى  أساليب تأثيرو  تماسكياو  األسرة

انطالقا مما سبؽ نصؿ إلى تحديد إشكالية واضحة المعالـ مف خالؿ طرح التساؤؿ 
 : الرئيس التالي

 ؟األسريالتماسك  في تحقيق التربية الحديثة أساليب دور ىو ما -

 : عنو التساؤالت الفرعية اآلتيةتندرج و 

 ؟األسرةتماسؾ العالقات داخؿ التربية الحديثة عمى أساليب كيؼ تؤثر  -1
 األسرية؟ىؿ أثرت التغيرات المجتمعية عمى نمط التنشئة  -2
 ؟األسرةىؿ لمتكنولوجيا دور في تفكؾ  -3

 الدراسة فرضيات: ثانيا

 نابعة تكوف أف يجب لذلؾ، العممي البحث في أساسية الفروض أف عمى العمماء ُيجمع
 بحثو مجاؿ تحديد عمى الباحث وتساعد، الدراسة أىداؼ تحقؽ لكي، البحث مشكمة مف

 .إلمكانيتو مناسب إطار في ووضعو
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 ـيقو  ضوئو عمىو  الباحث يضعو مؤقت تفسير أو مقترحة الفرضية فكرة أفو بما 
، عممية أسس مف مستمدة تكوف أف يجب صحتيا مف ليتأكد وتجريبيا، الوقائع بمالحظة

 ىو ما بيفو  نظري ىو ما بيف الوصؿ حمقة فيي، اعتباطية تخمينات مجرد مف وليس
 1 .ميداني

 وخدمة اإلشكالية في الواردة واألسئمة الرئيسي التساؤؿ عمى بناءو  المنطمؽ ىذا ومف
 لتحميؿ خالليا مف نيدؼ التي، و التالية الفرضيات لصياغة انتيينا نافإن، دراستنا ألىداؼ

 : كالتالي فرضياتنا صياغة األسرة فكانتتفسير العالقة بيف التربية الحديثة والتماسؾ داخؿ و 

 : العامة الفرضية-2-1 

 : حوؿ تمحورت عامة فرضية

 " ةاألسر التماسؾ داخؿ  تربية الحديثة دور في تحقيؽال لألساليب " 

 : الجزئية الفرضيات 2-2

 .حديثة في تربية أبنائياالتربية ال أساليب األسرة تستعمؿ: الفرضية األولى

 نوضح ىذه الفرضية بمجموعة مف المؤشرات والدالئؿ التي ستدور حوؿ مدى أفويمكف 
  ألطفاليااليومية معاصرة في معامالتو ال ألساليب التنشئة األسرةاستعماؿ و  انتشار

 كبير عمى التنشئة األسرية  أثرلمتغيرات المجتمعية : ة الثانيةالفرضي

الثقافية ومدى و  نوضح ىذه الفرضية مف خالؿ مناقشة التغيرات االجتماعية واالقتصادية
 تأثيرىا عمى أسموب التنشئة داخؿ األسرة

 تعمؿ وسائؿ التكنولوجيا الحديثة عمى إضعاؼ التواصؿ داخؿ األسرة.: الفرضية الثالثة

                                                           

، عنابة، 1ط منيجية البحث لمجامعيينصالح الديف شروخ،  - 1  .60، ص2001، دار العمـو
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استعماؿ التكنولوجيا  كيفية ويمكف أف نوضح ىذه الفرضية بمؤشرات ستدور حوؿ
األبناء ومدى تقبؿ اآلباء لبعض ىذه و  وتأثيرىا عمى التواصؿ األسري خاصة بيف اآلباء

الوسائؿ ورفض البعض اآلخر منيا وىو األمر المؤدي إلى الوفاؽ الجزئي أو التاـ بيف 
 الطرفيف

 األسرةالتماسؾ داخؿ تحقيؽ التربية الحديثة عمى  أساليبؿ تعم: الفرضية الرابعة 

التنشئة  أساليبو  ويمكف أف نوضح ىذه الفرضية بمؤشرات ستدور حوؿ استعماؿ طرؽ
 دورىا في تحقيؽ تماسؾو  األبناءو  اآلباءالحديثة وتأثيرىا عمى التواصؿ األسري خاصة بيف 

  أفرادىاتوافؽ بيف و 

)اآلباء  األسرةا لمعرفة مدى تأثير التربية الحديثة داخؿ سنختبر ىذه الفرضيات ميداني
 اواألبناء( مف خالؿ مؤشرات كؿ فرضية وصوال إلى محاولة معرفة التربية الحديثة وتأثيرى

 .األسريعمى التماسؾ 

 : الدراسة موضوع اختيار ومبررات أسباب: ثالثا 

 األسباب مف جموعةم عمى يتوقؼ لمدراسة موضوعا ظاىرة أي اختيار أف المؤكد مف
 المعرفي وتكوينو وشخصيتو الباحث ذات عمى تأثيرىا ومدى، حيويتيا ومدى طبيعتيا حوؿ

مكانياتو  بالدراسة جديراو  ىاما نراه الذي الموضوع ىذا معالجة عمى شجعتنا التي واألسباب .وا 
 : ىي

 : الذاتية والمبررات األسباب 3-1

 : بػ العميؽ إحساسنا ىو لو لمتطرؽ أكثر فزناوح الموضوع ىذا اختيار عمى شجعنا ما إف

 .والمجتمع األسرةو  الفرد تمس التي الموضوعات كؿ إلى الشخصي الميؿ -
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يدخؿ ضمف تخصصنا ألنو ظاىرة اجتماعية  األسريكوف موضوع التربية والتماسؾ  -
يؤثر في  الذي بدوره األسريوعالقتيا بالنظاـ  حديثة أسستيتـ بدراسة التربية القائمة عمى 

 البناء االجتماعي.

رغبتنا الشخصية في دراسة ىذا الموضوع حيث يدخؿ ىذا الموضوع ضمف اىتماماتنا _ 
مف أىـ الجماعات التي يتكوف منيا المجتمع وأكثرىا تأثيرا  األسرةعمى اعتبار أف  الخاصة،

 في حياة األفراد والمجتمعات.

 : الموضوعية والمبررات األسباب 3-2

 : ىي الموضوع ليذا اختيارنا بررت التي الموضوعية سباباأل مف إف

كمدخؿ جيد يقدـ لنا مادة غنية لمتأمؿ واستخالص القيـ  األسرةأىمية دراسة موضوع  -
 وتطور المجتمع المعاصر  األسرةوالعبر والصمة بيف 

حيث أف  لألسرة،التي تعتبر ىي اليدؼ األساسي  األسريأىمية ظاىرة التماسؾ -
. مما جعؿ ىذا الموضوع أو األسرةلمجتمع وتوازنو يتأثر بمدى تماسؾ وتكامؿ أفراد تماسؾ ا

 ىذه الظاىرة تستوجب مزيدا مف الدراسة والتحميؿ.

مف عوامؿ إحداث التغير االجتماعي خاصة عمى بناء  الحديثة عامالاعتبار التربية  -
ألنو يشكؿ واقعا قابال  ألسرياباعتبارىا نظاـ اجتماعي وذلؾ بالتركيز عمى التماسؾ  األسرة

 واستخداـ طرؽ البحث المختمفة. لممالحظة،

 بالظواىر الميتميفو  خاصة بصفة لمباحثيف مفيدة الدراسة ىذه تكوف أف في الرغبة
 .عامة بصفة االجتماعية

 المنظومة مست التي التحوالت عف ترتب فيما لمبحث محاولة الدراسة ىذه اعتبار ويمكف
  .مفيدة نتائج إلى الوصوؿ أجؿ ومف متنامية حركة مف يةالجزائر  القيمية
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  أىدافيا الدراسة أىمية: رابعا 

 التغيرات معرفة عمى القارئ أو الباحث مساعدة في اجتماعي بحث أي أىمية تتمثؿ
 تقرير مف يمكنو ما ىو، و الدراسة محؿ الظاىرة تصاحب التي االجتماعية والحقائؽ األسبابو 

 شغمت ولقد، حوليا نتائجو  قوانيفو  قواعد وضع أو ليا حقيقية صورة ووضع لواقعيا صحيح
 وشرح أسبابيا عمى الوقوؼو  لدراستيا انتباىنا استدعت كما التربية الحديثة ظاىرة بالنا

 .الجزائري بوسطنا وجودىا مبررات

لكؿ بحث ىدؼ أو مجموعة مف األىداؼ يرمي إلى تحقيقيا ونحف مف خالؿ بحثنا ىذا  
 : تحقيؽ األىداؼ اآلتية نسعى إلى

 : العممية األىداف-4-1

  ففي دراستنا  اإلشكالية،تيدؼ ىذه الدراسة لإلجابة عمى التساؤؿ المطروح في
 .األسريعمى التماسؾ  الحديثة التربيةنحاوؿ التعرؼ عمى كيفية تأثير 

  الوصوؿ إلى نتائج عممية مف خالؿ تطبيؽ شروط وأىداؼ البحث العممي. ليذا
 ذه الدراسة كمساىمة متواضعة ضمف مجيودات عديدة إلثراء ىذا المجاؿ.تأتي ى
  إجراء دراسة ميدانية وتحميالت واقعية وربطيا بالمعطيات النظرية المتحصؿ عمييا

 بغرض الوصوؿ إلى نتائج حقيقية.

 : العممية األىداف- 4-2

 لداخمية عمى العالقات ا لتربية الحديثةتيدؼ ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر ا
 وبيف األبناء والعالقات القرابية. باألبناء،اآلباء  بالزوجة،الزوج  لألسرة، كعالقةوالخارجية 

 عامة.بصفة  األسرةعمى تماسؾ و 
  الكشؼ عف أىـ التغيرات التي طرأت عمى الشكؿ البنائي لألسرة باإلضافة إلى

 التغيرات التي طرأت عمى مستوى الوظائؼ التقميدية لألسرة.
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 تفتح عمى ؼ عف أىـ التغيرات التي طرأت عمى كؿ مف اآلباء واألبناء نتيجة الالكش
 .اساليب التربية الحديثة

 : الدراسة مفاىيم تحديد: خامسا 

 البحث عممية يسيؿ بدقة تحديدىا، و البحث بناء في متميزة مكانةو  كبرى أىمية لممفاىيـ
 لف دونيا مفو  الميدانيو  لنظريا الجانبيف بيف وصؿ حمقة تعد فالمفاىيـ عميوو  .يوجيوو 

جرائي نظري تحديد إلى دراستنا في اتجينا ىذا عمى، و بينيما القائمة العالقة ضبط نستطيع  وا 
 .الرئيسية المفاىيـ معيا تداخمت التي لتمؾ إغفاؿ دوف مف، لبحثنا الرئيسة لممفاىيـ

بتماسؾ  تربية وعالقتياال وىي المستقمةو  التابعة الدراسة متغيرات في المفاىيـ ىذه وتتمثؿ
 الدراسة بموضوع المرتبطة األخرى المفاىيـ بعض نغفؿ ال األسرة كماالعالقات داخؿ 

 إلخ.تنشئة االجتماعية..كال

 : الرئيسية المفاىيم تحديد: أوال

 التربية ــ5-1

 التربية لغة : 

مف مجتمع  ويختمؼ معناىا ومفيوميا، يعتبر مفيـو التربية مف المفاىيـ الصعبة التحديد 
إلى اتساع مدلوؿ كممة التربية لذا نجد أدبيات التربية تزخر  االختالؼآلخر ويرجع ىذا 

جرائيا  بتعاريؼ كثيرة سنحاوؿ التطرؽ إلى أىـ ما جاء في مفيوـ التربية لغة واصطالحا وا 
 لمتربية.دوف إغفاؿ التعريؼ الوطني والبنائي 

 : التربية في المغة العربية -1-1

فإذا ، القرآف الكريـ( )فيربية في المغة العربية في العديد مف السور وردت كممة الت
 : استقصينا المعنى المغوي لكممة التربية في أصوليا المغوية نجدىا تدور حوؿ المعاني التالية
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/ إف كممة التربية يمكف أف تكوف مشتقة مف الفعؿ الماضي الثالثي "ربا" ومضارعو 1
 "يربو" بمعنى زاد ونما.

 يزيد اهلل الصدقات ويمحؽ الربا. أي  1 "يمحؽ اهلل الربا ويربي الصدقات": تعالى قاؿ

" فإذا أنزلنا عمييا الماء اىتزت وربت وأنبتت مف كؿ : ووردت في سورة الحج قاؿ تعالى
 2زوج بييج" 

 3قؿ رب ارحميما كما ربياني صغيرا""و : وأيضا جاء في قولو تعالى، أي نمت وزادت
، لقرآف الكريـ معنى التربية بأنيا التنشئة التي يتمقاىا الطفؿ مف طرؼ والديووىنا جاء في ا

وفي قولو أيضا " وترى األرض ىامدة فإذا أنزلنا عمييا الماء اىتزت وربت" وفي قولو أيضا " 
 أي بمعنى نشأت وترعرعت.  4ألـ تربؾ فينا وليدا ولبثت فينا مف عمرؾ سنينا" 

عمى مد يمد بمعنى أصمحو وتولى أمره وساسو وقاـ عميو  ربً كما ترجع أيضا إلى رَب يُ  
لذلؾ اتخذ عمماء المسمميف األوائؿ مف ، ورببت األمر أربو وربابا أي أصمحو ومتنو، ورعاه

ىذه األصوؿ تعريفا لمتربية فاإلماـ البيضاوي في تفسيره "رب العالميف" في األصؿ مصدر 
 . 5كمالو شيئا فشيئا بمعنى التربية والتربية تبميغ الشيء إلى

وىو مف  1549في عاـ  إالمصطمح التربية مصطمح محدث لـ يظير في المعاجـ اف  
 وقد استخدـ بالالتينية ليدؿ عمى تربية النبات الناحية االشتقاقية مأخوذ مف المغة الالتينية

لـ يكف يقصد  1649عمى الطعاـ وعمى تيذيب البشر وحتى عاـ  أيضاليدؿ و  الحيواناتو 

                                                           
 276سورة البقرة اآلية : القرآن الكريم- 1
 05، سورة الحج اآلية القرآن الكريم- 2
 24: سورة اإلسراء اآلية القرآن الكريم- 3
 18الشعراء اآلية  سورة، لقرآن الكريما- 4
 12ص 2008 1، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة مصر، طالتربية وقضايا المجتمع المعاصر الحي:رمزي احمد عبد - 5
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العناية التي تقدـ  مفيوـ كانت ترتكز عمىالنفس وىي بيذا الو  بالتربية سوى تكويف الجسد
 رياضة الجسد أوفيما يتصؿ برياضة النفس  سواء األطفاؿلتعميـ 

العربي الشيير " لساف العرب" البف منظور الذي يعرؼ  االصطالحيوفي المعجـ  
: التفصيؿ إذ يقوؿ في مجمده األوؿ " التربيةوبطريقة مف الدقة و  االشتقاقيالتربية في بعدىا 

كالقوؿ مثال ، بمعنى رباه تربية: عف المحياني، وتربة تربيتارب ولده والصبي يربو ربا وريبة 
 نعمة تربيا أي تحفظيا وتراعييا وتربييا كما يربي الرجؿ ولده.

: ر وربتووفي مجمده الثاني فيحدد التربية انطالقا مف فعؿ ربت إذ يقوؿ ربت الصغي 
 .1تربيتا، يربت، ربا

نمى قواه الجسدية والعقمية والخمقية : ورباه، نشأ وتغذى وتثقؼ: أما المعجـ الوسيط تربى 
 التثقيؼ.، التنشئة، الزيادة، وىكذا في المغة العربية تتضمف كممة تربية النمو

 والتربية كما قاؿ ابف سينا "ىي إبالغ الذات إلى كماليا الذي خمقت لو ".

ووردت في القاموس المحيط كممة تربية بمعنى التعميـ والتيذيب أما في معجـ العموـ  
السموكية فالتربية تعني نمو الفرد الناتج عف الخبرة أكثر مف كونو ناتجا عف النضج وُيشار 

 .pédagogie   2إلى التربية بالبيداغوجيا

وكاف فالسفة العرب يسموف ، ةوالتربية عند العرب كانت تفيد السياسة والقيادة والتنمي 
ىذا الفف سياسة كما ىو معروؼ عف ابف سينا في رسالتو " سياسة الرجؿ وأىمو وولده" وكاف 

غير أف ، والمعمـ و"الميذب" و"المربي" "المؤدب": العرب يقولوف عف الذي ينشئ الولد ويرعاه
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عرض المعمومات  لفظة المؤدب أشيع ألنيا تفيد تمقيف العمـ قبؿ كؿ شيء فتكوف ميمتو
 ولذلؾ كاف التعميـ ومازاؿ شيئا والتربية شأنا آخر  1والعمـو والمعارؼ عمى الطالب ليحفظوىا

 : التربية في المغات األجنبية 2- 5-1

 éducation / pédagogie: كممتاف أجنبيتاف ىما تقابؿ كممة التربية بالمغة العربية

ويعني  Pedaيتكوف مف مقطعيف  فيي مشتقة مف أصؿ التيني pedagogyأما كممة 
ومعناىا العبد الذي يرافؽ الطفؿ أثناء ذىابو إلى أماكف ، ويعني "عبد " Gogyو، "طفؿ"

في أصميا الالتيني أف التربية )التعميـ(  Pedagogyونستنتج أف كممة ، التعميـ وعودتو منيا
يد لمرافقة أطفاليـ أثناء كانت مقصورة عمى أبناء األسر الغنية التي كاف بمقدورىا توفير العب

 2 .ذىابيـ إلى أماكف التعمـ

ومعناىا  Educare Norrishفيي مشتقة مف أصؿ التيني ىو  Educationوأما كممة 
في  Educationكما يفيد قاموس أكسفورد بأف كممة ، انتعاش الحياة ورعايتيا وتنشئتيا

 3 .أصميا الالتيني تعني ساؽ يسوؽ أو استخراج

في المغات العربية واألجنبية إال أنو يوجد قدر  تالؼ المعاني لكمة التربيةبالرغـ مف اخ
مشترؾ بيف ىذه المعاني بصورة مباشرة أو غير مباشرة فالتربية في كؿ المغات تعني التنشئة 

ظيار القوى.  والنيوض واإلصالح وا 
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 : التربية عند الفالسفة 5-1-3

  أما ، ح كؿ ما يمكف مف الجماؿ والكماؿ"عرفيا أفالطوف بأنيا" إعطاء الجسـ والرو
وعرفيا سقراط بأنيا " تبد الخطأ وتكشؼ ، أرسطو فعرفيا بأنيا " إعداد العقؿ لكسب العمـ "

 عف الحؽ".
  أما ولياـ جيمسW.JAMES  فعرفيا بأنيا "تنظيـ لمقوى البشرية لدى الفرد تنظيما

 االجتماعي.و  يضمف لو التصرؼ والتكيؼ في عالمو المادي
  وقد حدد الفيمسوؼ األلماني كانطKANT  الغرض األساسي مف التربية بأف تصؿ

 إلى الكماؿ المطمؽ.
  بينما عرفيا سبنسرH.SPENCER حياة كاممة ". بأنيا "إعداد اإلنساف ليحيا 
 التربية عند سقراط : 

 قاؿ سقراط مخاطبا قومو حوؿ أىمية التربية "أييا الرجاؿ أنتـ توجيوف اىتماماتكـ نحو
 .1الدراىـ "الحصوؿ عمى الدراىـ ولكنكـ تعطوف تفكيرا قميال ألبنائكـ الذيف ستتركوف ليـ 

  35والعالـ الروماني كونتيمياف ، ؽ ـ 34-106 شيشروفويرى المفكر ماركوس-
أف الخطابة ليا أىمية في إعداد المواطف القادر عمى إدارة شؤونو وممارسة دوره ، قـ 95

روا ضرورة النظر إلى الطفؿ كإنساف وأف يكوف المعمـ صديقا لو وي، السياسي في المجتمع
 تقميد.يعمؿ معو ألف الطفؿ يميؿ إلى 

  أما أدلرADLER  فيعرفيا بأنيا " العممية التي تصح فييا قوى اإلنساف )قدراتو
وطاقاتو( والتي ىي قابمة لمتعود كاممة بواسطة قوى اإلنساف لكي يساعد نفسو أو اآلخريف 

 .ليدؼ المرجو "لتحقيؽ ا
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   ويرى جاف جاؾ روسوJ.J. ROUSSEAU  أف التربية تزودنا بما لـ يكف عندنا
  1.وقت الوالدة ولكننا في حاجة إليو عند الكبر

  جوف ديوي  أما الفيمسوؼ والمربيJOHN DEWEY  فيعرؼ التربية بعدة تعريفات
 : أىميا
 لمحياة.التربية ىي الحياة نفسيا وليست مجرد إعداد  -
 تعمـ.تربية عممية نمو وعممية ال -
 2 .اجتماعيةالتربية عممية بناء وتجيدي مستمريف لمخبرة وعممية  -

وقد حدد أيضا جاف جاؾ روسو بأف التربية تعمؿ عمى تييئة الفرص اإلنسانية كي ينمو 
 واىتمامو.الطفؿ عمى طبيعتو انطالقا مف ميولو 

  بواجباتوعداد بني اإلنساف لمقياـ إ التربية ىي ": ي فقد قاؿأما جوف ىنري بستالوتز 
 ومالئمة.المختمفة في الحياة وىي تنمية كؿ قوى العقؿ تنمية كاممة 

  أما محمد عبده فذكر أف اإلنساف مجبوؿ عمى الخير وليذا تقـو التربية عمى ترقية
 لديو.الفكري  االستقالؿعقمو وتنمية 

 أما جوف ديوي فقاؿ : 

أف تنقؿ  اجتماعيةالتي يستطيع بيا مجتمع أو جماعة  " التربية تعني مجموعة العمميات
سمطانيا أو أىدافيا المكتسبة بغية تأميف وجودىا الخاص ونموىا المستمر" وأضاؼ فذكر 

 .3أف" التربية ىي الحياة"
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لكي نعرؼ التربية في مفيوميا العاـ نرجع إلى تعريؼ نقمو األستاذ أبو الحسف البدوي و  
دائرة المعارؼ اإلسالمية يقوؿ فيو إف التربية و  ؼ ب " جوف ديوي "مف عالـ التربية المعرو 

تغذيتيا باالقتناع و  ليست إال وسيمة راقية ميذبة لدعـ العقيدة التي يؤمف بيا مف شعب أو بمد
نقميا سميمة إلى األجياؿ و  االعتزاز ووسيمة كريمة لتخميد ىذه العقيدةو  الفكري القائـ عمى الثقة

ؿ تفسير لنظاـ التربية ىي أنيا تسعى إلى إنشاء األبناء عمى اإليماف واف أفض، القادمة
 1الكوف و  النظرة التي ينظروف بيا إلى الحياةو  بالعقيدة التي يؤمنوف بيا

رساء و  فالتربية ىي وسيمة المجتمع ألداء ىذه الميمة وىي نقؿ الثقافة ودعـ العقيدة ا 
 توجو سموكيـو  ربية تصوغ الجماعة أفرادىاعف طريؽ التو  مبادئيا في النشءو  قيمياو  مثميا

يبني عمييا نظامو التعميمي ووفؽ الفمسفة و  أخالقيـ وفقا لألىداؼ التي يسعى ليا المجتمعو 
 2التي تسود ذلؾ المجتمع

 أوالتربية بمعنى عاـ ىي العممية التي يمكف اف يكتسب مف خالليا الفرد المعارؼ 
  واىتماماتيطور مف خالليا  أوالميارات 

ىي تنشئة الفرد قوي البدف حسف الخمؽ صحيح التفكير  بأنيا الحصيرييعرفيا ساطع 
 3محبا لوطنو معتزا بقوميتو مدركا واجباتو مزودا بالمعمومات الالزمة في حياتو 

يميؽ بالمجتمع  التربية ىي التي تبني خمؽ الطفؿ عمى ما: تعريؼ رفاعة الطيطاوي
 الفاضؿ وتنمي فيو 

عمى  أقرانوالتي تصونو مف الرذائؿ وتمكنو مف مجاورة ذاتو لمتعاوف مع  جميع الفضائؿ
 4فعؿ الخير
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وىي كما يعرفيا بعض المربيف )إعداد لمحياة كما يجب أف تعاش في المجتمع المعيف 
القيـ التي يحترميا و  وىي الوسيمة التي بواسطتيا يعمـ المجتمع الجيؿ الناشئ فيو المعارؼ

 الجيؿ. فمف خالؿ التربية يتوقع المجتمع أف ينقؿ إلى الجيؿ الجديد ثقافتوويريد تسميميا ليذا 
  1طريقة حياتوو 

والتربية ىي الوسيمة التي يتـ بيا نقؿ التراث الثقافي مف جيؿ إلى جيؿ عبر تطور 
تطويرىا بما يتفؽ والمرحمة أو الفترة التي يمر بيا و  ومف ثـ يقـو كؿ جيؿ بتحسينيا األجياؿ
عداد أفراد إنسانيف في مجتمع معيفو  ىي عممية تشكيؿفالتربية   مكاف معينيفو  في زمافو  ا 

أنماط السموؾ التي تيسر ليـ عممية و  االتجاىاتو  حتى يستطيعوا أف يكتسبوا الميارات والقيـ
   2التعامؿ مع البيئة االجتماعية التي ينشئوف فييا

تتعمؽ باألفراد اإلنسانييف وىي ىي عممية  إف التربيةومف التعريؼ السابؽ يمكف القوؿ 
 أىدافيا و  لكنيا عممية ليا مراحمياو  يمتمكو األفراد ليست شيئا

نما  التربية عممية تكاممية ال تقتصر عمى جانب واحد مف جوانب الشخصية اإلنسانية وا 
 3الوجدانية......الخو  ىي شاممة لجميع الجوانب العقمية والجسدية

ف في وقت معيف أو تتوقؼ في وقت في وقت معيف مف التربية عممية مستمرة ال تكو 
نما ىي مستمرة دائما ماداـ اإلنساف حيا و  عمر اإلنساف  ا 

ليذا فالتربية و  ثقافتوو  أىدافيا مف أىداؼ المجتمعو  داتياالتربية عممية اجتماعية تستمد م
 4تختمؼ مف مجتمع ألخر بؿ ومف زماف ألخر حتى داخؿ المجتمع الواحد 
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ومكانو مف الحضارة التي  اإلنسافتدور حوؿ  ألنيامفيوميا الحضاري  بيةوتأخذ التر 
 اإلنسافلكف و  فموضوع التربية ليس المعرفة كما ىو سائد، يعيشيا ويصنعيا مجتمعو

 جتمعيعيش داخؿ المو  مستقال عف المجتمع فيو ينمو إليوباعتباره موضوع التربية ال ينظر 
 تمع التربية ىي وسيمتو لمتكيؼ مع المجو 

 أف أساسذلؾ عمى و  الخمؽو  موضوعيا ىو تيذيب النفسو  التربية أفويرى البعض 
 1االجتماعي و  تمارس مسؤولياتيا في تحقيؽ الضبط الخمقيو  األسرةالمدرسة تقـو بدور 

والتي  اإلنسافموضوع التربية ىو الخبرة المباشرة التي يعيشيا  أفوىناؾ اتجاه يرى 
 التفاعؿ السميـ تمكينو مف وسائؿ  إلىتيدؼ 

يقـو عمى مبدأ التكامؿ لجمع كؿ  أفالمفيـو الشامؿ لمتربية يحب  أفمما سبؽ يتضح 
التربية عمى  إلى ىنا يمكننا النظر شامؿ ومفالخروج منيا بمفيـو و  ىذه االتجاىات السابقة

  :أنيا

  2عممية تغير مستمر لتشكيؿ الفرد اجتماعيا ػػػػ  

 اجتماعي عممية بناءالشامؿ لمتربية فيي  اإلطار أفراده ىـو المجتمع وثقافتو  ػػػ إف 
في العالقات التي ينظموىا و  األفرادتجديد ثقافي بما تحدثو مف تغير في شخصيات و 

تستمر طواؿ و  لذلؾ فيي وظيفة المؤسسات االجتماعية بما فييا المدرسة بواسطتياويعيشوف 
  3الفردحياة 
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يستغنى  أف المجتمع عمى حد سواء آو يمكف لمفرد ال اجتماعيةو  فالتربية ضرورة فردية
تأخذ التربية معاف متعددة لذلؾ تبدو و  الفالسفةو  المعمميفو  ىي موضوع يخص اآلباءو  عنيا

 والمفاىيـ.عممية معقدة جدا مختمفة المعاني 

 : االصطالحيالمعنى  5-1-4

سبب اختالؼ قد تتبايف المعاني المشتقة مف التعريفات لكممة التربية وتختمؼ ب
اإليديولوجية والمرجعية النظرية لمباحثيف داخ المجتمعات اإلنسانية قديما وحديثا لكنيا تتوجو 

 واإليديولوجية.جميعيا نحو اإلنساف والمجتمع والثقافة والتراث 

وكبره ونمى قواه  غداهو  ربى الولد أي رعاهو  التنمية وربا الولد بمعنى نشأو  فيي التنشئة
 1لبثت مف عمرؾ سينيف و  الـ نربؾ فينا ولدا: الخمقية حيث قاؿ تعالىو  ميةالعقو  الجسدية

منيـ مف عرفيا بأنيا تدريب الفطرة األولى لمطفؿ عمى الفضيمة مف خالؿ اكتسابو و  
 2المجتمع.العادات المناسبة ليصبح الفرد عضوا صالحا في 

 التعمـ وتوجييو "  ومف التعريفات أيضا التي يمكف األخذ بيا " التربية عممية ضبط
الضبط والتوجيو يستمزماف وجود أىداؼ و  مفيوميا، ىذا التعريؼ يجمع في معناه أبعاد التربية

 3وتحقيقيا.محددة يمكف الوصوؿ إلييا 
  أما أبو حامد الغزالي فيرى أف التربية ىي أشرؼ الصناعات التي يستطيع اإلنساف

 والتقرب.احترافيا وأف أىـ أغراضيا ىي الفضيمة 
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، الديواف الوطني لمتعميـ والتكويف عف بعد وزارة التربية الوطنية التربية وعمم النفس: خيري وناس، بصنبورة عبد الحميد - 2
 53ص  2008الجزائر، 

 5ف األردف، طدار المسيرة عما ،والفمسفيةأصول التربية التاريخية واالجتماعية والنفسية محمد محسف العمايرة:  - 3
 15، ص2008



 الفصل التمهيدي التعريف بموضوع الدراسة                  إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

   

 ىي أف بتبني خمؽ الطفؿ عمى ما يميؽ بالمجتمع : ويعرفيا رفاعة الطيطاوي قائال "
الفاضؿ وأف تنمي فيو جميع الفضائؿ التي تصونو مف الرذائؿ وتمكنو مف مجاوزة ذاتو 

 1".لمتعاوف مع أقرانو عمى فعؿ الخير

يخصيا  ؽاألخالفبيف أفالطوف الذي يقوؿ بأف التربية ىي تدريب لمقدرات الطفؿ عمى 
الغزالي والطيطاوي ومحمد  بييا باألرض الصالحة لمزراعة يذىبأرسطو بتنمية العقؿ وش

والتربية أيضا ىي عممية إنماء الشخصية بصورة متوازنة ، عبده بأنيا مينة التقرب مف اهلل
ومتكاممة وجوانب الشخصية المتوازنة ىي الجانب الجسدي والجانب العقمي والوجداني 

  2.واالجتماعيخالقي والروحي واأل

  ويرى جوف ديوي بأف التربية ىي مجموعة العمميات التي يستطيع بيا مجتمع أو
وىي ، أف تنقؿ سمطانيا أو أىدافيا المكتسبة بغية تأميف وجودىا الخاص اجتماعيةجماعة 

كما قاؿ عنيا  االجتماعيعممية مستمرة إلعادة بناء الخبرة بيدؼ توسيع وتعميؽ مضمونيا 
 3"الحياة.ربية ىي "الت

  وعرفيا إسماعيؿ القباني بأنيا "مساعدة الفرد عمى تحقيؽ ذاتو حتى يبمغ أقصى
 ".كماالتو المادية والروحية في إطار المجتمع الذي يعيش فيو

  ويعرفيا أيضا بأنيا عممية التكيؼ أو التعامؿ بيف المتعمـ الفرد وبيئتو التي يعيش
 فييا ".
  لتربية ىي العمؿ حيث قاؿبأف ا فيؤكدكايـ أما دور : 

                                                           
 19، مرجع سابؽ، ص األصول التاريخية لمتربيةاحمد فرج الصغير: - 1
 38ص  1984/دار المعارؼ القاىرة مصر أصول التربيةإبراىيـ عصمت مطاوع: -2
 26-24، ص ص 2008/ دار صفاء لمنشر والتوزيع عماف األردف  ، أسس التربيةعزت جرادات وآخروف-3
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« L’éducation est l’action exercée par les générations adultes sur 
celles qui ne sont pas encore mures pour la vie sociale »1 

إف التربية حسب دوركايـ ىي العمؿ الذي تقـو بو األجياؿ الراشدة نحو األجياؿ التي لـ 
 االجتماعية.في سمؾ الحياة  خراطلالنتنضج ولـ ٌتييأ بعد 

نالحظ مف خالؿ استعراض التعريفات السابقة لمتربية والتي غطت المرحمة الزمنية  -
أنو يصعب إعطاء تعريؼ جامع لمتربية فاختالؼ  20قبؿ الميالد وحتى القرف  16مف القرف 

حالة  الوثيؽ بيف االرتباطالمفاىيـ راجع إلى اختالؼ األىداؼ مف مجتمع آلخر بسبب 
مف منظور تاريخي نجد أف التربية  االختالؼالمجتمع والنظاـ التربوي فيو فإذا أخذنا ىذا 

ميا وأىدافيا وطرقيا عند المصرييف القدامى واليونانييف والرومانييف اىيكانت تتفاوت مف
والمجتمعات المسيحية في القروف الوسطى والمجتمعات اإلسالمية وىي مازالت مختمفة في 

عات المعاصرة تبعا لمفكر اإليديولوجي الذي تتبعو ليذا فإنو مف الطبيعي أف تختمؼ المجتم
 التربية مف مجتمع آلخر في مفيوميا وأىدافيا الوظيفية .

 : المفيوم الوظيفي لمتربية 6- 5-1

يرى ففرويؿ أف التربية ىي عممية تنفتح بيا قابميات التعميـ الكامنة كالنباتات ووظيفة  
 القابميات.العمؿ في سبيؿ تفتح ىذه  التربية ىي

  أما ىربرت سبنسر فالتربية عنده "ىي كؿ ما نقـو مف أجؿ أنفسنا وكؿ ما يقوـ بو
 2اآلخروف مف أجمنا بغية التقرب مف كماؿ طبيعتنا "

  ومنيـ أيضا مف ينظر لمتربية بأنيا تيذيب الخمؽ وتنمية األخالؽ الجيدة في اإلنساف
 لفضيمة.واوتربيتو عمى الكماؿ 

                                                           
1 -Emile Durkheim: éducation et sociologie. P.u.f Paris 1977, p51 

: دراسة ميدانية عمى عينة اسر بمدينة بسكرة، أطروحة مقومات التربية الحديثة في األسرة الجزائريةحناف مميكي: - 2
 25دكتوراه غ منشورة ص 
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  وقد ُينظر إلى التربية عمى أنيا عممية روحية لتعميؽ إيماف اإلنساف بخالقو وتقوية
 بو.صمتو 
  االجتماعية.وقد يقصد بيا عممية إعداد الطفؿ لحياة الكبار أو تكيفو لبيئتو المادية 
  وقد ينظر ليا عمى أنيا عممية تنمية لمفرد والمجتمع معا ولقد ربط دوركايـ مفيوـ
 ية بالوظيفة التي نقـو بيا.الترب

 القادرة وحدىا عمى حماية مجتمعاتنا مف : ويقوؿ جوف بياجيو عمى التربية بأنيا"
 .1تفكؾ قد يأتي عنيفا أو متدرجا"

  والتربية تعنى بالحفاظ عمى المثؿ العميا لممجتمع وعالقات األفراد فييا مف خالؿ
فالتربية ، وتعممو الحفاظ عمى تراثو غرس األخالؽ والقيـ المجتمعية في الطفؿ عند الصغر

 .واالزدىارتحرص عمى تمكيف المجتمع مف التقدـ وتدفعو لمتطور  اجتماعيا
  االجتماعيفالتربية عموما ىي عممية تكيؼ وتفاعؿ بيف الفرد والمجتمع مع الواقع 

 الذي يعيش فيو ويسعى إلى تماسؾ المجتمع وتطويره.

 : ربيةأسباب االختالؼ حوؿ ماىية التـــ 

 1أفنجد حيث  الجماعات المختمفةو  ػػ نتيجة لممعاني المختمفة التي تبنتيا األمـ 
كذلؾ تختمؼ معاني التربية و  التربية في الدوؿ النامية تختمؼ عف التربية في الدوؿ المتقدمة

يختمؼ معنى التربية في المجتمع و  بؿ، في الدوؿ المتقدمة مف معناىا في الريؼ عف الحضر
 عبر العصور التاريخية المختمفة الواحد 
 2  أنيا مرادفة البعض عمى  إليياالمدرس حيث نظر و  مف زاوية التعميـ إليياالنظر

التربية  أف آخروفىذا ويرى  تغيرات في السموؾ إحداثعف  المسؤولةألنيا ، و ألماكف الدراسة
 اعية االجتم األفرادغير المباشرة التي تشكؿ حياة و  تشمؿ المؤثرات المباشرة

                                                           
 63، مرجع سابؽ صالتربية وعمم النفس: خيري وناس، بوصنبورة عبد الحميد- 1



 الفصل التمهيدي التعريف بموضوع الدراسة                  إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

   

 3 أفبسبب عدـ التوافؽ حوؿ مادة التعميـ ومحتواه فمف المالحظ  أيضا واالختالؼ 
الف التربية تشمؿ التعميـ وىو الجانب  التعميـ.ىناؾ اختالؼ منذ القدـ حوؿ محتوى 

 المتخصص مف التربية 
 4  مف خالؿ التخصصات والميف المختمفة حيث تخص التربية الفالسفة إليياالنظر 

 بالتالي تتعدد معاني التربيةو  السياسة وعمماء النفسو  االجتماععمماء و 
 : التعريف اإلجرائي لمتربية 5-1-7

اإلنساف محورىا تساعد عمى تشكيؿ الفرد بتفاعؿ ، " يمكننا القوؿ بأف التربية ىي عممية
لمقياـ بواجباتو المختمفة وتستمر  واالجتماعيةتنمي القدرات الفردية ، جسمي وعقمي وخمقي

 حياتو وتكيفو لمتعامؿ مع المجتمع المحيط بو مف أجؿ مجاوزة كؿ المشاكؿ والمحف" .طيمة 

 : التربية الحديثة 5-1-8
اعتبرت نقيضا و  20بداية القرف و  19ظيرت في نياية القرف  عممية أبحاثىي خالصة 

السموؾ و  في النمط أساسياتحدث تغيرا  أف استطاعتو  صارخا لمتربية التقميدية التسمطية
، )ابراسموس أمثاؿ 1مف رواد كبار أفكارىااستوحيت و  باعتبار الفرد المحور فييا يفالتربوي

  .... الخادوارد كاليارد ، جوف ديوي، باستموزيري، جاف جاؾ روسو
مع العمؿ عمى  لمعمـ األساسو  جعمو المرتكزو  االعتماد عمى العمـ أسسيا أىـومف 
بية الحديثة يرفض رفضا تاما مبدأ العقاب الذي يتـ عبر التربية ففي التر و  المجتمع إصالح

العنؼ ويبقى اليدؼ مف العقاب في التربية الحديثة الحـز  إالبالضرب الف العنؼ ال يولد 
 التقاليد مع االحتفاظ بخصوصية الفردو  الحفاظ عمى جوىر العاداتو  مع الطفؿ

 2 أبنائيـو  األىؿحيث يكوف التأثير متبادؿ بيف  

                                                           
 د 22,53عمى الساعة  ws/www dor aarr 2013ابريؿ  22: اطمع عميو يـو فاإلنترنتمنشور مقاؿ  -1
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مقصودة ىنا تشير إلى اإلبداعات التي حصمت في النصؼ األوؿ مف فالتربية الحديثة ال
تغير اإلطار التربوي مستعينة  إلىمع اإلشارة إلى الثورة الجديدة التي دعت  20القرف 

 الكمبيوتر الخو  التميفزيوفو  )كاألنترنيتأدخمت إلى التربية  التيبالوسائؿ التكنولوجية الحديثة 

 : األسريالتماسك -6-2

 أفومع ، وجود درجة عالية مف الترابط بيف وحدات تجمع معيف إلىلمصطمح يشير ا
اكبر مف تماسؾ اجتماعي عمى مستوى  إلىدوركايـ تحدث عف التضامف االجتماعي ليشير 

ربط التماسؾ بالجماعات  إلىالدراسات الحديثة تميؿ  أف إال مستوى الجماعات الصغيرة
 أف إلىيذىب  –فستنجر  –تجاه النفسي فنجد وخاصة عمماء االجتماع ذوي اال، الصغيرة
 : التماسؾ

مف اجؿ استمرارىـ في عضوية  األعضاءىو المجاؿ الكمي لمقوى التي تؤثر في  
 1التماسؾ ىو التجاذب نحو الجماعة  أف إلىالفف زاندر و  كارت رايت أشاروكذلؾ  الجماعة

ما إلى مصطمحيف آخريف يجب أوال تفكيؾ المصطمح عمو  األسريلفيـ مدلوؿ التماسؾ و  
 : لتوضيح معنى كؿ منيما األسرةالتماسؾ و : ىما

 تعــريف التماســك 6-2-1

 : لغــة التماســك-6-2-2

 2.«تعمؽو  أخذ بو: يمسؾ مسكا بو، مسؾ»مشتؽ مف الفعؿ  -

أمسكت و  احتبس: مسؾ كموو  استمسؾو  تماسؾو  تمسؾو  أمسؾ بوو  مسؾ بالشيء -
 3اعتصمت.بمعنى : امتسكت كموو  بو استمسكتو  تمسكت بوو  بالشيء

                                                           
  61ص  2006، دار المعرفة الجامعية: قاموس عمم االجتماعمحمد عاطؼ غيث:  -1
 160ص:  8، ط 2001، بيروتلممالييف، ، دار العمـ م الرائدمعججبراف مسعود:  -2
 555، مرجع سابؽ، ص: معجم لسان العربابف منظور:  -3
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 : التماســك اصطالحــا 6-2-3

تعمؿ عمى ، و ترابط أجزائوو  تؤدي إلى تدعيـ البناء االجتماعي " ىو عممية اجتماعية 
، التوافؽ: توحيد الجماعات المختمفة عف طريؽ عدة روابط وعالقات اجتماعية مثؿ

 .1التكافؿ...."، التآلؼ، التعاوف، التضامف

 : التعريــف اإلجـرائي 6-2-4

التي تشمؿ جميع و  ةاألسريو  التماسؾ ىو حالة مف االرتباط التي تسود العالقات الزوجية 
تشكيؿ السموؾ و  الحضارات اإلنسانية، و جوانبيا نظرا ألىميتو الكبيرة في بناء المجتمعات

 اإلنساني.

 : األسريتعريف التماسك  7-3

مف الترابط بيف وحدات تجمع معيف ومع أف  يشير المصطمح إلى وجود درجة عالية
تماسؾ اجتماعي ،عمى مستوى أكبر  "دور كايـ" تحدث عف التضامف االجتماعي ليشير إلى

إال أف الدراسات الحديثة تميؿ إلى ربط التماسؾ بالجماعات ، مف مستوى الجماعات الصغيرة
يذىب إلى أف  –فستنجر  –فنجد ، وبخاصة عمماء االجتماع ذوي االتجاه النفسي، الصغيرة
"ىو المجاؿ الكمي لمقوى التي تؤثر في األعضاء مف أجؿ استمرارىـ في عضوية : التماسؾ

 الجماعة".

"التجاذب نحو : إلى التماسؾ عمى أنو –والفف زاندر  –كارت رايت  –كذلؾ أشار 
في عضوية  وعموما فإف المفيوـ في ىذه الكتابات يصور دافعية األفراد لالستمرار، الجماعة"

 2جماعة معينة.

                                                           
 .19 ، ص2008القاىرة ، المنصورة،جامعة  ،العائميعمم االجتماع ميدي محمد القصاص:  -1
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اإلنتاج ، التنسيؽ بيف جيود األفراد، االرتباط، ولمتماسؾ معاني كثيرة منيا الروح المعنوية
العمؿ الجماعي بروح ، اإلحساس باالنتماء التفاىـ المشترؾ لألدوار، القوة االندماج في العمؿ

 وجذب األفراد نحو الجماعة.، الفريؽ

التماسؾ لمداللة عمى الجماعات الصغيرة والكبيرة عمى حد وقد استخدـ العمماء مصطمح 
  :سواء والتي تتميز بثالث مميزات أساسية وىي

 .تماسؾ الفرد بالمعايير والقيـ المشتركة 

 .االعتماد المتبادؿ الناتج عف الصمة المشتركة 

 .1تضامف الفرد ع جماعتو 

ويغذي ىذا االرتباط ، أبنائيماوتعتبر الحياة الزوجية واألسرية ارتباط وثيؽ بيف زوجيف و 
وتحقيؽ التواصؿ الروحي والعقمي ، مجموعة مف القيـ الدينية التي تعمؿ عمى تماسؾ األسرة

بيف أفرادىا فالتماسؾ األسري ىو حالة مف االرتباط التي تسود العالقات الزوجية واألسرية 
 والتي تشمؿ جميع جوانبيا الحيوية.

 الواحدة األسرةانو يتـ داخؿ  إالالعاـ لمتماسؾ  المفيـو، األسريالتماسؾ  مفيـوويأخذ 
 : األسريمف الترابط  أنوعوىناؾ ، ليا أنظمتيا الخاصة بيا إنسانيةىي بدورىا جماعة و 

ىي األسر المفككة التي يعتبر المنزؿ فييا استراحة : و التماسك الغير متكامل في األسرة
حاجاتو و  ييتـ كؿ فرد فييا بنفسو، اؼ مشتركةفميس بينيـ اىتماـ متبادؿ أو أىد، ألفرادىا

 مصمحتيـ و  فقط ويقدميا عمى حاجات اآلخريف

التساند بيف  أومف التماسؾ  يءالتي بيا ش األسرةوىي : التماسك أو الترابط الجزئي
 األفرادالتماسؾ ضروري لصالح  أف أساستقـو عمى  أفرادىاوالعالقات بيف  أفرادىا

                                                           

 .145مرجع سابؽ، ص  – خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره عمى التماسك األسري: مصطفى عوفي 1-
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شعور الجماعة فييا و  التي يسودىا الشعور باالنتماء األسرةىي : المتماسكة األسرة 
ذواتيـ  إلىفييا ليس موجيا  األفراداىتماـ و  كما يسودىا التعاوف، يغمب عمى الشعور بالفردية

 1 التعاوفو  والعالقة بينيـ يسودوىا التعاطؼ، المجموع إلىىو موجو  بقدر ما

المشاركة في البناء و  االستقرارو  ابطفالتماسؾ األسري ىو ذلؾ الجو الذي يسوده التر 
 التوافؽو  يسيـ بشكؿ كبير في تدعيـ البنى العالئقية داخؿ المجتمعات كالمودةو  داخؿ األسرة

 التكافؿ والتآزر الخو 

 األسرةتعــريف  8-4

 لغــة األسرة 7-3-1

 2«المرأة.ىي أىؿ الرجؿ أو أىؿ و  العائمةو  العشيرة، األقارب تعني»

 : صطالحــاا األسرة 7-3-2

حيث ، الميتميف بيا يؼر تعانظرا لألىمية الكبرى لألسرة فقد نالت قسطا وافرا مف  
 3 أوالدىا."و  امرأةو  " بأنيا اتحاد بيف رجؿ وبيج ماكيفر عرفيا

رشاد صالح دمنيوري( في كتابيما عمـ و  في حيف يعرؼ كؿ مف )عباس محمود عوض 
إنتاجية بيولوجية تقـو عمى زواج شخصيف عبارة عف وحدة  األسرة»: النفس االجتماعي

 4«اجتماعية.إلى وحدة  األسرةيترتب عميو نتاج في األطفاؿ عند ذلؾ تتحوؿ 

                                                           
 230ص 2007 1الحامد، عماف االردف، ط ردا العالقة الذكية داخل االسرة،عبد المطيؼ حسيف فرج:  - 1
، 2كة الوطنية لمنشر، الجزائر، ط، معجـ عربي مدرسي ألفبائي، الشر القاموس الجديد لمطالبعمي بف ىادية وآخروف:  -2

 54، ص: 1979
، المكتب الجامعي لمنشر والتوزيع، المدخل لمممارسة المينية في مجال األسرة والطفولةخيري خميؿ الجميمي وآخروف:  -3

 .10، ص: 1997مصر، 
عرفة الجامعية، ، دار الم-وتطبيقاتو  نظرياتو-االجتماعيعمم النفس عباس محمود عوض ورشاد صالح دمنيوري:  -4

 .66، ص: 1996دوف طبعة اإلسكندرية، 
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، وا بروابط الزواج"مجموعة مف األشخاص ارتبط: لوؾ( بأنياو  عرفيا كؿ مف )بيرجس 
ية كؿ مع يتقاسموف الحياة االجتماعو  أو التبني مكونيف حياة معيشية مستقمة متفاعمة، الدـ

 دورا اجتماعيا خاصا بو، البنت، االبف، األـ، األب، الزوجة، الزوج، لكؿ مف أفرادىاو  اآلخر
 .1ليـ ثقافتيـ المشتركة "و 

أو ، أطفاليماو  " رابطة اجتماعية تتألؼ مف زوجيف: بأنيا نيمكوؼ(، و عرفيا )أو جبيرف 
 أطفاليا.بمفرده مع أطفالو أو زوجة بمفردىا مع  زوج أو، بدوف أطفاؿ

أف ، شريطة، بعض األقارب، و األحفادو  ليشمؿ األجداد األسرةوقد يمتد أو يتسع نطاؽ 
 .2األطفاؿ"و  يكونوا مشتركيف في معيشة واحدة مع الزوجيف

 ىذا التعريؼ ىو األقرب إلى الواقع الجزائري في كثير مف حاالت األسر في الريؼو 
 الحضر.و 

ة اجتماعية أساسيا الزواج الذي يعد شرطا يذىب آخروف إلى أنيا عبارة عف رابطو 
 في أغمب المجتمعات اإلنسانية. األسرةأساسيا لنشوء 

رية في كؿ المجتمعات سواء تكممنا عف قىي النواة األولى بأنيا ": األسرةعرفيا )ولتر(  
 إجماال.ا عف سكاف العالـ الحديث مكونة مف عشريف شخصا أو تكممن

يعيشوف مع و  يرتبطوف برابطة الدـ موعة مف األفراد الذيفكما يعرفيا "ىي مج األسرةو  
 .3بعضيـ البعض"

أقوى الجماعات ، و ىي الممثمة األولى لمثقافة األسرة": عرفيا )حامد عبد السالـ زىراف( 
 –لألسرة وظيفة اجتماعية بالغة األىمية ففي المدرسة االجتماعية ، و تأثيرا في سموؾ الفرد

                                                           
 .16، ص: 1998، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، معجم عمم االجتماععبد اليادي جوىري:  - 1

، -القطيعة المستحيمة  – واقع األسرة الجزائرية والتحديات التربوية في الوسط الحضريمحمد بومخموؼ وآخروف:  -2
 .29، ص: 2008، 1احذر مف الخطر قبؿ فوات األواف، الجزائر، ط األرغنوميا، سمسمة ومخبر الوقاية 

 . .26، ص: 2001، مطبعة الجامعة األردنية، األردف، دراسات في عمم االجتماع األسريموسى محمد أبو حوسو:  - 3
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ىي التي و  االجتماعية،بغ سموؾ الطفؿ بالصبغة ؿ األوؿ في صالعامىي و  األولى لمطفؿ
 توجيو سموكوو  تكويف شخصيتوو  فؿتشرؼ عمى النمو السميـ لمطو  تقـو بالتنشئة

 األسرةتؤثر عمى  االجتماعيو  االقتصادي األسرةالميارات المينية لتحسيف مستوى و  
 األسرةبيف أعضاء ىذه  بقياميا منذ بداية تأسيسيا عمى روابط عاطفية تحقؽ التماسؾ

 .1جميعيـ"

ىو عممية اجتماعية تؤدي إلى تدعيـ البناء االجتماعي : التعـــريف اإلجـــرائي 7-3-3
 األسريترابط أجزائو مف خالؿ الروابط والعالقات االجتماعية ومف مظاىر التماسؾ و  لألسرة

 ...الخ، التآزرالتالؼ التكافؿ، التوافؽ، المودة، السكينة،

توازنيا وذلؾ مف خالؿ مجموعة و  واستمرارىا األسرةماسؾ األفراد يؤدي إلى تماسؾ فت . 
 والتفاعالت مف األدوار والوظائؼ والعالقات

 : مفاىيم ليا عالقة بموضوع الدراسة: ثانيا 
 : التنشئة االجتماعية -1

 اأنيويروف ، يطمؽ عمماء االجتماع عمى التنشئة االجتماعية مصطمح القولبة االجتماعية
 أداءشخص قادر عمى  إلىالخاـ  اإلنسانيةالعممية التي مف شأنيا تحويؿ المادة البيولوجية 

 2منو مجتمعو يطمبياالعمميات التي 
 : المغوي ــ التعريف1ــ  1

 ربا بمعنى نشؤا ينشأ نشأ الفعؿ مف التنشئة أف منظور البف العرب لساف في جاء
  .3شبو 

                                                           
 .12، ص2ط 1994، منشورات الجامعة األردنية األردف، األسرة واألقاربمجد الديف عمر خيري:  -1
 235ص  2004 1االىالي لمنشر، دمشؽ، سوريا ط: عمم االجتماع العائميبياء الديف خميؿ تركية:  -2
 .170، ص3، ج 1997بيروت، دار صادر لمنشر، لسان العرب، ابو الفضؿ جماؿ الديف ابف منظور:  - 3
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جعؿ لكـ و  أنشأكـىو الذي ": تعالى لقولو الكريـ القرآف في المصطمح ىذا ورد كما 
  1 .قميال ما تشكروف" واألفئدةاألبصار و  السمع

 2 .مرة" أوؿ أنشأىا" قؿ يحيييا الذي : وقولو
 : التعريف االصطالحي 1-2

مف البناء ، " التنشئة االجتماعية سيرورة متقطعة غير مستمرة: عرفيا كمود دبار
 3 .ماعية"االجت لمسموكياتاالجتماعي 

الوسائؿ التي يحافظ بيا المجتمع عمى  أىـمف  بأنيا" : يعرفيا فؤاد البيي السيدو 
 4"  األجياؿعبر  ىذه الخصائصعمى استمرار ، و خصائصو

التوحد و  المحاكاةو  " عبارة عف عممية تعميـ تعتمد عمى التمقيف: بأنياكما عرفيا بارسونز 
ىي عممية تيدؼ إلدماج ، و الراشدو  عند الطفؿ األخالؽو  العاطفيةو  مع األنماط العقمية

 5ىي عممية مستمرة ال نياية ليا " ، و عناصر الثقافة في نسؽ الشخصية
القيـ بحيث يجعؿ الطفؿ و  "عممية تعميـ المعتقدات: بأنياجيري و  وقد عرفيا روبرت دوف

 6عضوا مسؤوال وعضوا مقتدرا في المجتمع" 
توافؽ الفرد مع بيئتو االجتماعية و  عممية تكيؼ": أنياأما جيمس دريفر فقد عرفيا 

 7كفؤا" و  ليصبح عضوا معترفا بو متعاونا

                                                           
 23، ػ الممؾ-سورة: القرآن الكريم -1
 79، سورة يس- 2
 .70، ص2000القاىرة، دار قباء، سيكولوجية العالقات األسرية، محمد بيومي خميؿ:  - 3
 .71، صالمرجع السابق - 4
، عماف، دار الشروؽ لمنشر االتجاىات الوالدية وعالقتيا بمخاوف الذات لدى األطفالفاطمة المنتصر الكتاني:  - 5

 44، ص 2000، 1والتوزيع، ط
، 1، دار المعرفة الجامعية، طفس االجتماعي، نظرياتو وتطبيقاتوعمم النعباس محمود، رشاد صالح الدمنيوري:  ػػ 6

 .65، ص 2003
، ص 2000، 1، بيروت، لبناف، دار الراتب الجماعية، طالتربية النفسية لمطفل والمراىقعبد الرحمف العيسوي:  - 7

261، 
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القدرات و  " عممية اكتساب الفرد لممعارؼ: التنشئة االجتماعية أفبريـ وايمر فيرى  أما
بوصفيـ  أعضائياو  التي تسمح لو بالحصوؿ عمى فرصة المشاركة في الحياة االجتماعية

 1فاعميف فييا". 
"تمؾ العممية التي يكتسب الطفؿ بموجبيا  أنيايعرفيا بياء الديف خميؿ تركية عمى و 

 2المفاىيـ الخاصة بالجماعة و  المعاييرو  القيـو  العادات
 : اإلجرائي التعريف ــ 3ــ  1 

 اجتماعي فرد إلى بيولوجي عضوي كائف مف الفرد تحويؿ عممية ": االجتماعية التنشئة
 بناء في تدخؿ اتجاىاتو  قيـو  معاييرو  سموؾ بذلؾ ليكتسب تماعياالج التفاعؿ طريؽ عف

 ."االجتماعية الحياة في االندماج لو لتسيؿ شخصيتو
 كافة تشمؿ، و بالشيخوخة لتنتيي فالرشد فالمراىقة بالطفولة تبدأ مستمرة عممية بيذا ىيو  

 جميع مف يااختالل أو الفرد شخصية بناء في ميما دورا تمعب التي ةيالنشوئ األساليب
 .االجتماعيةو  النفسية جوانبيا

ىما  آخريفالتربية بمفيوميف  يرتبط مفيوـ: العالقة بين التربية والتنشئة االجتماعية
ىي العممية التي عف طريقيا يتعمـ الطفؿ ثقافة مجتمعو بما فييا مف و  التنشئة االجتماعية

أنماط السموؾ المقبولة أي و  دات والتقاليدالعاو  القوانيفو  النظـو  العقائدو  األعراؼو  المثؿو  القيـ
 أفيمتص قيـ مجتمعو ولكف يالحظ و  إنسانيتو اإلنسافالعممية التي عف طريقيا يكتسب  أنيا

 أجيزةو  والمسجد األسرةمنيا ، ىذه العممية يشترؾ في تحقيقيا منظمات اجتماعية غير التربية
 3اإلصالح.اة دعو  رجاؿ الفكرو  الثقافة الجماىيرية وأدوات اإلعالـ

                                                           

 44، ص 2002الغرب ، الكويت، دار مبادئ في التنشئة االجتماعيةعبد العزيز خواجة: - 1
 233ص:  مرجع سابقبياء الديف خميؿ تركية: - 2

3 abed erahmane essawi Educating the Arab adolescent dar enahdha el alarabiya 2007 
p296  
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 ىو كؿ تغير يطرأ عمى سموؾ الفردو  بمفيـو التعمـ أيضاكما يرتبط مفيوـ التربية 
منفصال عف غيره مف المفاىيـ  أوالتنشئة ليس مستقال و  التعمـو  كؿ مف التربية أفالحقيقة و 

 1 األخرى
 : ةاألسريالعالقات و  التفاعل-2 
بكة العالقات االجتماعية داخؿ تعتبر شبكة العالقات األسرية نموذجا مصغرا لش 

المجتمع فالعالقة االجتماعية حسب ماكس فيبر ىي " السموؾ الذي يصدر عف مجموعة مف 
الفاعميف إلى المدى الذي يكوف كؿ فعؿ مف األفعاؿ أخذا في اعتباره المعاني التي تنطوي 

 2عمييا أفعاؿ اآلخريف 
ؾ عالقات سمبية تؤدي الى تفكؾ فينا، وتضـ ىذه الشبكة أنواعا عديدة مف العالقات

التسمط .... وىناؾ عالقات ايجابية تقوي مف تماسؾ المجتمع ، الكراىية، كالصراع: المجتمع
 ....التعاوف، كالزواج
التي قد  األسرةمستوى وطبيعة العالقات االجتماعية بيف أفراد  األسرييقصد بالتفاعؿ و 

أو في التسامح أو ، في التفكؾ والتفرؽ تكوف متمثمة في التماسؾ والترابط والتعاوف أو
ومف الطبيعي أنو كمما  .أو في التسمطية أو الديمقراطية، أو في الحب أو الكراىية، الرفض

، االوفاؽ والترابط والتماسؾ بيف أعضائي األسرةة إيجابية كما ساد جو األسريكانت العالقات 
الرغبة في تحمؿ المسؤوليات مف قبؿ التنافر والتناحر وعدـ  األسرةفي حيف عندما يسود جو 

 : ونرى ذلؾ في العالقات التالية3 ادىا فإف ذلؾ سينعكس عمييا سمفاً أفر 
 

                                                           
ص  2008 1لمنشر والتوزيع ط مكتبة المجتمع العربياالتجاىات المعصرة في التربية والتعميم، ىادي مشعاف ربيع:  - 1

52 
محمود عودة واخروف، دار المعارؼ، القاىرة، مصر  ترجمة-وتطورىاطبيعتيا –نظرية عمم االجتماع : ؼشيماتينيقوال   -2
  269ص  1983 8ط
 49ص  المرجع السابق - 3
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وىي عالقات تقـو عمى أساس الحقوؽ الزوجية والمسؤولية : الزوج بالزوجة عالقات-أ 
تقسيـ وما يتضمف ذلؾ مف العناية باألبناء وتنشئتيـ و ، المشتركة نحو األبناء وبيت الزوجية

  .العمؿ بيف الزوجيف وحقوؽ وواجبات كؿ منيما
وىي عالقة تقـو عمى مسؤولية األب نحو االبف وما تشتمؿ : األب واالبن عالقات-ب 

عميو مف تنشئة وتعميـ وما يقابؿ ذلؾ مف وجوب طاعة واحتراـ االبف ألبيو ومف ثـ تعاوف 
  .االقتصادية والثقافيةاالجتماعية و  األسرةاالبف عندما يكبر ليساىـ في حياة 

ف كانت تدور في : األم واالبنة عالقة-ج  وىي عالقة مماثمة لعالقة األب باالبف وا 
عدات التي تتوقع األـ أف محيط البيت نفسو وخصوصًا فيما يتعمؽ بالشؤوف المنزلية والمسا

  .مف االبنة حيف تكبر تتمقاىا
ب تجاه حماية ابنتو ومساعدتيا ماديًا وتتمثؿ في مسؤولية األ: عالقات األب واالبنة -د 

وتتضمف الدور الذي تقوـ بو في تنشئة االبف : بين األم واالبن العالقة-ىـ  .حتى بعد الزواج
وكذلؾ الدور الذي يمعبو االبف في  عنيا،ثـ استقاللو  المبكرة،الذكر والتصاقو بيا في طفولتو 

  .خصوصًا بعد موت أبيوحياة األـ ومسؤوليتو نحوىا عندما تتقدـ في السف 
عالقة أخوة وزمالة في المعب أثناء  عموميياوىي في : الذكور اإلخوةبين  العالقة-و 

  .الطفولة وعالقة تعاوف اقتصادي عندما يكبروف واحتراـ لمحقوؽ والواجبات
وىي تماثؿ إلى حد كبير العالقة التي تقـو بيف األخ : بين األخوات اإلناث العالقات-ز 
ف كانت تمتاز بشكؿ خاص بأف األخت الكبرى في كثير مف  الكبير وأخيو األصغر وا 

وبذلؾ يكوف دورىا نحوىا كدور األـ  الصغرى،المجتمعات يوكؿ إلييا أمر العناية بأختيا 
 1ا. شؤونيفيي التي تعتني بنظافتيا وتشرؼ عمى مختمؼ 

ف  الطفولة،أثناء وىي عالقة أخوة وزمالة في المعب : بين األخ واألخت العالقة-ح  وا 
وتتطور عالقة األخ بأختو تدريجيًا  بينيما،كانت تتوقؼ إلى حد كبير عمى فوارؽ السف 

                                                           
 50ص:  نفس المرجع السابق :شيؼتيمانيقوال  - 1
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بحيث يطرأ عمييا نوع مف التحفظ في السموؾ إزاء أحدىما نحو اآلخر وبما يشعر بو األخ 
 مف مسؤولية نحو أختو وخصوصًا عندما يموت األب

 : األسريالتواصل  3
بكونو االتصاؿ الذي يكوف بيف طرفيف )الزوجيف( أو عدة  األسريؿ مكف تعريؼ التواصي

كالحوار والتشاور والتفاىـ ، أطراؼ )الوالديف واألبناء( والذي يتخذ عدة أشكاؿ تواصمية
 1 فاؽ والتعاوف والتوجيو والمساعدة.واإلقناع والتوافؽ واالت

اعؿ حتى يصبحوا أصحاب ويعني التواصؿ في أبيى صوره ذلؾ التوحد بيف األفراد والتف 
 أو عمى األقؿ مفاىيـ متقاربة.، لغة واحدة ومفاىيـ موحدة

 : األسريالحوار  4
الحديث عف كؿ ما يتعمؽ بشؤوف ، و الواحدة عف طريؽ المناقشة األسرة أفرادالتفاعؿ بيف 

ذلؾ بتبادؿ األفكار واآلراء و  عقبات يتـ وضع حدود لياو  معوقاتو  مف أىداؼ، األسرة
 2 التواصؿ.و  األلفةمما يؤدي إلى خمؽ ، حوؿ محاور عدة الجماعية
 : التفكك األسري 5

بعضيا عف  أجزاءهفرؽ و  الشيءفصؿ : تفكيكا، التفكؾ في المغة مشتؽ مف الفعؿ "فكؾ
 3اضطرب"و  تكسرو  انفؾ ضعؼ الشيء: تفككا، تفكؾ، بعض

العموـ يشير مصطمح التفكؾ في و  األسريىو الصورة العكسية لمتماسؾ  األسريفالتفكؾ 
ىو جزء مف التفكؾ االجتماعي الذي  األسريالتفكؾ ، و االنفصاؿو  التماسؾو  عدـ الترابط إلى

الذي يحدث عمى مستوى العالقات و  المجتمع أفراديحدث عمى مستوى العالقات العامة بيف 
الذي حسب رأي "ولياـ توماس " حينما يقؿ تأثير القواعد و  المجتمع أفرادالعامة بيف 
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وبمعناه الواسع يعني   1 .الظيور إلىفاف التفكؾ االجتماعي يميؿ ، األفرادتماعية عمى االج
 2 انكسارا أو عدـ التكيؼ او ضعؼ في الروابط التي تربط األبويف أو األبناء

أو االفتراؽ بسبب االنفصاؿ ، كما ينظر إليو عمى انو " التصدع الذي يصيب األسرة
الوىف الذي يصيب و  المرض وه انييار الوحدة األسريةو  السجف الطويؿو  اليجرو  الجسماني

 3التي تنقطع فييا روابط العالقات بيف أفرادىا و  خمية اجتماعية أصغر

 : الدراسات السابقة: سادسا

 : الدراسات الجزائرية: أوال 

 دراسة ميدانية عمى : الجزائرية األسرةمقومات التربية الحديثة في : الدراسة األولى
 بمدينة بسكرة عينة اسر 
 مقومات التربية تتشكؿ في ظؿ تغير  أف إلىتشير الدراسة : الدراسة إشكالية

 أساليبياو  األسرةالمتجسدة في وظائؼ و  اجتماعي ذلؾ الذي اثر عمى طبيعة ىذه المقومات
 البعض في سموكياتيـيختمفوف عف بعضيـ  األبناءالتربوية بارزا مف خالؿ نشؤ جيؿ مف 

 مركزىـ األبناءونوع  األسرةالقا مف مجموعة عوامؿ سواء داخمية كحجـ انط أخالقياتيـو 
في  األدوارتبادؿ  إلىالثقافي وخروج المرأة لمعمؿ مما قد يؤدي و  مستوى الوالديف التعميميو 

 لألسرةالمتمثميف في التغير الوظيفي و  الباحثة عمى مقوميف اثنيف لمتربية كما ركزت األسرة
  التأثرو  التأثيرمف خالؿ عالقة  األسريةتربية ال أساليبو  الجزائرية
 أثرالذي و  األسرةالتغيرات التي مست  إبراز إلىتيدؼ ىذه الدراسة : الدراسة أىداف 
 التربية. أساليبمباشرا عمى  أثرامما خمؽ  وظائفياعمى 
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 تساؤالت الدراسة : 

الجزائرية  ألسرةاىو أثر التغير في وظائؼ  ما: جاء السؤاؿ الرئيسي لمدراسة في صورة
 األسريةالتربية  أساليبعمى 

 انبثؽ عنو مجموعة مف األسئمة الفرعية كانت كالتالي 

 ىؿ يؤثر التغير في الوظيفة اإلنجابية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية .1
 ىؿ يؤثر التغير في الوظيفة التربوية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسرية .2
 ؤثر التغير في الوظيفة التعميمية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية األسريةىؿ ي .3
ىؿ يؤثر التغير في الوظيفة االقتصادية لألسرة الجزائرية عمى أساليب التربية  .4
 .األسرية

 : عينة الدراسة

 االستمارةو  عف طريؽ االستبياف أسرة 339عمى ىذه الدراسة بمدينة بسكرة  أجريت

 اسةنتائج الدر 

  عمى  أثر التغير في الوظيفة اإلنجابية لألسرة الجزائرية آف إلىخمصت الدراسة
التربية يتوقؼ عمى  أسموبنحو  األـاتجاه  أفالباحثة  أثبتتحيث  األسريةالتربية  أساليب

فتغير دورىا ووظيفتيا في ، خروجو لمعمؿو  العديد مف العوامؿ كارتفاع مستواىا التعميمي
  اإلنجابالتقميؿ مف  إلىتتجو مما جعميا  اإلنجابيسموكيا  كما تغير األسرة
  التي  األوقاتمف خالؿ  األسريةالتربية  أساليبعمى  أثرلمتغير في الوظيفة التربوية

اليوـ عمى  األبويفالمنتيج حيث ابتعد  األسموبنوع و  اآلسرةفي  أبنائيـمع  األبويفيقضييا 
 وا عمييا سابقاالتربوية التي ترب األساليبنفس  إتباع
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  ظيفة فتغير و  عمى أساليب التربية أثرالجزائرية  لألسرةلمتغير الوظيفة التعميمية
وواجباتيـ المدرسية  أبنائيامف متابعة  األسرةالمدرسة لـ تحد  إلى األسرةانتقاليا مف و  التعميـ

 وىذا راجع لممستوى التعميمي لموالديف 
  التربية فبعد  أساليبعمى  أثرالجزائرية  لألسرةلمتغير في الوظيفة االقتصادية

المجتمع و  األسرةاالجتماعية واالقتصادية التي طرأت عمى التغيرات الحاصمة والتحوالت 
التربوية داخؿ  األساليبكظيور الطبقات االجتماعية المختمفة كؿ بميزانيتو مما يؤثر عمى 

الدخؿ  أصحابوية تختمؼ عف ترب أساليبفذوي الدخؿ المتوسط مثال مياليف لتطبيؽ  األسرة
 1المرتفع

 : الدراسات العربية: ثانيا 

   المصرية في ظؿ تحديات  األسرةالتحمؿ في و  التماسؾ آليات: األولىالدراسة
 العصر 

 : الدراسة إشكالية
المصرية منذ  األسرة شيدنيابعض مالمح التحوالت المعاصرة التي  إلىتشير الدراسة 

ي يخيرىا تالتشكيالت االجتماعية الو  التكوينات أىـتعد  األسرة إفعتبار الثالثة با األلفيةبداية 
المصرية  األسرةالتي تركتيا ىذه التحوالت عمى بنية  التأثيرات أىـو  الفرد منذ ميالده

وفي المقابؿ تزايد  األسريتحقيؽ التماسؾ  إمكانيةعمى  وانعكاس ذلؾووظائفيا المختمفة 
المصرية ومف ناحية  األسرةبارىا نتاج لمتحوالت التي شيدتيا التحمؿ باعتو  معدالت التفكؾ

  التقميديةعمى االلتزاـ بالعادات  األسرتفسير تخمي الكثير مف  أخرى
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 األسرة إلىاالقتصادية باالستناد و  كما ركزت الدراسة عمى رصد التحوالت االجتماعية
 أثرتجتمع مف تغيرات كمدخؿ معرفي ووحدة لمتحميؿ السوسيولوجي لكؿ ما يحدث في الم

 االجتماعيو  األسريانساؽ التماسؾ و  عمى التفاعؿ االجتماعي
 الدراسة أىداؼ 

في مصر  األسريالبناء  أصابتالييكمية التي  األبعادمعرفة  إلىتيدؼ ىذه الدراسة 
الرؤى المختمفة فيما يتعمؽ بتحديد و  الحقيقية اإلبعاددراسة تحميمية تتضح فييا  إجراءمحاولة 

 التماسؾ االجتماعي  اطأنم
 الدراسة  تساؤالت 

التفكؾ و  التماسؾ آلياتالتي طرأت عمى  التأثيرات أىـالدراسة في معرفة  تساؤالتتمثمت 
 في ظؿ نظاـ العولمة  األسرةفي 

 الكشؼ  محاولةىذه الدراسة عمى طريقة دراسة حالة بيدؼ  أجريت: عينة الدراسة
اعتمدت الدراسة مجموعة مف االسر الحضرية و  ةاألسر عمى مظاىر التغير االجتماعي في 

وقامت الباحثة بدراسة كؿ  أسرة 12البالغيف حدد ب  األبناءالمكونة مف والديف وعدد مف 
 1التماسؾ داخؿ عينة الدراسةو  وذلؾ بدراسة وتحميؿ العوامؿ ومظاىر التفكؾ حداوحدة عمى 

 نتائج الدراسة : 
لمتنشئة االجتماعية دورا فاعال في  أفجتماعية الدراسة فيما يختص بالتنشئة اال أوضحت

 عمميات التماسؾ العائمي 
  االىتماـ بالمناسبات العائمية و  الحفالت بإحياء األسرياتجاه الوالديف لرعاية التماسؾ

 التي تعترضيـ األسريةالمشاكؿ و  المختمفة وحرصيـ عمى حؿ القضايا
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 2003جامعة القاىرة 
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  إلىالحاالت  معظـتؤدي في االستيالكية  األنماطبعض  أف إلىخمصت الدراسة 
الممارسات االجتماعية المعيودة كالتردد عمى المطاعـ ذات و  التخمي عف الكثير مف العادات

 الشيرة العالمية
 وأدت األسرية العالقاتعمى  أثرالتكنولوجيا  أحدثتوما  أفنتائج الدراسة  أوضحت 

  واألبناء اآلباءتفكؾ بيف  إلى
  مما يؤدي  اآلسرة أفرادالشورى بيف و  الديمقراطيةء روح اختفا إلىالدراسة  أشارتكما

 الواحدة  اآلسرة أفرادظيور بوادر التفكؾ لدى  إلى
  االقتصادية المتغيرة كانت سببا و  الظروؼ االجتماعية أفاتضح مف خالؿ الدراسة
جانب ارتفاع معدالت  إلىالمصرية تتصؼ بالدعامات اليشة  األسرنمط مف  إنتاجفي 

 الحديثة األسرصة بيف الطالؽ خا
  الرعاية األبوية لمطفؿ  أثربعنواف  1997دراسة عبد اهلل عادؿ محمد : الثانيةالدراسة

 في تكويف شخصيتيـ 

ىذه الرعاية في قبوؿ  أثرو  معرفة دور الوالديف في رعاية الطفؿ إلىىدفت ىذه الدراسة  
 ليا.رفضو  أو ألسرتوالطفؿ 

 في مدينة القاىرة  واألميات اآلباءفرد مف  600يا طبقت ىذه الدراسة عمى عينة قوام

تتسـ  قوية بيف الرعاية الوالدية التي ال نتائج الدراسة عف وجود عالقة ارتباط أسفرت
االجتماعية وكذلؾ عالقة موجبة بيف المستوى التعميمي  األطفاؿكفاءة و  العاطفةو  بالدؼء

  آسرتو رادأفلموالديف وقدرة الطفؿ عمى التفاعؿ االيجابي مع 

 2 بتوافؽ  عالقتياو  المعاممة الوالدية أساليب: بعنواف 2003 نجاح دراسة محرز
  األطفاؿالطفؿ االجتماعي في رياض 
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المعاممة  أوالتربية  أساليبالكشؼ عف مدى العالقة االرتباطية بيف  إلى وىدفت الدراسة
ومدى  األطفاؿي رياض سنوات وبيف درجة توافقو االجتماعي ف 5-4بيف  لألطفاؿالوالدية 

 التوافؽ.التعميمي عمى ىذا و  مستواىـ االقتصاديو  تأثير عمر الوالديف

سؤاؿ وزعت عمى عينة مؤلفة  70استبياف يضـ  األولى أداتافاستخدمت في الدراسة  
بندا عمى عينة  50في الروضة تضـ  األطفاؿبطاقة مالحظة لسموؾ و  وأما أبا 265مف 

 مف رياض دمشؽ طفال  262قواميا  أطفاؿ

المستوى و  المعاممة الوالدية أساليبالنتائج عـ وجود عالقة ارتباط ايجابية بيف  أسفرت
االجتماعي والشخصي مف  األطفاؿالتعميمي المتوسط والعالي لموالديف مف جية ودرجة توافؽ 

والعالي( حوؿ ىذا ، المتوسط، )المتدني األسرةووجود فروؽ بيف مستويات دخؿ  أخرىجية 
 التوافؽ 

 3 في بناء منظومة القيـ  األسريةبعنواف " دور التربية  2006 يوسؼ دراسة حسف
 االجتماعية "

 أساليبو  القيمية ومضموناتيا األسرةرصد واقع التربية االجتماعية في  إلىىدفت الدراسة 
مف  لبناء منظومة ىذه القيـ وقد طبقت ىذه الدراسة عمى عينة األسرةالتعامؿ االجتماعي في 

  أما 233و أبا 208فردا منيـ  411السورية في محافظة الالذقية قواميا  األسر

 : ىي أقساـاستخدـ في الدراسة استبياف مؤلؼ مف ثالث 

  اآلخريفمع  األسرة/ عالقات  األبناءالعالقة بيف الزوجيف / عالقات الوالديف مع 
ولـ تسفر  دائما(، أحيانا، درانا، )ال اإلجابةفي  تأربعة خيارابندا لكؿ منيا  24 وضمت

 أوالمستوى التعميمي  أوالعينية بحسب الجنس  أفرادنتائج الدراسة عف وجود فروؽ بيف 
  لألسرةالمستوى االقتصادي 
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حوؿ  األمياتو  اآلباءظيور فروؽ بيف  باستثناء، الثالثفيما يتعمؽ بأقساـ االستبياف 
 بنود

في  ليـ(وقطع الوعود ، األبناءف متطمبات تأمي، و األسريالنظاـ ، و األبناء )صدقات 
وترؾ حرية  األسريوالتعاوف ، األبناءوالعدالة بيف ، الديمقراطي األسموبمقابؿ االتفاؽ عمى 

 1االعتماد عمى الذات و  لألبناءاالختيار 

 -1998): دراسة خالد المسمم( 
 عالقة الوالديف باألبناء عمى التماسؾ األسري. تأثير: الدراسة عنواف 
 عمى التماسؾ داخؿ  تأثيرىاو  الكشؼ عمى العالقة بيف الوالديف: الدراسة ىدؼ
 األسرة.
 أسرة كويتية. 199: الدراسة عينة 
 إلى معامؿ ثبات ألفا لمجاالت  باإلضافة األحاديتحميؿ التبايف  أداة: الدراسة أداة

 المختمفة. االستبياف
 -الدراسة نتائج :  

 األـ يؤثر في سموؾ األبناء.و  عالقة بيف األبمستوى التفاىـ في ال أف_ اتضح  1

الذيف يعيشوف في كنؼ أسرة تتميز عالقاتيا باالستقرار ال يتعرضوف  األبناء_ 2
 لالنحراؼ.

 1992أحمد سيير كامل ) دراسة( 
 األسرية.أىمية العالقات : عنوان الدراسة 
 وتحديدا في  ،ىدفت ىذه الدراسة إلى إدراؾ أىمية العالقات األسرية: ىدف الدراسة

 .والديوو  ىذه الدراسة العالقة بػيف الطفؿ
                                                           

 81ميدانية في مدينة دمشؽ، ص ، دراسة دور الوالدين في تكوين الشخصية االجتماعية عند األبناءباسمة حالوة: - 1
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 كؿ مجموعة ، اشتممت عينة الدراسة عمى مجموعتيف مف ا ألطفاؿ: عينة الدراسة
ناثا.ذكورا  طفػال 33 مكونة مػف  وا 

 نتائج الدراسة : 
 وبعض سمات الشخصية، الكشؼ عف العالقة بيف أساليب المعاممة الوالدية -1
وبيف عدد مف ، االجتماعيةالوالدية في التنشئة  االختالفاتيف التعرؼ عف العالقة ب  -2

 .االجتماعيةالمؤثرات 
  2008دراسة أبو فراش  
 التماسك األسري في األردن: عنواف الدراسة 

وىي دراسة قاـ بيا المجمس الوطني لشؤوف األسرة في األردف بناء عمى توصية جامعة  
 ربية إقميمية لمتماسؾ األسريالدوؿ العربية باعتبارىا خطوة مف دراسة ع

 ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى درجة تماسؾ األسرة األردنية مف : ىدؼ الدراسة
 األجدادو  األبناءو  وجية نظر الزوجيف

 أسرة 1488وتكونت عينة الدراسة مف : عينة الدراسة 
 وقد استخدمت ليذه و  اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي المسحي: منيج الدراسة

وقد تـ جمع البيانات بأسموب ، األجدادو  اية استبياف مخصص لمزوج والزوجة واألبناءالغ
 المقابمة المباشرة ألفراد العينة مف قبؿ الباحثيف الميدانيف 

 أشارت نتائج الدراسة إلى أف غالبية األزواج مف األسر األردنية : نتائج الدراسة
 ألسرة األردنية تقـو عمى أساس االحتراـيوافقوف عمى أف طبيعة العالقة بيف األزواج في ا

 التعاطؼ و  التواصؿو  التعاوفو  المشاركةو  االستقرارو  التوافؽ الفكريو  التقديرو 

كذلؾ أف عناصر قوة األسرة مف وجية نظر األجداد كانت البنود التي  وأوضحت النتائج
احترامو فيما و  أىمية الوفاء برغبات المسفو  تركز عمى أىمية األسرة الممتدة لكبار السف
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 كانت البنود االيجابية غير الدالة إحصائيا ىي أىمية مشاركة كبار السف في تربية األحفاد
ظيار االحتراـ و  تقبؿ تدخؿ المسف في شؤوف األسرةو  التسميةو  المشاركة بجمسات السمرو  ا 

  1لممسف 

 : األجنبيةــ الدراسات  2

 )1947) ىاريس دراسة أ _

 األحداث.عالقتو بانحراؼ و  األسريؾ التفك: الدراسة عنواف 
 األبناء.بجنوح  األسريعالقة غياب التماسؾ الكشؼ عمى : الدراسة ىدؼ 
 الميمميف.مف األطفاؿ  898و حدث مف والية كنكتينت 4538: الدراسة عينة 
 المباشر والمفظي البدني العدواف يتضمفاالنحرافي  السموؾ مقياس: الدراسة أداة 

 .الباحث دادإع مف والغير مباشر
 الدراسة نتائج : 

 الوالديف.عدـ الثبات العاطفي لكؿ مف  إلىيرجع التفكؾ العائمي _  1

 األبناء.ىو العامؿ الرئيسي في معظـ حاالت جنوح  األسريغياب التماسؾ _ 2

 : سميث دراسة-ب

 األبناء.ة عمى سموؾ األسريالتنشئة  تأثير: الدراسة عنواف 
 األبناء.تربية بسموؾ مدى عالقة ال: الدراسة ىدؼ 
 أسرة. 354: الدراسة عينة 
 الباحث إعداد مف التقميدو  تنوعيا بيف الحداثةو  التربية مقياس: الدراسة أداة. 
 

                                                           
، دراسة دكتوراه اسيام االعالم في االستقرار االسرة االردنية في ضوء اىداف التربية االسالمية: إنصاؼ بنت أيوب -  1

  2011، 14في االصوؿ االسالمية لمتربية، رسالة منشورة: ص 
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 -الدراسة نتائج :  

  األبناء.في سموؾ _نوع التربية يؤثر  1

 .عمى اآلباء األبناءتمرد  إلىيؤدي  األسريغياب التفاىـ _ 2

 : منيا وجوانب االستفادة سابقةالتعميق عمى الدراسات ال 
بحث مطابؽ لممتغيرات التي نحف بصدد  أولـ نصادؼ دراسة  أننا إلىنشير في البداية 

سواء تعمؽ  األسريالمتمثمة في دور التربية الحديثة ودورىا في تحقيؽ التماسؾ و  دراستيا
كؿ الدراسات التي  فأو  األجنبية أوبالدراسات المنجزة عمى مستوى الجامعات الجزائرية  األمر

 التربية أو األسريتـ االعتماد عمييا تتقاطع مع موضوع البحث في متغيري التماسؾ 
 المتغيرات.تختمؼ معيا في باقي و 

فيما يتعمؽ باالستفادة مف ىذه الدراسات فقد كانت جد مفيدة خاصة مف الناحية  أما
 أىـو  التربوية واألساليب األسرة أىميةجاء فييا مف  ما أىـالنظرية حيث تتبعنا و  المنيجية

 الجزائرية األسرةالتغيرات الطارئة عمى 
ىذا و  األسريأوردت أغمب الدراسات السابقة بعض العوامؿ المؤثرة في التماسؾ كما  -

 لمتفكؾ.بالتأكيد سيفيدنا في التعرؼ أكثر عمى األسباب المؤدية 
 تأثيرىاو  طريقة التربيةو  الوالديفكما اتفقت غالبية الدراسات السابقة عمى تحميؿ  -

ىذا يجعمنا نعطي ىذه اآلراء ، و تفككياو  األسرةعالقتيا بتماسؾ و  األبناءعمى سمات شخصية 
 .األسريلمتفكؾ أىمية كبيرة بغية التحقؽ مف األسباب الفعمية 

مف العوامؿ التي أوردتيا  اختمفت الكثيرنتيجة تغير المفاىيـ االجتماعية فقد  -
 . األسريعممية التفاعؿ التي كانت تعتبر أساسا جوىريا في و  الدراسات السابقة

المتغيرات الحديثة التي حدثت في و  و قد ارتأينا أف نوضح في ىذه الدراسة تمؾ العوامؿ
القيـ الدخيمة عمى مجتمعنا مف خالؿ روافد متعددة و  األفكار تنوعو  مجتمعنا نتيجة لكثرة
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غيرىا مما أثرت في و  عاداتناو  ال ننسجـ مع قيمناكالغزو اإلعالمي الذي يبث األفكار التي 
دراسة مف و  إلى رؤية أوسع ةاألسريالعالقات بالتالي و  إحداث تغيير في بعض العوامؿ
وتتفؽ معظـ الدراسات ، .الجزائرية األسرةعمى  طرأتالتي مختمؼ الجوانب لتمؾ التغيرات 

 أدتالتي و  ىذه التغيرات إحداث إلى أدتالعوامؿ التي  أىـالعوامؿ االقتصادية مف  أففي 
 شممت مختمؼ النظـ االجتماعية بما في ذلؾ البناء األسريتغيرات  إحداث إلىبدورىا 

كؿ الدراسات اتبعت نمط بنائي مشترؾ موزع عمى  أفمف الناحية البنائية فنجد  أما
 إتباعجانب توثيؽ المراجع في اليوامش مع  إلىخالصات لمبحث و  تمييداتو  فصوؿ

 .الخطوات المتعارؼ عميياو  جراءاتاإل

عميو نوعا  أضفى معرفية لمموضوع أرضيةىذه الدراسات التي اعتمدنا عمييا شكمت  إف
شكمت  أنيا إالغير مطابؽ لدراستنا ىذه الدراسات  أفعمى الرغـ مف و  مف الثراء المعرفي

 أىميةعمى  كدتأفي مجمميا  أنياعمميا ساىـ في بمورة جوانب الدراسة كما و  نظريا إطارا
سواء في  األسرةعمى  أجريتمعظـ النتائج لمدراسات التي  أظيرتحيث  في المجتمع األسرة

تقاربا بينيا رغـ اختالؼ المناطؽ الجغرافية و  المجتمعات العربية والغربية باف ىناؾ تشابيا
 يتعمؽ بالجوانب البنائية مف حيث الشكؿ فيي تتشابو في الكثير مف الخصائص خاصة ما

 .نظاـ السمطة بداخميا و  نمط حياتياو 

 
 



 
  
 
  
 
 
  
 

 التطكر التاريخي لمتربية : أكال
 مكارد التربيةك  كسائط: ثانيا
 التربية أساليب: ثالثا
 التربية  أسس: رابعا

 التربية كالتغير في المجتمع: خامسا
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 تمييد 

 كدكرىا في تنمية المجتمعات أىمية التربية لمجتمعات البشرية منذ بدء االزؿلقد أدركت ا
لما ليا مف دكر أساسي في ، طرائقيا بعد ذلؾ بتطكر اإلنسافك  يب التربيةتطكرت أسالك 

عمميات التعمـ التي عف طريقيا يكتسب أىـ كىي تعد إحدل ، تشكيؿ شخصياتيـ كتكامميا
، األبناء العادات كالتقاليد كاالتجاىات كالقيـ السائدة في بيئتيـ االجتماعية التي يعيشكف فييا

، يي تبدأ منذ السنكات األكلى مف ميبلدهف، خبلؿ كسائط متعددة تتـ مف كعممية التربية
شباع الحاجات البيكلكجية  بدءا، كتنطمؽ مف األسرة مف العمميات األكلية لمنمك كالتعمـ كا 

كتتطكر إلى مختمؼ العناصر التربكية كاألخبلقية كالقيمية ثـ تنتقؿ إلى المؤسسات اجتماعية 
عكامميا ك  قد أخذت أشكاال مف حيث أغراضياك  الخ.. كالنادم، كالمدرسة كالحي، أخرل

 .ككسائميا سكاء المقصكدة منيا أك غير المقصكدة

فيي مختمؼ مراحميـ العمرية  فيمف أىـ العمميات تأثيران عمى األبناء  التربيةعممية ف 
عممية شاممة تستيدؼ نقؿ تراث المجتمع إلى الفرد كطبعو بطابع الجماعة التي يكلد فييا 

كىي تحدد اتجاه السمكؾ الذم يسمكو كالذم يعطي معنى الفرد في ، لتي يتعامؿ معياكا
 .المجتمع
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 :التطور التاريخي لمتربية   
 : التربية عبر الحضارات واألديان  

 : التربية البدائية-

تمؾ التي ظيرت بظيكر  إف التربية في المجتمعات البدائية تربية بسيطة يقصد بيا 
اآلية ، كالتي جاءت قصتيا في القرآف الكريـ في سكرة المائدة، كككب األرض ىاإلنساف عم

َكْيَمَتا َأَعَجْزُت  َفَبَعَث المَُّو ُغَرابان َيْبَحُث ِفي اأَلْرِض ِلُيِرَيُو َكْيَؼ ُيَكاِرم َسْكَءَة َأِخيِو َقاَؿ َيا]: 31
 1 النَّاِدِميَف[َأِخي َفَأْصَبَح ِمَف  َأْف َأُككَف ِمْثَؿ َىػَذا اْلُغَراِب َفُأَكاِرَم َسْكَءةَ 

مف الناحية الزمنية نقصد بيذه الفترة أك فترة ما قبؿ التاريخ ىي تمؾ التي سبقت تسجيؿ 
كيمكف القكؿ أف عصر ما قبؿ التاريخ بدأ في ، اإلنساف ألعمالو كآرائو في سجبلت مكتكبة

كلى كعمى ىذا فإف التربية البدائية عصر " الببليستكسيف" كبدأ بظيكر األشكاؿ اإلنسانية األ
الحياة البشرية في أكائؿ مسيرتيا كقبؿ نشكء  شيدتوىي ذلؾ الطكر األكؿ مف التربية الذم 

كالعصر ، الحضارات القديمة كبالتالي فمف الناحية الزمنية فيي تشمؿ العصر الحجرم القديـ
حيث ، لعصكر التاريخيةإلى ا االنتقاؿالحجرم الكسيط كالعصر الحجرم الحديث كمرحمة 

 . 2مصرية كعراقية كىندية كصينية كغيرىا ، بدأت الحضارات القديمة

إذ قد تعبر عف نمط ، يقؼ معناىا عند الحدكد الزمنية أاللكف ''التربية البدائية'' يمكف 
كيسمى نكع ، عمى سبيؿ المثاؿ 19أك  18قد نجده في قركف حديثة كالقرنيف ، مف الحياة
تتمثؿ فيو اتجاىات كفمسفة كأساليب التربية التي كانت قائمة فيما  حيث-بدائيا –ئـ التربية القا
  3 .قبؿ التاريخ

                                                           
 27، مرجع سابؽ ص األصول التاريخية لمتربيةأحمد فرح الصغير،  -  1
 52ص  1999، مكتبة أبك العيس، القاىرة، مصر التربية في حضارات الشرق القديمسعيد إسماعيؿ عمي،  -  2
 53ص  المرجع السابق نفس -  3
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إف كصؼ التربية في المجتمعات البدائية عمى النحك السابؽ يعني أف ما يكتسبو اإلنساف 
المكضكعي  االجتماعيبالفكر ( Hegelىيجل )يتراكـ عمى الجنس اإلنساني مككنا ما أسماه 

لمتربية كبذلؾ  االجتماعيةلمطفؿ ككسيمتيا في تككيف الطبيعة  االجتماعيةذم يككف الطبيعة ال
يتحكؿ الكليد البشرم مف مجرد كائف بيكلكجي إلى كائف اجتماعي بما تحمؿ التربية مف 

المغة( كبالتالي لـ  –الطقكس  –خصائص مميزة لمجنس البشرم في مراحميا األكلى ) اآللية 
بية البدائية مؤسسة تربكية ) مدارس خاصة( كبالتالي كاف أثر التربية في تظير في التر 

يتـ عف طريؽ النقؿ لمعادات السائدة في  كالمجتمعات البدائية في األطفاؿ غير مباشر 
 . المشاركةالمجتمع مف خبلؿ 

 إيجادهحيث تكضح القصة القرآنية التي عجز فييا قابيؿ بعدما قتؿ أخاه ىابيؿ كعدـ 
فقمد ىابيؿ الغراب ، أخيو سكءةيستر بيا جثة أخيو فبعث اهلل بغراب يريو كيؼ يكارم  لطريقة

  1 السحيؽ.لذا تعد ىذه اآلية بداية اإلنساف التربكية في المحاكاة كالتقميد في ذلؾ الماضي 

 االجتماعيةفقد غمبت صفة التمقائية عمى تربية المجتمعات البدائية حسب الكتابات 
حيث تتـ عف طريؽ تقميد ، التي عاشت قبؿ أكثر مف خمسة آالؼ سنة خاصة المجتمعات

، كالحياة السمككية األسرية حيث يقكـ الكبار بدكر المعمميف دكف قصد األبناء لسمكؾ اآلباء
في مؤسسات تربكية بؿ تتـ ثمكف دكر المتعمميف حيث ال تتـ عممية التربية أما األطفاؿ فيم

 . بالخبرة المباشرة بينيـك  مباشر بيف الصغار كالكبارالمباشر كالتفاعؿ ال باالتصاؿ

كاىتمت التربية البدائية بالجانب الركحي كالخمقي عند األطفاؿ عف طريؽ إكسابيـ  
  2شريرة.مجمكعة مف المعتقدات كاإليماف بأف ىناؾ أركاح خيرة كأخرل 

اـ عبارات كىناؾ عدد غير قميؿ مف العمماء في الكقت الحاضر ال يميمكف إلى استخد
مثؿ "متكحش" كغير ميتميف لكصؼ إنساف ىذه الفترة كيكاد معظميـ يستخدـ عبارة إنساف 

                                                           

 28ص  مرجع سابقاحمد فرج الصغير:  -  1 
 29-28: ص المرجع السابقنفس  -  2 
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فكجكد الحؽ . ما قبؿ التاريخ كقد قامت العبلقات بيف األفراد كالجماعات عمى أساس القكة
لة كانت سائدة خبلؿ العصر نفسو كىذه الحالكالكفاء بو كاف مترككا لتقدير الشخص 

 . 1الحجرم

. أف التربية البدائية ال تميؿ إلى القسكة إال فيما يتعمؽ بالطقكسفمما ىك جدير بالذكر ك 
الطفؿ في ىذه المرحمة ال يندمج بأفراد الجماعة بؿ تظؿ ركحو خارج متناكؿ ىذه الجماعة ك 

أما مف حيث ، حاممة معيا كؿ الشركر الممكنة لذا يجب أف يعامؿ بكثير مف الرفؽ كالحذر
 : ع التربية البدائية فيمكف تقسيميا إلىأشكاؿ كأنكا

  الجسديةالتربية : 
تركت الجماعات البدائية الحرية ألبنائيا في ممارسة األلعاب الممتعة التي يقمدكف فييا 
الكبار في أنشطتيـ كقت السمـ كصناعة السيكؼ كالرماح كاألكاني كالنسيج كبناء األككاخ 

مف معارؾ ، ـ يقمدكف الكبار فيما يقكمكف بوأما في زمف الحرب فإني، كالصيد كسكاىا
ذلؾ مف خدع ككمائف تسيـ كميا في تنمية أفكارىـ  يتطمبكتدريبات كاستعدادات لمحرب كما 

عدادىـ لمحياة العممية كالفعمية  . 2كا 

مف حياتو أم بعد الكالدة مباشرة فيبقى الطفؿ في رعاية أمو تدربو  األكلىأما في الفترة 
يككف كفي ىذه المرحمة  لبسيطة بيدؼ دمجو مع األطفاؿكالممارسات ا عمى بعض المظاىر

 . فقط دكف المجتمع الكامؿ كنؼ النساءفي 

شيكخ القبيمة داد طقكس تحت إشراؼ كبار السف ك أما في مرحمة البمكغ فيتـ إع
يا ليمة كلكناألقاسية ك العف الحفاظ عمى المعتقدات كالطقكس التقميدية كالتدريبات  كالمسئكلكف
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كيتـ أيضا التدريب عمى المغة المشتركة لمجماعة كاستخداـ ، ليـمفيدة جدا كضركرية 
 . الماديةاألدكات 

  الفكريةالتربية : 

يغمب عمى التربية الفكرية في المجتمعات البدائية الطابع العممي بيدؼ جعؿ الطفؿ 
فإذا ، حاجيات أسرتوسكاء كاف ذكرا أك أنثى قادرا عمى ممارسة مينة أك عمؿ يمبي حاجاتو ك 

دكف . كانت األسرة تقتات عمى الصيد أك الزراعة فيتـ تدريب الصبي عمى ىذا األساس
حيث مف شأف . كغيرىا كبإغفاؿ بناء األككاخ كصناعة السبلؿ كتجميع الحطب كطحف الحب

ىذه التربية أف تشحذ القابميات كالميارات الضركرية لتمؾ األقكاـ فالسمع عندىـ مرىؼ 
 . جدا صر حاد كالشـ قكم كالذاكرة قكيةكالب

  والدينيةالتربية الخمقية : 

لـ تيمؿ التربية الجانب الخمقي كالركحي كالديني حيث كانكا ييتمكف بالقيـ الخمقية عف 
مف  كاالنتقاؿطريؽ إكساب الصغار مجمكعة مف المعتقدات الخاصة بالطقكس الدينية 

 . المادم إلى البلمادم

تربية الدينية فكانت في بداية األمر في يد األسرة كلكف عندما انضمت أما فيما يخص ال
صارت الضركرة  االجتماعياألسرة لتككف قبائؿ كأصبحت عادات القبائؿ جزء مف ميراثيا 

 الديف طرد األركاح الشريرة اتأىـ اختصاص كمف، دة الجماعية بيف أفراد القبائؿإلى العبا
عداد الطبلسـ   1 .ككؿ ما ىك مرتبط بالعبادة كابتكار الرقصات كا 

حيث يتـ تدريب األكالد عمى جمع ، كتميز التربية الفكرية بيف الذككر كاإلناث مبكرا
 القبيمة،كصيد الحيكانات الصغيرة التي تتغذل عمييا  تات كيرقات النمؿ كالديدافجذكر النبا
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 األكانييف لصناعة أما البنت فيي تتعمـ جمع الثمار كصناعة السبلؿ كتييئة الط، كغيرىا
  1كغيرىا.كالبيكت كطحف الحبكب كأعماؿ الخبز 

كنخمص إلى أف التربية البدائية تعتبر تربية بسيطة األىداؼ كاألساليب كتيتـ بالمحافظة 
عمى التقاليد السائدة كما أنيا تربية غير مقصكدة كتنشئ الجميع عمى نمط كاحد مف السمكؾ 

ف طريؽ الخبرة المباشرة بمرافقة الصغار لمكبار كيتـ نقميا كالتفكير كتتـ في بعض جكانبيا ع
  2الشفكية.عف طريؽ الكممة 

 : التربية في العصور القديمة  
لبدائي ممارسا عندما كاف اإلنساف يعيش في مجتمع بسيط كما الحاؿ في المجتمع ا -

لحياة كلكف مع تغير ا. حياتوكالقنص كالرعي كانت تربيتو تتفؽ مع طبيعة مينة الصيد 
 . التربكمكالثقافية فقد أصبحت األسرة غير قادرة عمى القياـ بدكرىا  كاالقتصادية االجتماعية

أما عف النظـ التربكية في الحضارات القديمة خاصة بعد اكتشاؼ الكتابة كتدكيف  -
 . لحياتياالمجتمعات القديمة 

 التربية في المجتمعات القديمة الشرقية -1

 : يقيا كمنياكنقصد بيا آسيا كشماؿ إفر 

 أك شعكبا صغيرة فمكؿ ، قبائؿ متفرقة كانت اليند قبؿ الفتح عبارة عف: التربية اليندية
شعب حاكمو كقكانينو كعقائده كعاداتو ككانت أكبر مجمكعة مف سكاف اليند قبؿ الفتح ىـ " 

اليـك عمى مجمكعة بشرية تعيش بجنكبي اليند فقد كانت  االسـكيطمؽ ىذا  الدارفيديين"
 . 3ناؾ حضارة قامت عمى نحك ثمث مساحة اليندى

 : كقد خضعت التربية في المجتمع اليندم القديـ لصفتيف ىامتيف ىما
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تتمثؿ ك  مذىب الحمكؿ مف الناحية الدينيةك ، االجتماعيةالركح الطبقية مف الناحية  -
تقمة أف المجتمع اليندم مقسـ إلى عدة طبقات كراثية ككؿ طبقة مس صفة الركح الطبقية في

كتبقى كؿ طبقة في إطارىا ، بالكامؿ عف الطبقات األخرل االجتماعيةفي أكضاعيا 
فبل ترقى الطبقات الدنيا إلى الطبقات العميا بؿ حتى الزكاج ال يتـ بيف أبناء طبقة  االجتماعي

 . كأخرل

 : ككاف المجتمع اليندم القديـ يضـ عددا مف الطبقات منيا

كالمقصكد بيا الكينكنة أك الكجكد كىي في أعمى  ىافابر نسبة إلى : لبراىماطبقة -1
مراتب في السمـ الطبقي اليندم كمنيا يخرج المعممكف كالمشرعكف كىي تتحكـ في جميع 

 . أمكر الحياة

 . كىي التي تيتـ بشؤكف الحككمة كالجيش كالحرب: الكشارتيا أو المحاربين طبقة-2

 . كالزراعية االقتصاديةارة كالميف كليـ شؤكف التج: طبقة الفايزيا أو الصناع-3
 . الكضيعةخداـ البيكت ككؿ العماؿ  كىـ: السودطبقة العبيد أو -4
كىـ الخارجكف عف نظاـ الطبقات السابقة كىـ في الغالب : البراياأو  المنبوذينطبقة -5

ىذه  إلى عبيد كال تقـك ييف الذيف لـ يترككا دينيـ فتحكلكامف أسرل الحركب أك الينكد األصم
 . 1الطبقة بأم عمؿ في المجتمع عدا النيب كالسرقة

أما المرأة في المجتمع اليندم القديـ بشكؿ عاـ فيي غير محترمة كال مكانة ليا ككانت  
الطفمة تتزكج في سف مبكرة ال تتجاكز الست سنكات مف العمر كاألرممة ال يسمح ليا بالزكاج 

لناحية الدينية فإف المجتمع اليندم القديـ كاف فيي إما تحرؽ أك تنتحر أما فيما يتعمؽ با
كيؤمف بتناسخ األركاح كالتقمص ككحدة  يعتقد بمذىب الحمكؿ كىك الذم يقر خمكد الركح

 . الكجكد
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فمقد ىدفت التربية  ،1أما عف نظاـ التربية فمكؿ طبقة نظاـ تربكم يختمؼ عف األخرل
صارما دكف استخداـ العقاب البدني مف  كيتبع في ذلؾ أسمكبا. البرىماتية إلى غرس األخبلؽ

 . أجؿ تككيف عادات كقيـ سمككية حسنة لدل األطفاؿ

تمميذ يعيد بالتمميذ غالبا إلى شيخ كىك أحد رجاؿ الديف كيصبح ال كبعد سف الثامنة
" النحك كالفنكف كالصناعات كالطب كالمنطؽ كالفمسفة : كىي تةسال جميسو يتمقى عنده العمـك

 . سنة 20ذ مع أستاذه إلى أف يبمغ كيبقى التممي

كفي القرف الخامس ؽ ـ سمح بالعقاب الجسدم في المدارس لمتبلميذ ما دكف السادس 
  2عشرة.

كلما كاف الديف ىك لب الحياة اليندية كصميميا فإف العمـك التي كاف شأنيا أف تعاكف 
منذ صغره  باالستظيارأ الديف ىي التي سبقت غيرىا بالرعاية كالنمك ككاف الطفؿ اليندم يبد

فيحفظ الحركؼ األبجدية كيستظير كذلؾ نحك عشريف صفحة مف المغة السنسكريتية دكف أف 
لمناس  كالتسييركمف أجؿ أف يضفي البراىمة عمى أنفسيـ ىيبة لمتأثير ، يفيـ كممة منيا

أشاعكا أسطكرة تذىب إلى أف طائفة البراىمة خرجت مف فـ براىما كما خرجت طبقة 
 . 3قاتميف مف ذراعيو لذا كجب عمى الجميع أف يمتثمكا ليـ كيطيعكىـ كيصدقكا ما يقكلكفالم

 التربية الصينية : 

تعتبر الحضارة الصينية كاحدة مف أقدـ الحضارات فمف كرائيا تقاليد قديمة يرجع تاريخيا 
 ؽ ـ كسجؿ حافؿ بالفمسفة الكاقعية المثالية كبراعة في صناعة الخزؼ 1700إلى عاـ 

عند كثير مف الشعكب ، كالنقش ال مثيؿ ليا مف نكعيا كأخبلؽ قكيمة قكية ال نظير ليا
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كمف أىـ الديانات التي سادت في الصيف منذ  1نظيرا.كنظاـ اجتماعي متطكرا لـ يرل لو 
  2 .ؽ ـ ىي الديانة الكنفكشية كالبكذية كالثاكية 16القرف 

لية ىك أف يمـ الصيني بالمغة كاآلداب كلقد كاف غرض التربية في مراحؿ التعميـ األك  -
فمعنى ىذا أف البنت ليس ليا أدنى تقدير كال منزلة في تعميميـ أك معاىدىـ كبينما ، المقدسة

األسرة كانت تقكـ بتمييد األساس لو بصفة ف، ىك المدرسة يخصص لمتعميـ معيد خاص
كأف ، دبيـ المقدسة كمحتكيات أمف مياـ األسر  اصة فغرس األخبلؽ لدل الصينييف كافخ

أعظـ فضيمة لدييـ بؿ ىي سيدة الفضائؿ كاألسرة في الحقيقة ىي أساس  األبناء يعتبر تقكم
تشريعاتيـ كأخبلقيـ ال  أفاآلباء يعاقب عمييا األبناء عمى  النظاـ االجتماعي ذلؾ أف خطيئة

شكؿ تسيطر كبيذا ال، تخرج في ركحيا عف الركح كالقكاعد التي رسمتيا العبلقات العائمية
 . األسرة عمى المجتمع

كيشيد كثير مف الباحثيف المكثكؽ بيـ أنو ليس ىناؾ أم مجتمع مف المجتمعات ترل 
، فيو التربية شكمية كتغمب عمييا الصبغة األدبية كليا مف النفكذ العظيـ ما لمتربية في الصيف

خمؽ الشعكب بصبغة كبأنو ليس ىناؾ أم مكاف آخر لمتربية فيو نفكذ مباشر كدائـ في صبغ 
ف كأنو ال يكجد مكاف آخر تكجد فيو مظاىر نشاط التربية كعممياتيا مثؿ الصي، خاصة

 . 3شكمية في طرقيا كعمى نمط كاحد ال يتغير تنظيمياك  فالتربية محدكدة في مكادىا
 : التربية في الحضارة المصرية القديمة  

ة يعتبر عمبل مف أعماؿ تاريخ إذا كاف التأريخ لمتربية في الحضارة المصرية القديم
 . مجاالالتربية عمى العمـك إال أنو مف ناحية أخرل يعتبر مكضكعا إف لـ يكف 

كلقد كاف اإلغريؽ مف أكائؿ مف سجمكا معمكمات كآراء كمبلحظات عف الحضارة 
فمقد . رسمكىا لمحضارة المصرية عكست السحر الذم شدىـ إلييا المصرية فالصكرة التي
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قاـ ىيركدكت  فقد ؽ ـ 15ؽ الببلد طكال كعرضا بغرض استكشافيا في القرف قطع اإلغري
ـ كبظيكر الدراسات التحميمية العالمية عمى  18بتسجيؿ الحقائؽ التي عاصرىا أما في القرف 

ككثيريف ممف ميدكا لمحممة الفرنسية كالتي انكشؼ عمى يد عمماء نابميكف كؿ  "نكردف "أيدم
  1 ".كصؼ مصر "ككضعكه في مؤلفيـ الشييرما استطاعكا الكصكؿ لو 

سنة ؽ ـ كتشير الكتابات  18000كقد عرؼ كادم النيؿ أقكاما ترجع إلى حكالي 
معيـ بثقافة أرقى مف ثقافة الببلد  كجاءكاالمصرييف أتكا مف غرب آسيا  أفالتاريخية إلى 

ثـ ، حضارة جديدةاألقكياء كأنجبكا سبللة ىجينة كانت مطمع  اآلىميفكتزاكجكا مع ىؤالء 
 4000بيف عاـ  فيماأخذت ىذه السبلالت تمتزج امتزاجا بطيئا حتى تألؼ مف امتزاجيا 

  2 .ؽ ـ شعب كاحد ىك الشعب الذم أكجد مصر التاريخية 3000ك

 : ىيدكؿ  ثبلثكقسـ تاريخ مصر القديمة إلى 

 ؽ ـ 2631ؽ ـ إلى  3500الدكلة القديمة مف  -
 ؽ ـ 1800حتى ؽ ـ  2375الدكلة الكسطى مف  -
 ؽ ـ 1100ؽ ـ إلى  1580الدكلة الحديثة مف  -

كعرؼ المجتمع المصرم القديـ نظاـ الطبقات ككاف فرعكف كعائمتو ككبار رجاؿ الببلط 
يمييـ الطبقة الثانية مف الجند ، عمى قمة المجتمع ثـ الطبقة األكلى مف الكينة كبعض النببلء

ككنة مف الزراع كالصناع كالتجار كرجاؿ المبلحة كالقادة العسكرييف ثـ الطبقة الثالثة الم
 . كالعماؿ كأسرل الحرب

كلقد قاـ النظاـ الفرعكني عمى أساس مستكل مف القكل اإلنتاجية أكثر تقدما مما كانت  
 . 3عميو في ظؿ المشاعية البدائية فقد ظير فيو تقسيـ العمؿ بيف الرعي كالزراعة المستقرة
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كؿ مرحمة مف  فيك مكجكد في، شيءف في مصر فكؽ كؿ أما عف الديف فقد كاف الدي
ككؿ مراحمو كأشكالو مف الطكطـ إلى عالـ البلىكت كنرل أثره ، الحضارةمراحؿ تطكر ىذه 

 . كالفففي األدب كنظاـ الحكـ 

فقد عبد المصريكف منذ القدـ مظاىر الطبيعة المختمفة كالشمس كالنيؿ كاألرض كالسماء 
إلييا بتقديـ اليدايا كالقرابيف كما آمنكا بالحيكانات كعبدكىا ثـ عبدكا  كالقمر كالنجـك كتقربكا

أركاح مكتاىـ كآمف المصريكف القدامى بالبعث كالخمكد كالثكاب كالعقاب في يكـ الحساب 
كآمنكا بعكدة األركاح في األجساـ مف جديد مما جعميـ ييتمكف بالتحنيط كبناء األىراـ 

  1 .ليحفظكا فييا جثث ممككيـ

قد تنكعت األساليب كالطرؽ التي استعمميا قدماء المصريكف في تربية أما في التربية ف
األبناء كتعميـ الطبلب ألف النظاـ التربكم يمثؿ أحد جكانب الحضارة المصرية القديمة 

كىك ما يعرؼ  أدكاتيا كمناىجيا كطرقيا ليا محددة،ككجدت لمتربية أىداؼ كمراحؿ تعميمية 
 ضر بعناصر العمميةفي الكقت الحا

  2 .التعميمية 

 : أىداؼأما عف أىداؼ التربية لدل المصرييف القدامى فمقد تركزت في ثبلث 

إعداد المكظفيف البلزميف لمجياز الحككمي كتأكيد سيطرة الحاكـ كرجاؿ الديف  -
األفراد  الخمقية في الدنيا كتعميـ كاالستقامةكاإلعداد لآلخرة أك إعداد الفرد لمحياة األبدية 

األنشطة المينية كالفنية المختمفة كاعتقدكا في التربية أنيا الكسيمة لتحقيؽ المجد كالثركة 
 . 3المدارسمف  مناصب الحككمة كمف أجؿ تحقيؽ ىذه األىداؼ أكثركاالفي  ةكالترقي
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الحيكية كبخاصة ما اتصؿ  لمشاكميـكالعمـ عندىـ نشأ نتيجة لبحثيـ عف إيجاد حمكؿ 
 . ر الزراعة كتنظيـ أداة الحكـ كاإلدارة بمعرفة خاصة لمحساب كالكتابةمنيا بأمك 

 : كيمكف تبييف ثبلث مراحؿ في التعميـ المصرم القديـ كىي 

كمدتيا ستة سنكات تبدأ مف سف الرابعة إلى سف العاشرة ككاف التعميـ : المرحمة األولى-
ؾ كأمراء ككزراء كعمى أبناء كبار فييا ارستقراطيا يقتصر عمى أبناء الطبقة الحاكمة مف ممك 

  1كالكينة.الكتاب 

ذة المينية عمى أيد آبائيـ مقكف تعميما مينيا عف طريؽ التممأما أبناء بقية الشعب فكانكا يت
 : تقريباانطبلقا مف الخبرة المباشرة ككاف التعميـ في ىذه المرحمة يمر بثبلث مراحؿ 

 . الكتابةنية كالسمكؾ الخمقي كأسرار تعميـ بكاسطة األب خاصة في األمكر الدي -

تعميـ بكاسطة أحد المربيف المتفرغيف خاصة في الطبقة األرستقراطية فيربيو عمى أمكر  -
 . كالكتابةالحياة البلزمة لمطبقة األرستقراطية كمنيا القراءة 

تعميـ عف طريؽ إرساؿ الطفؿ إلى المدرسة كلـ يحدد تاريخ ظيكرىا ككانت تعمـ  -
 . ككتابةت المعرفة مف قراءة أساسيا

قى التمميذ خبلليا ي سف العاشرة كتستمر خمس سنكات يتمكتبدأ ف: الثانيةالمرحمة -
كمف أىـ األساليب المتبعة في تربية . يادفة إلى تعمـ عادة الصبرالأسمكب الكتابة األدبية 

 : مصر القديمة

 ليا أللعاب الرياضية حيث كاف المعب يشغؿ في تربية األبناء حيث كانت ا: المعب
دكرا ىاما في تقكيـ سمكؾ األبناء الذككر أما اإلناث فقد شاعت العرائس كالدمى بيف لعب 
األطفاؿ كمثمت أشكاال إنسانية كأخرل حيكانية كثالثة جمعت بيف اإلنساف كالحيكاف كضعيا 
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الفخار أصحابيا بما يناسب إمكانيات األسر المختمفة فصنعكا العرائس مف خشب كالطيف ك 
 . 1حيث يستطيع الطفؿ أف يحركيا كيتخيؿ الحياة فييا

  كاف أساس الفضيمة كغاية السمكؾ عند قدماء المصرييف ىك : والترىيبالترغيب
الطاعة كلـ يكف المصرم القديـ ليصؿ إلى مثؿ ىذه الصكرة إال عف طريؽ عدد مف الكسائؿ 

 . 2كاألساليب التي تجمع بيف الترغيب كالترىيب
  تقكيـ السمكؾ حيث  الضرب مف أكائؿ كسائؿ التربية التي أدت إلىيعتبر : الضرب

جاء عمى لساف صبي في المدرسة قاؿ عممني معممي الكتابة بعد أف أليب أطرافي مف 
 . الضرب فتعممت كلـ أىجر رغـ ذلؾ

 مف ذلؾ ما تحدث بو أحد المربيف مخاطبا كاحدا مف تبلميذه فيقكؿ لما كنت : الحبس
نؾ قضيت في الحبس كقتا بمغ األشير ثبلثة كلـ أفمت مف محبسي إال بعد أف في مثؿ س

  3يتقدمني.ميرت يدم في الكتابة كأصبحت متفكقا عمى مف كاف 
 كالتقكيـكيعتبركنو مف أىـ كسائؿ اإلصبلح : اإلغراء والوعظ واإلرشاد . 

مينة التربية كبالتالي نجد أف ىناؾ مف المربيف كالمعمميف المصرييف مف كاف يرل أف 
  4 .كأىـ كسائط التربية األسرة كالمدرسة كالمعمـ، اإلرغاـىي التكجيو دكف 

 : التربية عند اآلشوريين والبابميين  

لـ يحدد أصؿ اآلشكرييف كالبابمييف بالضبط كىناؾ عدة أقكاؿ عنيـ أف اآلشكرييف 
أف مكطنيـ في العصكر إال أف الباحثيف يتفقكف عمى ، كالبابمييف نشئكا فيما بيف النيريف

ج اآلشكرييف ة لجذب الجزيرة كخصب ما حكليا خر كنتيج، التاريخية ىك الجزيرة العربية
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إلى العراؽ في أكاخر األلؼ الرابع ؽ ـ فكجدكا ىناؾ السكمرييف كقد عاشكا مدة  كالبابمييف
 . 1افعمر ككؿ ما سبقكىـ إليو مف حضارة ك ، تحت حكميـ متأثريف بمغتيـ كدينيـ كعاداتيـ

لديانة اآلشكرية كالبابمية كانت تعدد اأقدـ شكؿ  كتدؿ النصكص التاريخية المتكفرة أف
أما فيما يتعمؽ بالتربية عند اآلشكرييف كالبابمييف ، يقدمكف اليدايا كالقرابيف ليـ اآللية ككانكا

فكه غير أف حضارتيـ كما خم، فبل تكجد معمكمات دقيقة عما إذا كانت مدارس نظامية أـ ال
مية كيذكر أف التربية العم، رية ليـمف ثقافة يؤكد افتراضا أنيـ عرفكا المدارس ككانت ضرك 

كانت حكرا عمى السحرة كالطبقات العميا كاىتمكا بالسحر كالتنجيـ كالفمؾ كالديف كالعمـك ككاف 
يسمح لمطفؿ المميز مف الطبقات الدنيا أف يبمغ مستكل عاليا مف المعرفة حتى تتاح لو 

 . 2رصة بكظائؼ الدكلة ف

كأكجدكا نظاـ ، العدكقد عرؼ اآلشكريكف كالبابميكف جدكؿ الضرب كالنظاـ العشرم في 
األسبكع المؤلؼ مف سبعة أياـ كيذكر أف اآلشكرييف كضعكا تصنيفات المممكة الحيكانية 

 . كالنباتية

 : كتقسـ مراحؿ التعميـ عندىـ إلى مرحمتيف

ييا تدريس الديف كالتاريخ كالجغرافيا كعمـ النحك كالحساب كيتـ ف: االبتدائيةالمرحمة  -
ككاف التعميـ يعتمد عمى طرؽ تدريس بدائية تعتمد عمى التكرار ككانت تستعمؿ األلكاح 

 . الكتابةالطينية في 
عمى عدة مدارس عميا كتنكعت فييا  اشتممت ىذه المرحمةك : المرحمة العالية -

كاف الممؾ نفسو ، ك انت مركز نشاط فكرم حافؿالتخصصات كمنيا جامعة بابؿ كالتي ك
يرعى في قصره مدرسة عميا تدرس فييا المغات كالعمـك الطبيعية كالفمؾ كالرياضيات كمدة 
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كعندما ينيكف الدراسة يقـك الممؾ . كطبلبيا تنفؽ عمييـ الدكلة، الدراسة فييا ثبلث سنكات
 . 1بامتحانيـ بدقة ليختبر ذكائيـ كحكمتيـ

بؿ تعداىا إلى أفراد الطبقة ، فقطصرا عمى الكينة كالكتاب تعميـ مقتكلـ يكف ال
  2 .األرستقراطية كلما كانت دكر الكتب مفتكحة لمجميع فقد استفاد منيا ىؤالء استفادة خاصة

حافظ كثيرا عمى العبلقات األسرية انو كالمبلحظ في أف قانكف حامكرابي عند البابمييف  
ت مف األسرة ثـ تنتقؿ إلى ف اآلشكرييف فكانت بذرة التربية تنبم كشرع لؤلمكر التربكية أكثر

 . المدرسة

 : التربية في الحضارة اليونانية  

مجتمعات أخرل إذ  شيدتوليست مجرد مرحمة تاريخية تماثؿ ما  ربية عند اليكنافإف الت  
ية مكج، فيي فارقة بالنسبة لما قبميا، تعتبر عبلمة حضارية ضخمة عمى طريؽ التقدـ

كمؤثرة عمى ما بعدىا لذا يعكد الفضؿ لمفبلسفة اليكناف ألنيـ جعمكا ىذه التصكرات التربكية 
 . مكضع تأمؿ كتفكير كمكضع بحث كمناقشة

 : كتب قائبلفالعبقرية اليكنانية الفبلسفة االنجميز عف انبياره الشديد ب أحد حيث يعبر

ما يدىشؾ كيتعذر مف  تعميمو أكثر" لف تجد في التاريخ كمو ما يثير الدىشة أك يتعذر 
ة مما تتألؼ منو عناصر كثير  نعـ ىناؾ، مفاجئ لممدينة اليكنانيةتعميؿ الظيكر ال، عميؾ

مدينة كانت مكجكدة قبؿ ذلؾ بآالؼ السنيف في مصر كما بيف النيريف كانتشرت مف ىناؾ 
... اليكنانييفيا لكف بقيت تنقص اإلنساف عناصر أخرل حتى جاؤكا ب، إلى األقطار المجاكرة

متميزا عف مجرد سرد  اتاريخكا مف كتب كىـ أكؿ، فيـ الذيف اخترعكا الرياضة كالعمـ كالفمسفة
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في طبيعة العالـ كنياية الحياة دكف أف يغمك أنفسيـ  الحرلؤلخبار كىـ أكؿ مف أرسمكا الفكر 
 1بقيكد العقائد المكركثة "

قارنة بباقي الحضارات األخرل كلكنو يسارع أف الحضارة اليكنانية متأخرة م كيعترؼ راسؿ
ألف ، مف الحضارات السابقة لـ تصؿ إلى ما كصمت إليو مف عمـ كفمسفة إف أمإلى القكؿ 

التحرر  العقكؿ في حضارات الشرؽ القديـ بينما أدل اسر راسؿ قد التفكير الديني في نظر
 . كالتفرد االبتكارمنو في اليكناف إلى 

سبر ك   طة تمثبلف نمكذجيف متميزيف مف الثقافة كالفكر التربكم كاإلغريقي كانت أثينا كا 
 . مب الدراسات التربكيةلدل أغ

 : كالمراحؿ التي مرت بيا التربية اليكنانية القديمة يحددىا البعض في عصريف 

 : عصر التربية القديمة كينقسـ إلى-1

 ـ(ؽ  700-3000اإليجية كاليكمرية  )الحضارةالعصر اليكمرم القديـ 

سبرطة -  ؽ ـ 500-700عصر نيضة أثينا كا 

 : عصر التربية الحديثة كينقسـ إلىػػػػ  2

 ؽ ـ 338-ؽ ـ  500مف القديـ إلى الجديد  االنتقاؿعصر 

 ؽ ـ 146-338العصر الييميني 

 : التربية في العصر اليومري -1

"  تميز ىذا العصر بالبطكلة كاألمجاد ككصمت المعمكمات عف ىذا العصر عمى طريؽ
 . األجياؿاإللياذة كاألكديسة" لمشاعر ىكميركس كقد نقمت اإللياذة كاألكديسة بالمشافية عبر 
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كتقـك ، لـ تظير في العصر اليكمرم المدارس النظامية كلـ تكف القراءة كالكتابة معركفةك 
األسرة بتعميـ كتدريب األبناء عمى ميف كحرؼ اآلباء كيتـ تدريب مف يرغب في القتاؿ عمى 

اليب كفنكف الحرب كمشاىدة المعارؾ كاقترنت الشجاعة عندىـ بالحكمة كحسف التصرؼ أس
بيدؼ تككيف ، لذلؾ اىتمكا بالتربية الخمقية اقتداء بآليتيـ كركزكا أيضا عمى التربية العممية

  1 .مجتمع قكم قادر عمى العمؿ كالتصرؼ بحكمة لمكاجية المكاقؼ الصعبة

بالنظاـ الطبقي الذم ساد المجتمع فأبناء الطبقة العميا كانكا كقد تأثرت التربية اليكمرية 
اصب العميا كتقمد المياـ يعبدكف كيتدربكف ليصبحكا حكماء كمقاتميف أك لمعمؿ في المن

 . الكبرل

أما أبناء الطبقة الفقيرة فكاف إعدادىـ في إطار تقديميـ الخدمة لمطبقة العميا مف تجييز 
عداد المأكؿ كالممبس كال  . مشرب كالمسكفكا 

كلـ يذكر في أشعار ىكميركس أف القراءة كالكتابة كانت مف ضركريات إعداد أبطاؿ 
  2الحكمة.كأقكياء كرجاؿ 

 بؿكاف لتطكر الكضع السياسي اليكناني في القرف السابع ق: التربية في عصر النيضة-
 . اف في إسبرطة كأثيناانتقاؿ اليكناف إلى مرحمة جديدة ظير فييا نظاماف تربكياف ميم الميبلد

 : كقد تأثرت بثبلث عكامؿ: أوال التربية في إسبرطة

فكاف لمكقعيا الجبمي أثرا في تكجو أىؿ إسبرطة إلى : إلسبرطةالعامل الجغرافي -1
 . الجغرافيةالبيئة  مشاقةبإعداد الفرد إعداد جسميا صمبا لتحمؿ  االىتماـ
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األحرار الذيف  مف طبقة االسبرطييفالنظاـ الطبقي مككنا كاف : النظام الطبقي-2
يشكمكف الطبقة األرستقراطية في المجتمع كالطبقة الكسطى مف الصناع كالتجار كالمبلؾ 

 . كظيفتيا خدمة السادة كانت كطبقة العبيد التي

بيف ىذه الطبقات لـ تكف جيدة كال سيما ضد طبقة السادة  االجتماعيةأما عف العبلقات 
لمجيش كممارسة الفركسية كىي حقكؽ ال تحصؿ عمييا  كاالنتماءية المتمتعة بحقكؽ الممك

 . 1باقي الطبقات

الحياة بما في ذلؾ النشاط التربكم محاكلة تسخيره  كقد سيطرت الدكلة عمى كؿ مياديف
 . الخاصة أغراضيالخدمة 

، يحقؽ النصر عداد الجندم المحارب الذم ال بد أفأما عف أىداؼ التربية فمف أبرزىا إ
ما أنيا كانت تعمؿ عمى تككيف المكاطف الذم يتحمى بكؿ الصفات البلزمة لمخكض في ك

 . 2الحركب

كلـ تكف ىناؾ تربية عقمية أم لـ يكف ىناؾ نشاط تربكم ينمي العقؿ كلـ تكف ىناؾ 
 . أىداؼ فنية أك جمالية لتيذب الفرد كسمككو

كالكتابة كلـ تجعؿ مف المكسيقى  كلـ تكؿ التربية اإلسبرطية اىتماما كبيرا بتعميـ القراءة
بالماضي  االعتزازرفع المستكل الجمالي عند المكاطف بؿ كاف الغرض منيا ل غرضا

 . كية ركح الحماس القتالية لدل الجنكدكالعظمة كتق

لذا فالتربية في إسبرطة تميزت بالطابع العسكرم كبإشراؼ الدكلة عميو إشرافا تاما كعمى 
 . 3جميع مراحمو
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 تقسـ مراحؿ التربية اإلسبرطية إلى أربع مراحؿ : التربية في إسبرطةمراحل 

تمتد ىذه المرحمة مف الكالدة كحتى سف السابعة حيث كمنذ الكالدة : المرحمة األولى-
تباشر الدكلة مسؤكلياتيا التربكية فيتـ اختيار األطفاؿ األقكياء مف الناحية الجسمية كالصحية 

ذا كجد شيكخ الدكلة ضعفا أما مف ىك قكم ، في الطفؿ فإنيـ يترككنو في الجباؿ ليمكت كا 
في المجتمع اإلسبرطي أعادكه إلى األسرة لتربيو كترعاه كتدربو عمى القسكة  لبلنخراطكصالح 

بعاده عمى الترؼ كالراحة ليككف قادرا عمى حماية الببلد  . 1كا 

ييا يرسؿ األطفاؿ بدأ مف سف السابعة حتى سف الثامنة عشر كفت: ك المرحمة الثانية
ككانكا ، جميعا إلى المعسكر ليتـ تدريبيـ عمى األلعاب الرياضية كيتـ تعكيدىـ عمى الشجاعة

يمارسكف كؿ أنكاع الرياضة مف جرم كقفز كرككب الخيؿ دكف التربية العقمية كالثقافية أما 
أف اإلشراؼ يككف  الفتيات فبل يتـ استثناؤىـ مف التدريبات الشاقة التي يقـك بيا الصبياف إال

نجاب أطفاؿ أقكياء كتميزت المرأة في إلمف قبؿ أمياتيـ كاليدؼ ىك تقكية أجساـ الفتيات 
إسبرطة بالشجاعة كالقدرة عمى تحمؿ المتاعب كالعمؿ كمساندة الرجاؿ عمى تحقيؽ 

 . ؾفي المعار  االنتصارات

تدرب فييا الفتياف كتبدأ مف سف الثامنة عشر حتى سف العشريف كي: الثالثةالمرحمة  -
 . تحمميـعمى فنكف القتاؿ كاستعماؿ األسمحة كيتـ اختبار قكة 

كتككف ىذه المرحمة مف العشريف إلى الثبلثيف حيث ينخرط : الرابعةالمرحمة  -
اإلسبرطي إلى الجندية بعد أف يجتاز امتحانات صعبة كيصبح الشاب بعد سف الثبلثيف 

 . الدكلةنو في تسيير مستكفي كؿ شركط المكاطنة كيأخذ مكا

 مراحؿ التربية في إسبرطة تسكدىا القسكة كيمارسمرحمة مف  إف كؿكيمكف القكؿ  -
العقاب الجسدم عمى الفتياف المتخمفيف أخبلقيا كخمقيا كالغير منتبييف ككؿ المقصريف  فييا
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فالتربية في إسبرطة لـ تقدـ ، مف المعمميف يتعرضكف لمعقاب مف طرؼ مسؤكلي الدكلة
 . 1نتكجا فكريا أك فمسفيا أك أدبيا لعدـ تركيزىا عمى ىذه الجكانبم

 : التربية في أثينا 

تمثؿ التربية األثينية النمكذج الثاني في التربية اليكنانية القديمة كتأثرت التربية كالتعميـ 
ؽ ـ كشممت  594ؽ ـ( التي أصدرىا عاـ  550-639) "صكلكف"فييا بقكانيف كتشريعات 

 . يرة في حككمة أثينا مما جعميا نمكذجا لمديمقراطية في ذلؾ الكقتإصبلحات كث

كانت تيدؼ ك  إلى تككيف الرجؿ الكامؿ جسما كخمقا تيدؼفكانت  التربية األثينية أما
الستخداـ كقت الفراغ في نمك متزف لمفرد كاستخداـ مثمر إلمكاناتو الجسمية كالعقمية 

 . كالركحية

دتو كحتى سف السابعة مف عمره تشرؼ عميو األسرة كتيتـ ككاف الطفؿ األثيني منذ كال
 . 2بنمكه الجسمي كالخمقي

اشتممت التربية حسب المصادر التاريخية عمى عدة مكاد دراسية كىي القراءة كالكتابة ك  
كالحساب فيتعمـ الطفؿ الحركؼ أكال ثـ الكممات كحفظ الشعر كخاصة أشعار ىكميركس كما 

كـ ككانت المكسيقى ضمف المكاد التي تدرس بيدؼ التذكؽ كح قيـك  تضمنتو مف معاف
خضاع شيكات العقؿ كتنمية الفضائؿ  كاالنسجاـالجمالي   كانت الرياضةك كلضبط النفس كا 

كاشتممت المكاد الدراسية أيضا عمى الميف التجارية كالحرفية لمف لـ  ضمف ىذه المكاد
 . 3يستطيع مكاصمة الدراسة

 : إلى ثبلث مراحؿكتقسـ التربية في أثينا 

                                                           
 68، مرجع سابؽ ص : أسس ومبادئ التربيةفيصؿ عبد منشد -  1
 102مرجع سابؽ ص تاريخ تربية الطفل عبر العصور، منى محمد عمي جاد:  -  2
 145، مرجع سابؽ ص التربية في الحضارة اليونانيةسعيد إسماعيؿ عمي:  -  3



 إلاطار النظري للتربية وألاسرة: الفصل ألاول                     إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

   

 األكلية كيمتحؽ بيا الطفؿ عند بمكغو ىي المرحمة  تعتبر المدرسة: المرحمة األولى
سبع سنكات كيستمر بيا حتى سف السادس عشر كيرافؽ الطفؿ إلى المدرسة خادـ يسمى " 

يتخمميا استراحة لمدة ساعة ، مغربياكيبدأ اليكـ الدراسي مف طمكع الشمس حتى ، بيداجكج"
مراقبة الخادـ المربي ترفع عف الطفؿ في نياية المرحمة حيث يككف الطفؿ قد بمغ سف  ككانت

السادسة عشرة كتكزع ىذه المرحمة بيف مدرستيف الباليسترا " مدرسة الرياضة" حيث يتعمـ فييا 
الطفؿ التمرينات المختمفة لبناء جسمو أما مدرسة " الديداسكاليكف" أك مدرسة المكسيقى حيث 

 . 1ييا المكسيقى كالقراءة كالكتابة كاألدب كالغناء كالحساب يتعمـ ف
 تبدأ منذ سف السادسة عشر كيستمر بيا لمدة عاميف كيتدرب في : المرحمة الثانية

مدرسة الجمباز عمى يد معمـ يطمؽ عميو لقب " مركض الغمماف" كفي ىذه المرحمة يخالط 
حياة مف أجؿ العيش بعد إكماليـ لممرحمة الراشديف أما أبناء الفقراء فيدخمكف إلى معترؾ ال

 . األكلى فقط
 يقضي الشاب السنة تبدأ منذ سف الثامنة عشر كسف العشريف ك : المرحمة الثالثة

أك في معسكرات قريبة مف المدينة كيخضع لمتدريب العسكرم الحاـز  عامة األكلى في ثكنة
العاـ الثاني فيعيش عمى نمط  كيتمرف عمى فنكف القتاؿ كالتدرب عمى إدارة الدكلة أما في

حياة الجنكد النظامييف بيدؼ تدريبو عمى معرفة الطرؽ كالحدكد كأف ينمي نفسو فكريا كأدبيا 
  2 .كفنيا كبعد ذلؾ يحؽ لو العمؿ في كحدات الجيش

ؽ ـ  338-ؽ ـ  500مف القديـ إلى الجديد كتقريبا  االنتقاؿأما التربية في عصر 
كظيكر التقدـ ، المساىمة في تنمية شخصية الفرد الجسمية كالعقميةفأدت التربية فييا إلى 

حيث ظير في ىذه المرحمة عنصر النقد كالتساؤؿ . القكمي كنشأت بما يسمى التربية الجديدة
ككاف ، كالشؾ في كثير مف األفكار كالقيـ كالمعتقدات الدينية كفي النظاـ التربكم نفسو

مى الحضارات األخرل كالعكس كما صاحب ذلؾ مف ع الخارجي التجارم مف أثينا االتصاؿ
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كمسرح الككميديا  التراجيديةحيث ترتب عمى انتشار أدب ، دخكؿ لؤلفكار كالمفاىيـ الجديدة
ظيكر مفاىيـ كأفكار كقيـ جديدة تتعمؽ بالنكاحي األخبلقية كالدينية كما زاؿ ك  في أثينا
جماعة فكار الجديدة التي تزعميا ر األفي حياة البشر كبانتشا بتدخؿ اآللية االعتقاد

  .1السفسطائيكف التي سرعاف ما انجذب إلييا الكثير مف الناس

 : فنذكر منيا مراحؿ التعميميةالأما عف  

اليكنانية يركز عمى  االبتدائيةكاف التعميـ في المدارس في ىذا العصر : المرحمة األولى
إضافة إلى تعميـ التبلميذ لباقة الحديث أف يعرؼ التبلميذ الحركؼ اليجائية كطريقة نطقيا 

التي نادل بيا السفسطائيكف ككاف مف ضمف ما يتعممو  االتجاىاتكالحرية في السمكؾ كىي 
 . التبلميذ في ىذه المرحمة المكسيقى كالعزؼ مع التدريبات الرياضية كالجرم كالمصارعة

ىذه المدارس حتى سف بلب في فيك التعميـ الثانكم حيث يستمر الط: الثانيةالمرحمة 
اليندسة كالكزف ك  كيدرس الطبلب في ىذه المرحمة الرياضيات، عشرة الرابعة عشر أك الثامن

 . كالقانكف كعمـ البياف كالمكسيقى كاألدبمع دراسة فف الخطابة كاإلنشاء ، كالقياس

أما التعميـ العسكرم فيككف في سف الثامنة عشر كلمدة عاميف حيث يتدرب طالب السنة 
 . 2مف قبؿ الدكلةاإلشراؼ عميو األكلى في المدينة بينما يقضي العاـ الثاني عمى الحدكد كيتـ 

 ق م( 146-مق  388العصر الييميني )

تميزت التربية في ىذا العصر بظيكر مؤسسات تربكية راقية أىميا مدرسة أفبلطكف  
كتكحدت ىذه  ،ؽ ـ كمدرسة أبيقكر كغيرىا 335ؽ ـ كمدرسة أرسطك  376 األكاديمية

 جكستينيافـ في عيد  529حتى تـ إغبلقيا عاـ  بالعمؿ رتكاستمالمدارس في جامعة أثينا 
 . 3إثر انتشار تعاليـ الديانة المسيحية
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استمرت قد كلـ تتغير نظـ التربية في ىذه المرحمة كما كانت عميو في الفترات السابقة ف
إال أف التربية الجسمية لـ تنؿ نفس مدارس الرياضة كمدارس المكسيقى لتعميـ األطفاؿ 

 . االىتماـ
الذم ك  العقميةأما عف مرحمة التعميـ الثانكم فبدأ التركيز في ىذه المرحمة عمى الناحية  

كيدرس الطالب اليندسة كالفمؾ كالنحك كاألدب ، كالحربييحؿ محؿ التدريس الرياضي 
ة عندما اتخذكه قدما ممحكظا خاصت، حمةر كعرفت دراسة األدب في ىذه الم. كالخطابة كالرسـ

 . ىكاية لمتسمية
 دراسة بالميك كالجد بالعبثالب كاالستيتارلط أبناء األثرياء اليكنانييف المجكف اكبعدما خ

 . 1لممجتمع اليكناني االخمقي كىذا ما يركف فيو المفكريف انييار  االنحبلؿأدل إلى 
 بعض أعالم التربية في اليونان   
التربية اف حيث ، كاف لسقراط رأيو الخاص في التربية: ق م( 399-469)سقراط -1

في رأيو يجب أف تككف متجية لئلنساف كيككف عقؿ اإلنساف يبحث في األشياء بكؿ 
استقبللية كحرية ككاف ىدؼ الفمسفة عنده ىك صياغة النفس اإلنسانية كطبعيا عمى الحؽ 

ماء كلـ يترؾ سقراط نظريات تربكية ككاف سقراط يعشؽ العقؿ كيقرأ لمفبلسفة القد، كالخير
فكاف أما جيده التربكم . طريقتو الخاصة في التعميـككانت لو إال أنو اىتـ بالتربية ، محددة

كانت أفكاره فقد . غيرهسجميا في كتب كما كاف يفعؿ عمى شكؿ أفكار كمحاكرات متناثرة لـ ي
أك في أم مكاف آخر حتى تعرض عمى الناس عف طريؽ الحكار في الشارع أك في األسكاؽ 

كىذا ما جاء في أىـ مؤلفات تمميذه أفبلطكف حيث يقكؿ انو حاكؿ ربط ، ساحات األلعاب
الفمسفة كالتربية بالمجتمع كاعتبر التربية كسيمة الفمسفة في تحقيؽ غاياتيا في صياغة النفس 

بل كل " اعرف نفسك بنفسك قالبشرية حيث أقاـ فمسفتو كمنيجو التربكم عمى الحكمة 
 . 2شيء"

                                                           
 69ص  المرجع السابقاحمد فرج الصغير:  -1
 74: ص المرجع السابق -2



 إلاطار النظري للتربية وألاسرة: الفصل ألاول                     إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

   

 : ككانت الطريقة التعميمية الحكارية التي تميز بيا سقراط تتـ كفؽ خطكتيف مترابطتيف 

 . خطكة التيكـ كطرح السؤاؿ عمى المحاكر -
 . األفكارمرحمة تكليد  -

مف  االستفادةكبذلؾ استطاع سقراط بجيده المنطقي كطريقتو الحكارية أف يعمـ الناس 
 . 1ر في نفكس الناس إلى ما فيو خير العقؿ كنجاة النفسالقدرة العقمية كأف يستثم

 ـ(ؽ  347-428 (أفالطون-2

مكف أفبلطكف مف إيجاز أفكاره التربكية بشكؿ خاص في كتابيو الجميكرية أك المدينة ت 
ف كانت لو أفكار تربكية ، القكانيفالفاضمة ككتاب   . في محتكيات كتبو األخرل مثبتةكا 

كقامت نظريتو التربكية عمى ، السائدة في فكر أفبلطكف التربكم كقد كانت المثالية ىي 
الذم يضع فيو كؿ فرد في مكانو المناسب ، الفاضؿ المثاليك  أساس نظرتو لممجتمع العادؿ

كقسـ أفبلطكف المجتمع إلى طبقات غير متساكية بيدؼ إتاحة ، حسب قدراتو كاستعداداتو
كف أف النفس البشرية مككنة مف حصيمة ثبلث الفرص المتكافئة لكؿ الناس كاستخمص أفبلط

 . كقكة الشيكة–قكة الغضب  –قكة العقؿ : قكل

 : أما أىداؼ التربية فقد أشار إلييا في كتابو الجميكرية كمف بينيا

 . تحقيؽ كحدة الدكلة كالقضاء عمى الركح الفردية كتنمية ركح الجماعة  (1
 . ب المعرفة عف طبيعة الحكمةتنمية المكاطنة الصحيحة باألفراد بإكساب الشبا (2
 . إعبلء العقؿ عمى األمكر الحسية كالركح عمى البدف (3
 . تنمية اإلحساس بالجماؿ كمحبة الحؽ (4
 . تحقيؽ التناسؽ في شخصيات اإلنساف عف طريؽ التكفيؽ بيف مطالب الجسـ كالعقؿ (5
 . إنتاج أطفاؿ قادريف عمى حكـ أنفسيـ بأنفسيـ (6
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كتيذيب عبلقاتيـ بعضيـ ببعض كعبلقاتيـ  اعيااجتمتمريف األطفاؿ كتطبيعيـ   (7
 . 1بالذيف يحكمكنيـ

 : عددىاأما عف المراحؿ التعميمية في نظامو التربكم فقد اختمؼ الباحثكف في تحديد 

 كالتي تمتد مف مرحمة الكالدة حتى سف السادسة أك السابعة كىي : المرحمة األولى
يداعيـ دكر الحضانة  حيث يتـ فييا فرز، االنتقاءالتي تعرؼ بمرحمة  األطفاؿ األصحاء كا 
قكاعد التربية ىميتيا في كضع كتقـك الدكلة باإلشراؼ عمى ىذا الدكر أل. بعيدا عف الكالديف
 . فييا عمى النمك الجسمي كالتغذية االىتماـاألساسية كيتركز 

  ر مف سف السابعة حتى السابعة عشر كأحيانا إلى الثامنة عش كتبدأ: الثانيةالمرحمة
 . كالمكسيقىيتعمـ فييا الطفؿ القراءة كالكتابة كيتدرب عمى المغة كاألدب 

   كمدتيا عاماف حيث يتدرب فييا ، ىي مرحمة التدريب المتقدـك : الثالثةالمرحمة
 . التحمؿالشباب عمى األمكر العسكرية كما تحتاجيا مف قكة كقدرة عمى 

  رحمة الدراسة النظرية حيث يدرس مف عشريف إلى ثبلثيف سنة كىي م: الرابعةالمرحمة
 . كاليندسةفييا المتعمـ الحساب كالفمؾ 

  يعتمد فييا عمى دراسة الحكار كالمناقشة ك ، اتكمدتيا خمس سنك : الخامسةالمرحمة
 . كالفمسفة ؿلقضايا الجد

 تمثؿ مرحمة العطاء كمدتيا خمسة عشر عاما كىي مرحمة ك : المرحمة السادسة
  .الفيمسكؼإلعداد الحاكـ 

  :(ق م 322-384)أرسطو -3

لقد اعتبر أرسطك المنزؿ مركزا تربكيا ىاما يقكـ بتربية األطفاؿ تحت تكجيو الدكلة عمى  
كركز أرسطك عمى دكر العبلقات األسرية ، عكس أفبلطكف الذم نادل بإلغاء دكر المنزؿ
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بلح األكضاع كاعتبر التربية كسيمة إلص اجتماعيةكأف الصداقة أساس كؿ حياة  كاالجتماعية
 : كأف الفرد عند أرسطك يمر بأطكار ثبلثة، كتحقيؽ السعادة االجتماعية

 - ( الطفك لي)الطكر األكؿ  الجسمية طور النشأة 
 – الجانب البلعقبلني مف النفس(  طور النفس النزوعية( 
 - 1. )الطكر العقمي( طور القوى الناطقة 

 : أما مراحؿ التربية عنده فقسميا إلى نكعيف

 . النظاميةالتربية غير -1

 . النظاميةالتربية -2

 : إلى مرحمتيف ياقسمالتربية غير النظامية  

فييا أرسطك ضركرة  يي في سف الخامسة حيث يرلتكتن دةمف الكال: المرحمة األولى
كرعاية األـ الصحية أثناء ، بالطفؿ قبؿ كالدتو مف حيث مبلئمة الزكج لمزكجة االىتماـ
طبيعية تشتمؿ حركات بدنية مع  الكالدة فطالب أرسطك بأف تككف التربيةأما بعد ، الكالدة

بعاده عف المؤثرات البلأخبلقية كىذه  تقديـ الغذاء الصحي لمطفؿ كتربية الطفؿ خمقيا كا 
  2 .المرحمة تتـ تحت إشراؼ األسرة

شطة كىي مف سف الخامسة إلى السابعة فيتـ فييا مشاىدة األطفاؿ لؤلن: الثانيةالمرحمة  
يككف ىذا النكع مف التربية في البيت تحت إشراؼ مكظفي ، ك بعدالتي سيقكمكف بيا فيما 

 . التربية في البيت

أما التربية النظامية فيي تبدأ مف نياية التربية غير النظامية عند بمكغ الطفؿ سبع  
 : إلىسنكات حتى سف الحادم كالعشريف كيمكف تقسيميا 
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يتعمـ فييا الطفؿ ، ك ف سف السابعة حتى سف الرابعة عشرتبدأ مك : األولىالمرحمة  -
 . كالمكسيقىالقراءة كالكتابة كالحساب كبعض التمرينات الرياضية 

تبدأ مف سف الرابعة عشر حتى نياية المرحمة النظامية كفييا ركز : ك المرحمة الثانية -
اسية كرياضيات أرسطك عمى تربية العقؿ كتنمية الفكر السميـ مف أدب كفمسفة كعمـك سي

كاف أرسطك مختمفا مع أستاذه أفبلطكف في أف المرأة تختمؼ فأما عف تربية المرأة ، كىندسة
 . 1مف التربية الراقية التي يستمتع بيا الرجاؿ االستفادة ياعف الرجؿ كال يمكن

الكبير النتشار آراء أرسطك التربكية كالفمسفية في أكربا يرجع  إف الفضؿكيمكف القكؿ 
اء المسمميف كفبلسفة المسمميف سكاء بنقؿ أعماليـ إلى أكربا في العصكر الكسطى عف لعمم

  2 .أك عف طريؽ شركح ابف سينا كالفارابي كابف رشد كغيرىـ ألعمالو، طريؽ الترجمة

 : التربية في روما  

مركر الزمف بنظاـ ممكي مف ؽ ـ كنمت مع  753أف ركما تأسست عاـ تذكر الكتابات 
( ؽ ـ 27-ـؽ  509اـ الجميكرم مف )إلى النظ تؽ ـ( ثـ تحكل 509 –ـ  ؽ 754عاـ )

 ؽ ـ( 476-ؽ ـ 27ثـ تككف النظاـ الممكي اإلمبراطكرم مف )

كقد عرفت التربية الركمانية عدة مراحؿ منذ بداية تأسيس ركما في القرف الثامف قبؿ 
 : إلىـ كتنقسـ  6مبراطكرية في القرف الميبلد حتى انييار اإل

ؽ ـ كقد تميزت ىذه الفترة  250ؽ ـ حتى  753تمتد مف عاـ : رحمة التربوية األولىالم
 االجتماعيةبمسؤكلية األـ في سبع سنكات األكلى مف عمر الطفؿ حيث تعممو العادات 

المرغكبة كالمغة كمبادئ عف القراءة كالكتابة كمبادئ عف الحساب ككاف تعميـ البنات يتعمؽ 
 . أيضاب يشارؾ في تربية األبناء ككاف األ، بشؤكف المنزؿ
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ث عرفت ؽ ـ حي 55-250كالتحكؿ كتمتد مف  االنتقاؿ كىي مرحمة: المرحمة الثانية
 . البلتينية كدرست الخطابة كاألدب المدارس كترجمت األكديسا لمغة

ؽ ـ حتى عاـ  55في العصر اإلمبراطكرم كتمتد مف عاـ  مرحمة التربية الييمينية
المرحمة بكثرة المدارس حتى سميت بعصر المعاىد لكف ظمت ميمتيا  ـ كعرفت ىذه 200

كيدرس إلى جانب ، األثنيةاألكديسا ك مقتصرة عمى تدريب مبادئ القراءة كالكتابة كالحساب 
 . ندسة كالفمؾ كالفمسفة كالمكسيقىذلؾ الخطابة الي

الفترة مف  ىي مرحمة اضمحبلؿ اإلمبراطكرية الركمانية ككانت خبلؿ المرحمة األخيرة
ار الرشكة الممكي كانتش كاالستبداد كاالنحبلؿؽ ـ كتميزت ىذه الفترة بالفساد  200-529

كأىممت . إلى طبقة القضاة كىذا ما جعؿ التربية في ركما تخسر أىميتيا حتى التي كصمت
األخبلقية كاختفت في ىذه المرحمة  كأىمياالكثير مف العمـك األدبية كالفمسفية كالقانكنية 

 1. التربية األكلية

 : الرومانيبعض أعالم الفكر التربوي   

أفبلطكف  لـ تعرؼ ركما مفكريف كبار في المجاؿ التربكم عمى غرار حكماء مثؿ
عالمية منظمة كظير الثقافة اليكنانية غدت تربية ك  الثقافة الركمانيةكأرسطك كغيرىما لكف 

 . بعض المربيف منيـ

 االندماجيف لمثقافة اليكنانية ككاف يرل في حيث كاف مف المتحمس: شيشرون-1
كاليدؼ مف الدراسة عنده ليس مجرد تدريب إنما ىك ، منيا معيف لمفكر الركماني كاالقتباس

عداده لمحياة العامة كالخاصة كيجب أف يككف مطمعا عمى جميع  صقؿ الطفؿ عقميا كركحيا كا 
 2. العمـك
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 ق م 95-35: كونتميان-2

كطالب ، 1ـ معاقبة األطفاؿ بالضرب كأف يتعمـ األطفاؿ لغات أجنبيةنادل ككنتيمياف بعد
كتنبو ككنتيمياف إلى ، يبعضيـ كاالحتكاؾ لبلختبلطبإرساؿ األطفاؿ إلى المدارس العامة 

اليدؼ مف  ككاف. كالتقميد في التدريس كجكد فركؽ فردية بيف األطفاؿ كشجع طريقة الحفظ
 . لتحقيؽ المنفعة في الحياة ىذا تككيف المكاطف الركماني الصالح

 : في العصور الوسطى التربية  

 الركمانية اإلمبراطكريةػ يرل بعض المؤرخيف أف العصكر الكسطى بدأت عندما سقطت  
ـ  529كىناؾ مف يؤرخ لبداية العصكر الكسطى بالعاـ ، استمرت حتى سقكط القسطنطينيةك 

بعد أف أصبحت المسيحية ىي الديف ك ، جستياف أكاديمية أثينا اإلمبراطكرعندما أغمؽ 
االجتماعية في يد ك  التربكيةك  أصبحت كؿ تطمعات الشعب العممية لئلمبراطكريةالرسمي 
كبذلؾ لـ  ىعمى التربية في العصكر الكسطالكبير  األثرككؿ ىذه التغيرات كاف ليا . الكنسية

في  ث ركزت الكنيسةت حيتكاكب ىذه التغيرا أفالركمانية  أكتستطيع التربية اليكنانية 
 إعداد إلىبدلؾ ىدفت التربية المسيحية ك  عمى معرفة الرب كطاعتو ىالعصكر الكسط

كنقؿ السمطة  2 اآلخرةليككف مؤمنا بالديف المسحي مجتيدا في العمؿ لمحياة  اإلنساف
المسحية  ىدؼ التربية أف حيث، المستكل الركحي إلىالركمانية مف المستكل المدني الدنيكم 

إصبلح العالـ مع ا الديف في البداية ىي حركة أىداؼ ىذالفرد ككانت  أخبلقيات إحياء كاف
ف م إالالمجتمع ال تأتي  إصبلحعممية  أف رأتالكنسية  أف إالني الفاسد تدمير المجتمع الكث

غة الدينية كتتـ عف التربية في ىذا العصر تصطبغ بالصب تغير األفراد أنفسيـ ليذا كانت
 . 3االنسبلخ مف مناىج الحياة الدنياك  ثـ الكنيسة طريؽ األسرة
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لـ يكف لممسيحييف في بدء الدعكة المسيحية مدارس خاصة بيـ ككاف المسيحيكف ك  
المساكاة ك  التسامحك  ضعفاء مضطيديف في بداية ذلؾ العصر مع أف مبادئيـ جاءت بالمحبة

 ت مف مستكيات اجتماعيةأماـ الخالؽ ثـ دخؿ الديف المسيحي بعض رجاالت الدكلة كرجاال
تكجيو أطفاليـ نحك التعميـ النظامي فأخذكا  إلىبحاجة  شعركاك  اقتصادية مختمفةك  ثقافيةك 

كمف ىنا بدأ التفكير في ، المدارس العامة التي يديرىا الركماف الكثنيكف إلى أبنائيـ بإرساؿ
 1 فشيء عمؿ مدارس مسيحية في الكنائس كبدأت الكنائس تسيطر عمى التعميـ شيئا

كقد نشأت حركة جديدة أثرت عمى التربية المسيحية كىي تمؾ الحركة التي بدأت تيتـ 
تدعيـ األفكار الدينية بالحجج ك  الديفك  بيف العقؿ تيدؼ لمتكفيؽك الفيمسكؼ أرسطك  بآراء
شارلماف  التعميـ حتى في عيدك  عمى التربيةالكنيسة  مية المنطقية كقبميا استمرت سيطرةالعق

كاستمرت حتى ظيكر الحركة ، العمـك األكلى إحياءأك ما يعرؼ بحركة  ـ     -    
 . المدرسية التي أثرت عمى التربية المسيحية في القرف الحادم عشر تقريبا

التي ك  ف الحادم عشر تقريباظيرت في القر إحياء العمـك األكلى كالتي كتعتبر حركة 
 كما تبلىا. عميمية كانت ىي البدايةساعدت عمى تحريؾ الكضع التعميمي كبعث حركة ت

 إصبلحأىمية "شارلماف " الذم أدرؾ  ة عمى يدكبرزت الحرك، اخرلتعميمية ك  حركات عممية
 اإلسبلميالعالـ الغربي بالعالـ الشرقي  التصاؿاكما أف ، تحسيف أحكالوك  تطكير التعميـك 

كمف أىـ ، ىذه الحركة زإبرادكرا ميما في لو تربكية عظيمة ك  عممية نيضةالذم كاف يعيش 
، أىدافياك  ىك تكسيع مفيـك التربية "شارلماف" الحركةالتي قاـ بيا مؤسس ىذه  اإلصبلحات

نماك  خمقي فقطك  ديني مكاطف إعدادجانب  إلىالعمؿ  تشممبحيث  ؾ رأل لذل. دنيكيا كذلؾ ا 
 الدينية تكثيؽ الصمة أيضا بيف المعرفةك  أف التعميـ ىك الكسيمة الكحيدة لتكحيد الشعب
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انقسمت ك  ير أف جيكد ىذه الحركة انطفأتغ، أصبحت الفنكف تدرس بجانب الديفك  الدنيكيةك 
 1ىي ألمانيا ػ ايطاليا ػ فرنساك  دكؿ عدة إلىدكلتو 

قد برزت كذلؾ في القرف ك  كبعده أتت ما يسمى بالحركة المدرسية أك النيضة الثانية
ذه الحركة بداية مرحمة فكرية جديدة في اعتبرت ىك  استمرت حتى القرف السادس عشرك  ـ11

عطائياك  أكربا حيث اىتمت بتنظيـ المعرفة  . شكبل عمميا ا 

كعمى الرغـ مف التأثيرات الفكرية االيجابية ليذه الحركة في العصكر الكسطى كمناداتيا 
يمانيابتحرير العقؿ المسيحي مف النظرة الضيقة  الديف كؿ ىذه ك  بعدـ التعارض بيف العقؿ كا 

غيرىا لـ تعؼ ىذه الحركة مف عدة انتقادات مف بينيا ضيؽ ميدانيا الفكرم حيث ك  لجيكدا
 2 بالكاقع مسائؿ كىمية ال صمة لياك  ميتافزيقيةيا يبحثكف في أمكر كاف رجال

طرؽ التدريس فأما مف ك  المناىجك  كقد أثرت ىذه الحركة عمى التربية مف حيث األىداؼ 
 الفنكف كما لـ تيمؿ النحكك  الفمسفةك  البلىكتة المزيج بيف دراس إلىحيث المناىج فقد سعت 

 تدريس الطب إلى إضافةكىذا لتسييؿ فيـ التعاليـ الدينية ، اليندسةك  الحسابك  الخطابةك 
 . الرياضيات بالجامعةك 

 التكرارك  المحاضراتأما في طرؽ التدريس فقد شاعت في ىذه العصكر طريقة  
حياة  إلىقد ظيرت أيضا الرىبنة حيث اتجيت الكنيسة ك  المناظرات ككاف لكؿ مادة كتابك 

جيادالشيكات  كبح جماحك  اآلخرة  العمؿ لمتخفيؼ التكازف بيف الركحك  الجسد بالصـك كا 
 . 3الجسدك 

فك  لعؿ مف أىـ ما يميز التربية في ىذه العصكر الكسطى ىك االىتماـ بالفركسيةك   ا 
تربية الرجؿ ك  د نظاـ تربكم لتعميـ الفرسافقد أعك . اإلقطاعيكفك  كانت مقتصرة عمى النببلء
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الدفاع ك  احتراـ المرأةك  التقكلك  اإليمافك  يتحمى بقيـ الشرؼ الميذب ككاف عمى كؿ فارس أف
يحمي حقكؽ الكنيسة ك  ذلؾ كاف عمى الفارس أف يخشى اهلل إلى إضافةعف الضعفاء ك  عنيا

 . الفرساف بيا كانت في أغمبيا نظرية كقمما تحاكى غير أف ىذه القيـ

 : ككاف نظاـ تربية الفارس يمر في مرحمتيف

 العشركفك  الحادية إلىتربية الطفؿ مف سف السبع سنكات حتى الرابعة عشر : أوليما 
أنكاع مف ك  يتدرب فيو عمى استخداـ األسمحةك  طكيؿك  يتـ تدريبو كفؽ نظاـ تربكم قاسك 

 الحسابك  الكتابةك  القراءةك  الحميدة رككب الخيؿ مع تعممو أيضا األخبلؽك  التماريف الرياضية
 . فنكف الحربك  الغناءك  الحبك  مبادئ الديفك 

ـ بسبب  15انتيى نظاـ تربية الفرساف في أكاخر العصكر الكسطى تقريبا نياية القرف ك 
 1 االجتماعياىتزاز النظاـ 

تمؾ  المدارس في ىذه العصكر فمقد عرفت عددا مف المدارس كخاصة أما عف إنشاء 
التي كانت تحت سيطرة الكنيسة خاصة ك  ىذه المدارس تأنشأتيا الكنيسة حيث تعدد التي
 : منيا

استخدـ فييا ك  ميمتيا التأمؿ الديني ككاف نظاميا قاس كصعب: ك األديرةمدارس / 1
 . حتى العقاب البدني

 إلى ىي التي يقيـ فييا األساقفة حيث تقـك باألعماؿ الدينية: ك مدارس الكاتدرائيات/ 2
 . المرضى كتدريس الفنكفك  انب دكرىا االجتماعي في رعاية الفقراءج

 كقد ظيرت مف أجؿ تعميـ الكثنيف لمديف المسيحي : الدينيمدارس الحوار / 3

 . ككاف التدريس يقـك بو األساقفة فقط 

                                                           
 . 101 مرجع سابقاحمد فرج الصغير:  - 1



 إلاطار النظري للتربية وألاسرة: الفصل ألاول                     إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

   

ـ أدل  11بعد تطكر الحركة الفكرية في أكركبا في أكاخر القرف ك  حيث: الجامعات/ 4
 ـ( مف أقدـ الجامعات األكركبية1158تعد جامعة تكلكنيا في ايطاليا )ك  معاتظيكر الجا إلى
نذكر كالتي الجامعات في المدف األكربية الكبرل  أيضاكىناؾ  14ك 13بدأت خبلؿ القرنيف ك 

كنتيجة النتشار الجامعات في  1345ـ كبراغ  1224جامعة نابكلي ك  منيا جامعة باريس
 فيما األكربيةضحا في ظيكر التعميـ الحر الذم ميد لمنيضة المدف األكركبية كاف األثر كا

 . بعد

 : اإلسالميةالتربية   

تعد التربية قبؿ اإلسبلـ أسبؽ تاريخا فقد اتسمت حياة العرب في العصر الجاىمي 
 1. التي كانكا يتكارثكنيا جيبل بعد جيؿك  الثقافة المحدكدةك  بالبساطة

كانكا ك  ترحبلىـك  رؼ بشكؿ صحيح لكثرة تنقميـفمـ يع اإلسبلـأما عف تاريخيـ قبؿ  
 . الشفكيةأغمبية العرب أميكف لذلؾ لـ يكتبكا عف حياتيـ كما كصؿ عنيـ كاف ينتقؿ بالركاية 

حيث كانت ليـ ، مرتبطة بالحياة العممية اإلسبلـقد كانت العمـك عند العرب قبؿ ك  
بالجانب العممي في  أيضاتبطت التربية كقد ار ، تناقمكىا بالركايةك  عمكما حصمكا عمييا بالخبرة
الطفؿ لمقياـ بمتطمبات الحياة الضركرية حيث يتدرب  إعداد إلىحياة البدك حيث ىدفت 

 . االستفادة منيا في كسب العيشك  الطفؿ عمى مينة كالده

 الففك  اآلدابك  التجارةك  الميفك  الفرد الصناعات إكساب إلىأما عند الحضر فقد ىدفت 
  2الدفاع عف نفسو كقبيمتو ك  معارؼ ليتمكف الفرد مف تحسيف مستكل معيشتوغيرىا مف الك 

كاف المعمـ عندىـ يعمـ ، ك أرقى مف التربية عند البدكفي الحضر التربية  كقد كانت
 3 لحساب كذلؾ لحاجاتيـ لومبادئ اك  الكتابةك  األطفاؿ القراءة
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دة في تعميـ األطفاؿ بؿ لـ أساليب محدك  كلـ تعرؼ التربية العربية في الجاىمية طرقا 
نماك  يعرؼ بدك العرب في الغالب مؤسسات لمتعميـ كاف الطفؿ يتعمـ عف طريؽ مشاركة  ا 

 . الكبار في أعماليـ كتقميدىـ

يد كسميت التقمك  أما عف أماكف التعميـ في الجاىمية فكاف التعميـ يتـ عف طريؽ المحاكاة
 آنذاؾالكتابة ك  القراءةة فمقد كانت متمثمة في لتربية المقصكدأما ا، بالتربية الغير مقصكدة

الكتابة حيث أف النبي قد اختار ك . المعمقات التي كاف يتنافس فييا العربك  الدليؿ القصائدك 
 بعض صحابتو لكتابة 

  1 .الكحي

أما عف األماكف فتشير بعض الكتابات التاريخية إلى كجكد عدد مف األماكف يتعمـ فييا 
كانت في  األسكاؽ فقدك  الكتابة أما المجالسك  يتعممكف فييا القراءة التي األبناء كالكتاتيب

مبادلة األخبار أما ك  مف أشيرىا مجالس اآلداب التي تيتـ بالشعرك  الجاىمية تؤدم دكرا تربكيا
كاف ك  الشراء في فترات محددةك  األسكاؽ فيي األماكف التجارية التي يجتمع فييا الناس لمبيع

أشير األسكاؽ "سكؽ عكاظ كذم  مفك  الخطبك  القصائد الشعرية إللقاءييا العرب يتنافسكف ف
 المجاز " 

األديرة فكانت تعد مف األماكف التربكية التي كانت معركفة عند العرب ك  أما عف الكنائس
 الشعرك  حيث كاف العرب يتعممكف فييا العربية الفصحى، البادية إلى إضافة اإلسبلـقبؿ 

 . الفركسيةك  الخطابةك 

المعرفة كىذا ما ك  كىذا ما يكضح أف العرب في الجاىمية كانكا عمى قدر مف الثقافة 
 2 .اإلسبلـأمية مجتمع ما قبؿ ك  يكذب الركايات القائمة بجيؿ
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 : اإلسالمالتربية العربية في ػ  1 

نيضتيـ حيث أشار ك  الكريـ حدثا ميما كتغيرا جذريا في حياة العرب ػ يعد نزكؿ القرءاف
السنة النبكية الشريفة أف  أىمية العمـ كمكانة العمماء كما إلىالكريـ في عدة مكاضيع  فالقرءا
األنثى ك  في طمب العمـ بيف الذكر اإلسبلميةفي ىذا الجانب كلـ تفرؽ التربية  القرءافمع 

ناثاك  فطمب العمـ فريضة عمى جميع المسمميف ذككرا أىداؼ التربية  إف أىـيمكف القكؿ ك  ا 
الجسمية في ك  النفسي لمفرد كتنمية قدراتو العقميةك  الركحي اإلعدادك  ىي التأديب اإلسبلمية

 : أىداؼ التربية في يمكف إجماؿك  السنةك  ف القرآفنبطة متربية كاممة مست إطار

 التربكم ك  ػ اليدؼ الديني

 . يتعمؽ بتنمية شخصية الفردك  األخبلقيك  اإلنسانيػ بمكغ الكماؿ 

بيف المسمميف مف أجؿ خدمة قضايا األمة  التضامنيةك  ميةاإلسبلتقكية الركابط  ػ
 1كتكحيدىا

 : اإلسالميةـ مؤسسات التربية 

 : ىماحقبتيف  إلى اإلسبلميينقسـ ظيكر مؤسسات التعميـ 

 الثانية بعد ظيكر المدارس ك  الحقبة التي تسبؽ ظيكر المدارس - 

 : تعميـلمدارس فكانت أىـ أماكف الأما الفترة التي سبقت ظيكر ا

  منازل العمماء/ 1

 الكتاتيب/ 2

 . قصور الخمفاء/ 3

  قيناالور حوانيت / 4
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 . األدبيةاألندية / 6

أمكنة  إيجادتعددىا كجب ك  أما عف الفترة بعد ظيكر المدارس فبعد اتساع رقعة المعارؼ
ق أما عف طرؽ  459التي أنشئت ببغداد عاـ ك لمتعميـ كظيرت مدارس نظامية  ةجديد

، اإلمبلءطريقة ك ، االستماعك  طريقة القراءةك التمقيف ك  فكانت حمقات التدريس التدريس
التكاب حيث اىتـ المربكف في جميع العصكر بأمر عقكبة ك العقاب  طريقةالحكار ك ك  المناظرةك 

التكبيخ ثـ التشيير ثـ الضرب الخفيؼ ثـ الضرب ك  باإلنذارأكدكا عمى أف تبدأ ك  الطفؿ
 1حدكدا معينة  الشديد عند تجاكز الطفؿ

 : الدراسيةالمناىج 

كذلؾ الختبلؼ مراحؿ أماكف  اإلسبلميةاختمفت مناىج الدراسة في مكضكعات التربية ك 
 : قسميف إلىالتعميـ حيث يمكف تقسيـ المناىج بشكؿ عاـ 

 . دبية مف فقو كنحك كعمـ كبلـ/ المناىج الدينية األ1

 المنطؽك  العمـك الرياضية بفركعياك  ركعيا/ المناىج العممية األدبية كعمكـ الطبيعة بف2
 .الفمسفةك 

كيحدد المسمميف محتكيات المنيج عف طريؽ األسس التي يستندكف عمييا كمف أىـ ىذه 
 : األسس

كتاب اهلل كسنة الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ثـ تأتي المصادر  أكليـ: ـ األساس الديني
 . أثار الصحابةك  األمة إجماعالفرعية مف 

تكسب الفرد عادات عقمية يمكف أف  حيث يركا بأف ىناؾ قيـ تدريبة: التدريبيساس األػ 
 2. تستعمؿ في مكاضيع جديدة كىذا ما أكده جكف لكؾ
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كنضجيـ ككؿ ما يتعمؽ ، يرتبط أساسا بخصائص نمك المتعمميف: ك األساس النفسي
كؿ األمكر النفسية المتعمقة الفركؽ الفردية بينيـ ك ك  االجتماعيةك  المغكيةك  العقمية باستعداداتيـ

 . بشخصية المتعمـ

األساس االجتماعي في تربية الفرد  عمى اإلسبلميةتمد التربية تع: االجتماعيـ األساس 
كعبلقتو بأفراد المجتمع كتيتـ أيضا بالتربية الجماعية كتأكيد مبدأ التعاكف كحب الخير 

 . المسؤكليةك  احتراـ الكاجبك  لمجميع

 1الجماعة معا في التربية ك  الفرد إلىتنظر  اإلسبلميةج التربية كىكذا كانت مناى

 : المراحل التعميمية 

حد كبير السمـ التعميمي في عصرنا  إلى اإلسبلميةتشبو المراحؿ التعميمية في التربية  
 : تقسيميايمكف ك  اآلف

لدؾ " العب ك  قول الرسول صمى اهلل عميو وسممتبدأ في الغالب مف : األكلىالمرحمة 
صاحبو سبعا ثـ أتركو بعد ذلؾ " كيتفؽ ىذا الحديث مع اآلراء التربكية ك  أدبو سبعاك  سبعا

  2سة يككف ما بيف السادسة كالسابعةالحديثة التي ترل أف العمر المناسب لمذىاب الطفؿ لممدر 

كاف التعميـ يتـ بالكتاب ك  كتستمر حتى سف الرابعة عشر مرحمة الصبا: المرحمة الثانية 
يمكف تشبيو ىذه المرحمة بالمرحمة ك ، ساحة المسجد أك منزؿ الفقيو أك في الحكانيت في

يتعمـ األطفاؿ فييا كتاب اهلل بتفسيره كسائر عمكمو ثـ الحديث ك  االبتدائية في الكقت الراىف
 .3الصرؼك  كعمكمو كالنحك
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 : اإلسبلميمف أىـ أعبلـ الفكر التربكم ك 

السنة ك  يث أكد أكال عمى حفظ القرآف الكريـح ىػ( 256- ىػ 202) ابن سحنون -
عمى المؤدب أف ك  جكاز عقابيـ كتأديبيـك  النبكية لمصبياف كيؤكد عمى العدؿ بيف الصبياف

 . يخبر اآلباء بغياب أك تياكف أبنائيـ

 التربكييف كقدفي التربية الكثير مف المفكريف  بآرائوحيث سبؽ الغزالي  الغزالي اإلمام - 
يحميو مف ك  مو محاسف األخبلؽيعمبت، توصيانك  تيذيبوك  في تنشئة الطفؿ أكد دكر األب

كما ينصح في تربية الطفؿ بأف يؤدب في تناكؿ . الرفاىيةك  أصحاب السكء كال يعكده التنعـ
 . تكريمو عمى الخمؽ الجميؿ كعدـ المبالغة في عقابو، ك الطعاـ

البنات ألنو  إلىأراء الغزالي  ال تشيرك  الحث عميوك  النشاطك  كاىتـ أيضا بمكضكع المعب
  1 .لـ يكتب عنيا كثيرا

 : التربية في عصور النيضة األوروبية  

 يطمؽ بعض المؤرخيف عمى الفترة الزمنية ما بيف النصؼ الثاني مف القرف الرابع عشر
حيث شيدت أكربا في ىذه الفترة ، حتى نياية القرف السادس عشر مصطمح عصر النيضةك 

لصناعات اليدكية كزيادة التبادؿ اكانتشار ، ة لتحسف ظركفيا االقتصاديةحركة فكرية نتيج
كقد ساد في ىذه الفترة ما ، الكعي الثقافي فيياك  انتشار الحريات السياسيةك  التجارم مع العالـ

ؽ في المغتيف ناحية الفردية ككاف فحكاىا التعميسمى بالتربية اإلنسانية كىي التي تركز عمى ال
حيث بدأت أكربا تنقض عف نفسيا غبار العصكر الكسطى ، آدابياك  لبلتينيةاك  اليكنانية

كتصحك مف سباتيا لتبدأ عصرا جديدا كيقصد بيذا العصر ىك عصر البعث الجديد أك 
 الحضارة كقدك  المغاتك  االجتماعك  المعرفةك  حيث بثت ركحا جديدة في التربية. الميبلد الجديد
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اىتمامات بالمغات العقؿ مف العقيدة كما كانت أيضا مف نادم بتحرير  كاف أبيبلرد أكؿ
  1بالتالي زيادة فرص االتصاؿ الثقافي بيف الشعكب األكربية ك  كأدبيا القديمة

حؿ لت بية مع أكاخر العصكر الكسطىحيث بدأت الكحدة األكر : العوامل السياسية 
أكبر في تسير شؤكف المطالبة بحقكؽ كحريات ك  كبدأ التمرد عمى الكنيسة 2محميا القكميات
 . الحياة كتنظيميا

بدأت الظركؼ االقتصادية تتحسف خاصة مع انتشار الصناعات : االقتصاديةالعوامل  
 . العالـ الشرقيك  كظيكر التجارة كأصحاب الحرؼ كنمت التجارة بيف مدف أكربا

عمييا التربكية ترتب ك  االقتصاديةك  نتيجة لتحسف الظركؼ السياسية: االجتماعيةالعوامل 
مف تغيرات ظيرت خبلليا طبقة  أيضا ما صاحبياك  ظيكر مدف جديدةك  اتساع المدف القديمة

 . االختفاءبدأت طبقة الفبلحيف في ك  العماؿ

 دعميا في نشر الكتبك  اختراع الطباعةك  أيضا اكتشاؼ الباركدك  يذه العكامؿلنتيجة ك  
كؿ ىذا أثر في ، قميمة ا لفئةجعميا في متناكؿ عامة الناس بعد أف كانت حكر ك  األبحاثك 

 . إيقاظ الكعي الفكرم في أكربا أكثر مما كاف في العصكر الكسطى

التربية تختمؼ أصبحت ك  عمى النشاط التربكم الكبير ىذه اليقظة الفكرية كاف ليا دكرىا 
كاف ليذه النيضة األثر ك  لتدريسطرؽ اك  المادة العمميةك  األىداؼ في عصر النيضة حيث

 النظـ الفكرية في العصكر الكسطى األكربية تقكـ عمى حركة األديرةكؿ  د أف كانتالكبير بع
 . النظاـ الكنيسي في التعميـك 

أما عف االتجاىات التربكية في عصر النيضة فقد بدأ النظر إلى التربية عمى إنيا  
قامت  ىذا المجاؿ الحركة اإلنسانية التي ظيرت في كقد، تحرير لعقموك  ية إعداد لمفردعمم
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 بإحياء المغات كاىتمت التربية1بادئ األمر في ايطاليا كمنيا كصمت إلى باقي أنحاء العالـ 
حياءك  اآلداب القديمةك  تنمية قدرة الفرد عمى استخداـ ك  بدال مف دراسة الحياة نفسياالعمـك  ا 

عداد الفك  لـ تركز الحركة اإلنسانية إال قميبل عمى التربية البدنيةك  األدبك  الفف رد لممشاركة ا 
، ال بدراسة التاريخ أك الرياضياتك  كما أنيا لـ تيتـ بدراسة الطبيعة. في النشاط االجتماعي

سادت أساليب شيشركف كأكفيد ك  أسمكباك  فيده الحركة ركزت كثيرا عمى المغة البلتينية نحكا
 ار القكميمية نتيجة نمك التيالتربية باالتجاه مف العالمية إلى المح تميزتا كىكذ، كتيراس

 2التربكية حكؿ اإلنساف مف اجؿ سعادتو كمف أجؿ المكاطنة  ياأىدافتركزت ك 

االىتماـ ك  العمـك اإلنسانيةك  أيضا االىتماـ باآلداب الكبلسيكية القديمة كقد ظير
 جزء مف التربيةالرياضية كك  الجماليةك  ة الفنيةاالىتماـ أيضا بالتربيك  باألخبلؽ أكثر مف الديف

شيد ىذا العصر صراعا ، ك ا التحرر إال أف الكنيسة ظمت تمتمؾ نفكذىا القكمرغـ كؿ ىذك 
ظيكر المدارس العامة لتعميـ الكؿ بالمغة  معك  3الكنيسة لمسيطرة عمى التعميـ ك  بيف الدكلة
كانت أقؿ مف المدارس األخرل كما شيد أيضا بداية إلنشاء مدارس لتعميـ  قدالمحمية ك 

عامة تربية كانت التربية في ىذا العصر بصفة ك  بعض المدفالبنات مبادئ التربية في 
أصبحت معاممة ك  4 تركزت حكؿ المثؿ العميا قدطبقات الغنية ك لمك  تربية خاصةك  ارستقراطية

كانت المعاممة التربكية قاسية في العصكر  أفالتبلميذ في عصر النيضة معاممة حسنة بعد 
التعرؼ عمى ك  ميكليـك  اىتمامات التبلميذ ةإلثار استعممت الكسائؿ التعميمية ك . الكسطى

المدرسة اليندسي كمراعاة الشركط في  كبير لشكؿ استعداداتيـ كلقد كانت ىناؾ عناية بشكؿ
 . مكقعياك  بنائيا
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النيضة في ايطاليا بينما أخذت  باإلنسافالديني فقد اىتمت  اإلصبلحأما عف حركة  -
جعمت ىدفيا ك  الخمقيك  الديني إلصبلحاك  المسيحية باآلدابحيث اىتمت اتجاىا أدبيا 

التخمص مف سيطرة  أكربا بغيةر الذم ثار غرب يبعد النزاع الديني الخط األحكاؿ إصبلح
 . ائيةني بالتربية االبتدتيا لـ تعكلكن ةكظيرت أيضا جماعة اليسكعي، الكنيسة الكاثكليكية

 : كثر منيـ ـأما المربيف الذيف كانت ليـ مساىمات تربكية في عصر النيضة ى

ككانت أىـ اتجاىاتو التربكية  اإلنسانيةـ( ممثبل لمحركة  1536ػ  1467اراز مكس ) -
 : ىي

يطمب ك  كي تنمك حكاسو بطريقة سميمة بإتاحة الفرصة لواىتمامو بالطفؿ كمناداتو  - 
 . السابعةمف الطفؿ المعب حتى سف 

 . يعيةاعتبار األـ المربية الطبك  اىتمامو بالتربية األسرية -

 تربية الطفؿ عمى األخبلؽ الحميدة منذ الطفكلة المبكرة  -

الحياة ك  التاريخك  جانب دراسة الطبيعة إلىاعتبار دراسة النحك أساس العممية التعميمية  -
 االجتماعية 

 ارة اىتمامو بالتعميـ المحفز كاستخداـ طرؽ التدريس المشكقةاستثك  ترغيب الطفؿ -
 . القاسية كما كاف سائدا في العصكر الكسطى العقكبات ليس عمى أساسك 

اإلناث في التعميـ ألنو كاف يرل أف األـ ىي المربية ك  عدـ التميز بيف الذككر رأل -
 . الفكريةك  أف تشارؾ زكجيا في الحياة االجتماعيةك  ىي أساس األسرةك  لمطفؿ

ف قابمة لمكماؿ أف طبيعة اإلنساك  رأل أف تبنى تربية الطفؿ عمى أساس طبيعتو الخيرة -
  1إذا ما كجدت التربية المناسبة
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تناكلت أراء لكثر  كقد ممثبل لحركة اإلصبلح الديني، ـ( 1546ػ1483) ـ مارتن لوثر
عدادك  أىدافياك  التربكية كؿ ما يتعمؽ بالعممية التربكية مف معنى التربية المراحؿ ك  المعمـ ا 

جعمو ك  دؼ التربية األساسي بناء الفردالمناىج حيث حدد مارتف ىك  طرؽ التدريسك  التعميمية
يرل لكثر أف التعميـ يجب أف يككف لكؿ األطفاؿ حتى يتمكنكا مف ك  يقـك بدكره االجتماعي

 الحسابك  الديفك  يكحي بأف يشمؿ منيج المدارس االبتدائية القراءة كالكتابةك  فيـ الديف
ديني لؤلطفاؿ مف سف التاسعة أك المغة البلتينية ككضع في المقاـ األكؿ التعميـ الك  المكسيقىك 

كلـ ييتـ بمادة التاريخ العتقاده أف ، الغناءك  المكسيقىك  التربية البدنيةك  الطبعاتك  العاشرة
  1المؤرخيف ال يكتبكف الحقائؽ 

اتجاىات ك  اجتماعية تممح فييا أفكاراك  لكثر قاد ثكرة تربكية إف مارتفخبلصة القكؿ ك   
عمى الرغـ ك  أيضا نادت بيا التربية الحديثةك  ا التربية اإلسبلميةمشابية لؤلفكار التي نادت بي

لكنيا حققت ما رنت ك  مف أىميتيا لـ تؤثر في الكاقع التربكم السائد آنذاؾ تأثيرا قكيا كمباشرا
 . إليو بعد ذلؾ بكقت طكيؿ

 : ـ التربية في القرن السابع عشر 

ض الفبلسفة جاؿ الديف كبعفي بداية ىذا العصر جاء بعض المصمحيف مف طبقة ر 
خير دليؿ عمى ك  العامة لمطبيعة البشرية إلى التفكير في مبادئ التربية الذيف قادتيـ دارستيـ

، مف اىتمكا باإلحساس كالنزعة الحسيةم كغيرىـ لكؾ، ديكارت ذلؾ ظيكر فبلسفة أمثاؿ
 . باإلضافة إلى النزعة الركحية

، ظيكر التربية الكاقعية ىذا العصرية عمى الثكرة الفكر ك  النيضةكمف أىـ نتائج عصر 
الخامس عشر دينية اجتماعية سياسية في القرف  فالنيضة الكبرل كانت أدبية فنية في القرف

اتجيت  أما في القرف السابع عشر فكانت فمسفية عممية ففي القرنيف السابقيف سادس عشرال
لى الديفك  آدابياك  األنظار إلى المغات صبلحو ك  ا   ا 
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أنظارىـ إلى البحث عف ك  ي القرف السابع عشر فقد تحكلت أبحاث المفكريفف أما 
 : التاليتجمى ذلؾ عمى النحك ك  الحقيقة

نشأ ىذا المذىب مف فكرة التربية اإلنسانية الضيقة التي : / المذىب اإلنساني الواقعي1
 17ي القرف ف، ك آدابيا أكبر أىدافياك  التي جعمت المغات القديمةك  16بدأت تقكل في القرف 

أفضؿ مف يمثؿ المذىب اإلنساني الكاقعي حيث ىك  (1674ػ  1608) "ممثكف "جكف نجد
تساعد الفرد  كالتي عمميةك  نظر ممثكف إلى التربية عمى أنيا عممية إعداد لحياة دينية أخبلقية

ي التك  بنزعتو اإلنسانية الكاقعيةك  كاف متأثرا فييا بعقيدتو الدينيةك  عمى تحمؿ المسؤكلية
انعكست عمى المناىج الدراسية التي اقترحيا التبلميذ الذككر الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف 

 : اقترحو إلى ثبلث مراحؿ المنيج الذم "جكف ممثكف"قسـ ك  الحادية عشريفك  سف الثامنة عشر

يشمؿ دراسة قكاعد المغة ك  15سنةحتى  12بيف  لمتبلميذ ما: المرحمة األولى منيج
الفمؾ إضافة إلى ك  الجغرافياك  اليندسةك  الحسابك  الفمسفةك  األخبلقيةك  لتربية الدينيةالبلتينية كا
 1الزراعة 

يحتكم ك  الثامنة عشرةك  ىي تبدأ ما بيف سف السادسة عشرةك : منيج المرحمة الثانية
 الدفاعك  الحربك  الفنية في مجاالت فف العمارةك  دراسة المكاضيع العممية عمى منيجيا

 . العمـك الطبيعيةك  الطبك  عمـ األحياءك  المثمثات ابحسك  المبلحةك 

العشريف كتتضمف ك  ىي ما بيف سف الثامنة عشر حتى الحاديةك : المرحمة الثالثة 
 . أشمؿك  لكف مستكل أعمؽك  مناىجيا نفس ما درسو التمميذ في المرحمة الثانية

بلثة تتجمى نظرتو مف مكاد دراسية لكؿ مرحمة مف المراحؿ الث "ممثكف"كحسب ما اقترحو  
 فنجد المكاد اإلنسانية متمثمة في المغة البلتينية، الكاقعية في تمؾ المكاد الدراسيةك  اإلنسانية

تظير كاقعيتو في اقتراحو مف المكاد العممية التي ترتبط بحياة ك  الفمسفةك  األخبلؽك  التربيةك 
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ميدت التربية اإلنسانية  قدك  الناس مثؿ الطب كفف العمارة ككؿ العمـك ذات الطبيعة الفنية
 1ظيكر التربية الكاقعية الحسية فيما بعد  إلىالكاقعية 

 : الواقعيالمذىب االجتماعي  

بعد أف ك  يقصد بو المذىب الذم يركز عمى تنمية استعدادات اإلنساف لمقياـ بكاجباتوك  
محاكال إعداد  كانت الحركة اإلنسانية ميتمة بالفرد ظير االتجاه التربكم االجتماعي الكاقعي

قد دعا لذا ف، يتعامؿ معياك  عة يتفاعؿماجعمو عضكا في الجك  المرء لمحياة االجتماعية
 . األسفارك  إلى العناية بالرحاالتأنصار ىذا المذىب 

ـ ( مف أشير ممثمي ىذا المذىب  1592ػ 1533) "مكنتيني"يعد المربي الفرنسي ك  
لكي يصبح اإلنساف أكثر ك  بناء األخبلؽك  امؿحيث يرل أف التربية ىي فف بناء اإلنساف الك

 عمى أف المعمـ يجب أف يككف مف الخمؽ "مكنتني"يشدد ك  2 عميو خيرا عما ىكك  حكمة
يشجع مكنتيني طريقة الحكار مع التبلميذ كال يحتكر العمـ الكبلـ بؿ ك  الذكاء بدرجة عاليةك 

 برغـ مكضكعيتو "مكنتيني"ف عميو إتاحة الفرصة لمتبلميذ ككاف يعارض العقاب البدني ككا
 . شجاعتو إال أنو كاف ضد تعميـ المرأةك 

استفاد منيا جكف لكؾ كجاف ك  بعد فيماكلـ تعرؼ أفكاره انتشارا في كقتو إال أنيا انتشرت 
  3كغيرىما. جاؾ ركسك

 : الواقعيالمذىب الحسي 

سف يرل أصحاب ىذا المذىب أف اليدؼ األساسي لمتربية ىك تدريب الفرد عمى ح
 . التربيةك  الطريقة العممية في التفكيرك  لعمـك الطبيعيةاك  استخداـ حكاسو
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عمى أسس نفسية متماشية مع طبيعة الطفؿ ىذا المبدأ يجب أف يككف قائـ  كفي ضكء
ـ ( حيث طالب  1611ػ1530) "ريتشارد ممكاستر"كمف أشير ممثمي ىذا المذىب . كميكلو

و كجب تطيير يقكؿ أن الذم "بيككف "كفرنسيس، البلتينيةباستخداـ المغة االنجميزية بدال مف 
 . العقؿ مف األكىاـ

 1632)"جكف لكؾ  "النفس كيعدك  تتـ فيو تربية الجسـ: المذىب الشكمي في التربية 
إلى أف العقؿ البشرم  "لكؾ "ـ( مف أىـ ممثمي المذىب التيذيبي الشكمي حيث يشير 1704ػ

كال تقتصر المكاد الدراسية عند   1 .تدريبياك  ي تركيضياعمى المربك  يحتكم عدة ممكات كقكل
لكؾ عمى العمـك الرياضية بؿ يرل أف يبدأ الطفؿ في تعمـ القراءة بمجرد تمكنو مف الكبلـ ثـ 
يتعمـ بعد ذلؾ الكتابة ثـ الرسـ إضافة إلى دراسة مكاد أخرل يستفيد منيا الطفؿ في حياتو 

 . جية ثـ مينة يدكية يستخدميا لمراحةالبيكلك ك  العمـك الطبيعية مع دراسة

 طالب لكؾ بإبعاد بعض المكاد التي ال تحقؽ القيمة النفعية لمتمميذ مثؿ المغة اليكنانيةك  
 . الببلغةك  المنطؽك 

 العقمي بالبعد عف القسكة الزائدة التي تؤثر عمى عقؿ الطفؿفي منطقو لكؾ  كقد اعتمد
 قدـ لكؾ أفكارا تربكية ظيرت فييا شجاعتوك  2فؿالبعد عف أسمكب التخكيؼ عند تعميـ الطك 
أمثاؿ " جاف  المفكريف بعدهك  كثير مف الفبلسفةأثر في الك  المكضكعيةك  دعكتو إلى الحريةك 
انتقدكه في  غيرىـ رغـ ىذا إال أف بعض المفكريفك  تىربر ك  " بستالكترل "ك اؾ ركسك "ج

 . قات العميا عف أبناء الطبقات الدنيادعكتو إلى فصؿ أبناء الطبك  ميمو إلى التربية الطبقية

 : الثامن عشرالتربية في القرن   

ىك العصر الذم بدأت فيو الركح العممانية ك  بعصر التنكير العشر الثامف سمي القرف
بدأت الفمسفة العممية تأخذ مكانتيا ك  تظير بكضكح حيث بدأت مكانة الكنيسة في االستقبلؿ
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 االزدىار خاصة مع تدىكر مكانة الكنيسةك  ركة التنكيرككانت فرنسا ىي مركز ح. بامتياز
 1التحديث لمحياة الفكرية ك  ىذا ما يجعؿ ىذا العصر عصر التجديدك 

فرنسا خاصة بّدأ االىتماـ بمصالح ك  الحركة التي دبت في أكربا عامة كنتيجة ليذه
ف ك  التعميـ تشجيع معاىدك  البحثك  الشعكب بدؿ األسر المالكة كحدىا حيث اىتمكا بالتعميـ ا 

التي ك  ـ( 1789فانو يدؿ عمى فاعمية الثكرة الفرنسية ) التغير عمى شيءك  دؿ ىذا التطكر
الحركة ك  أصبحت الركح العممانية ىي سيدة المجتمعقد ك  كضعياك أثرت في الحضارة الحديثة 

 : الفكرية كلقد ظيرت حركتاف في العصر

 : / حركة التنوير1

 1694مف أبرز ركادىا فكلتير )ك  تثؽ بوك  البشرم كىي حركة تعمي مف شأف العقؿ 
 2. حاكؿ تحرير التفكير اإلنسانيك  الذم رفض سمطة الكنيسةك  ـ( 1778ػ

التحرر الذم نادت بو ىذه الحركة إال أنيا أعيبت بأنيا حركة أرستقراطية  كبالرغـ مف
 3 .الكنيسةك  تيدؼ إلى إنشاء أرستقراطية العقؿ بدؿ مف أرستقراطية األسرة

 ـعدـ اىتماميشعب بأنيـ أغبياء كما يؤخذ أيضا عامة ال إلىينظر  ككاف فكلتير
 . المشاعرك  بالعكاطؼ

قمة المعمميف  يـ لـ يكف أحسف حاال مف األكضاع االقتصادية بسببكما أف التعم
، الدراسية كمقرراتوأف حركة التنكير أثرت في الفكر التربكم األكربي في أىدافو  إالالمؤىميف 

 . الدراسيةالمادة ال عمى تركيز عمى الطفؿ  أكثربح أصك 

تحقؽ تتكيج الحداثة  معوف "كانط "سفات النكر دكف التكقؼ عند الحديث عف فم كال يمكف
لقد كاف صاحب نسؽ فمسفي ضخـ حاكؿ فيو أف يكجو تفكيره ، في مختمؼ المياديف الفكرية
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التفكير في الغايات الكبرل ك  النظريقـك فف التربية عمى ك  ىي األخبلؽك  لخدمة غاية كاحدة
 1قد تككف أفضؿ مف الكضع الراىف  لمنكع البشرم الراىنة بؿ بحسب الحاالت الممكنة التي

 : الطبيعيةالحركة 

 لقد كانت االنتقادات التي كجيت لحركة التنكير قاعدة ميدت لظيكر الحركة الطبيعية
تربكية كلدت ك  كىي حركة فكرية، شرالتي ظيرت في النصؼ الثاني مف القرف الثامف عك 

مراحؿ التربية  " كقد قسـ ركسك إميؿالتربكية في كتاب "  كأراءه "جاف جاؾ ركسك"عمى يد 
 : إلى

مف الميبلد إلى سف الخامسة حيث يرل ركسك في ىذه المرحمة أف : المرحمة األولى
ية الجسمية ليككف الطفؿ يركز فييا عمى التربك . يككف األبكيف ىما المعمميف الطبيعييف لمطفؿ

أمو  تكلىتربيتو عمى الخشكنة كتك  مف األفعاؿ الرديئةك  الطفؿقكيا مما يقمؿ مف الشيكات عند 
 2 .النيي عف معاقبتوالتربية ال المربية كما يكحي ركسك بعدـ المبالغة في تدليؿ الطفؿ ك 

ركسك ىذه  تبدأ مف سف الخامسة إلى سف الثانية عشر حيث يعتبر: المرحمة الثانية
المرحمة امتدادا لممرحمة السابقة فيي تيدؼ أيضا إلى التركيز عمى التربية الجسمية كتعكيد 

التميز ك  العادات الخمقية السميمة عمى الطفؿ تحمؿ نتائج أخطائو حيث يتعكد في ىذه المرحمة
  3االىتماـ بتربية حكاسو حسب ميكلو ال كما نريد نحف ك  ذيمةالر ك  الفضيمة بيف

 يركز فييا ركسك عمىك  الخامسة عشر إلى فتبدأ مف سف الثانية عشر: رحمة الثالثةالم
 . الجبر كالجغرافياك  التربية العقمية كيتعمـ الطفؿ في ىذه المرحمة العمـك الطبيعية كالفمؾ

 تنتيي عند سف العشريف حيث ييتـ فييا ركسك بالتربية العاطفيةك : المرحمة الرابعة
 . السعي إلى تنمية الكجداف حتى يكتسب التذكؽ الفنيك  ةاالجتماعيك  الدينيةك 
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حيث حصر ركسك كظيفة المرأة ، كيرل ركسك أف تربية البنت تختمؼ عف تربية الذكر ػ
رضائو كينظر ركسك إلى المرأة المتعممة عمى أنيا كباء عمى زكجيا  في إسعاد زكجيا كا 

 تطريز كبعض الفنكف المكسيقيةي فقط بتعمـ الطيي كاللذا يكص، أبنائيا كالناس جميعاك 
اختبلؼ بيف طبيعة المرأة كالرجؿ مف ك  كإليمانو الشديد بأف ىناؾ تباينا. العناية باألطفاؿك 

كنتيجة ليذا االختبلؼ البد مف إتباع أسمكب ، الخصائص الجنسية بينيماك  حيث السمات
  1تربكم مختمؼ بيف الجنسيف 

أحدثت تغيرا في  ب فييا بالعكدة إلى الطبيعةكطال، إف األفكار التي دعا ليا ركسكثـ  
بعض المفاىيـ التربكية عف الطفؿ كخصائص نمكه كغيرت في طرائؽ التربية كنالت التربية 

 . المجتمعك  مكانتيا في مركز النمك البشرم بعد تخمصيا مف الكنيسة كالدكلة

 : التاسع عشرالتربية في القرن ػ  

كاألفكار التربكية في القرف التاسع عشر بعد  ػ إف التطكر الذم حدث في النظريات
القرف االىتماـ  استصدارا لما في القرنيف السابع عشر كالثامف عشر حيث ازداد في ىذا

كأماـ ، كالتركيز في المناىج بصكرة كاضحة عمى التربية لعممية التربكيةباألسس النفسية كا
نزعة النفسية كالنزعة العممية ىذا االىتماـ بالتربية ظيرت ثبلث نزعات كاضحة كىي ال

 . كالنزعة االجتماعية

 : / النزعة النفسية في التربية1

جاءت لتكمؿ ما نادل بو ركسك في حركتو الطبيعية مف إزالة العقبات التي تقؼ عائقا  
حيث أماـ النمك الطبيعي لمطفؿ حيث أصبحت ىذه الحركة تيتـ بالطفؿ مف خبلؿ المجتمع 

 :اف
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أتي مف الداخؿ ال مف الخارج مع التركيز عمى مرحمة التعميـ االبتدائي عممية النمك ت -
 : مف أىـ ممثمي ىذه النزعةك  باعتبارىا القاعدة األساسية في التربية

 تماشيةف تككف التربية مـ( كيرل بأنو يجب ا 1827ػ 1746) "مجكف ىنرم بستالكتز "
أسسيا داخؿ الطفؿ ك  ربيةيقكؿ بكجكب البحث عف مبادئ التك  مع حاجات الطفؿ كنمكه

 . انطبلقا مف طبيعة الطفؿ كالتي تشتمؿ عمى قدرات جسمية كعقمية كخمقية

ابية فالكظيفة السمبية أخرل ايجك  أف لمتربية ناحيتيف كاحدة سمبية "بستالكتزم"كيقكؿ  
الطفؿ أما االيجابية فتظير إثارة المتعمـ  في إزالة العقبات التي تعترض صخملممربى تت

الركيزة ىي  أف تككفك  ب قكاه كيجب أف تككف المحبة أساس العبلقة بيف المعمـ كتبلميذهلتدر 
 1عمييا النظاـ المدرسي  يقكـالتي 

التي كانت أقرب إلى ركح المعمـ كأعمت مف ك  اىتمت النزعة العممية: النزعة العممية /2
 كبالتالي، االستقراءك  بلحظةالمك  التجربةك  أىمية العمكـ الحديثة كبدأت باستخداـ الطرؽ العممية

الرياضية ىي األساس في مراحؿ ك  البيكلكجيةك  أصبحت النظرة إلى مناىج العمـك الطبيعية
مثمييا أصبحت عممية التربية تميؿ إلى الطابع العممي كمف أىـ مك  التعميـ خاصة الجامعي

جع حيث يؤكد عمى طرؽ التدريس التي تش، ـ( 1903ػ 1820) "ىربرت كلياـ سبنسر"
تباع أسمكب االنتقاؿ مف البسيك  التنمية الذاتية ربط  "رسبنس "ط إلى المعقد كيمكف القكؿ بأفا 

 2. التربية بالحياة كحدد المكاد الدراسية التي يمكف ليا أف تساعد في تحقيؽ ذلؾ

عمى دراسة النظاـ ىذه النزعة حيث ركزت : التربيةالنزعة االجتماعية في / 3
نجاح في الحياة االجتماعية ال كىدفت إلى تييئة الفرد لمتحقيؽجتمع االجتماعي كتنمية الم

استعداداتو ك  مع الحركة النفسية في تنمية قدرات الفرد كنجد أف الحركة االجتماعية تتفؽ
 . اجتماعي هكمكاىبو حتى في إطار 
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جعؿ المادة الدراسية مبلئمة لكؿ مرحمة مف االجتماعية لمتربية بكقد اىتمت النزعة 
بية المطالب كجعمت المناىج قادرة عمى تم. أم مف الركضة حتى الجامعة، حؿ التربيةمرا

كقد رأت الحركة االجتماعية ، الطبيعيةك  عمى العمـك االجتماعية ياىتماماالجتماعية كركزت ا
كاجبيا تحقيؽ التقدـ االجتماعي كنقمو بيف األجياؿ كمف كاجبيا أيضا تحقيؽ  مف أف التربية

زالة الفركؽ الطبقية بيف أبناءه قدر اإلمكاف التماسؾ اال  1جتماعي كا 

 : العشرينالتربية في القرن   

التقني كزيادة الكعي كانتشار ك  العمميك  التقدـ المعرفيك  مع زيادة عدد سكاف العالـ 
تتمكف  التعميمية حتىك  عناصر العمميةالالحرية بيف الشعكب جعؿ التربية تعيد النظر في كؿ 

عداد الفرد ك  زيادة االكتشافاتكتعمؿ عمى  لتغيراتمف مكاجية ا  . لمحياةاالختراعات كا 

 : يميمفاىيـ يمكف إجماليا في ما ك  كقد تميزت التربية الحديثة بمبادئ 

، بعد أف كانت تكلي عناية لكسب المعرفة أشمؿ مف التعميـك  أصبحت التربية أعـ -
 أف ك  زء مف التربية العامةأف التعميـ جك  عميـكتؤكد التربية الحديثة عمى أكلكية التربية عمى الت

فكريا كجسديا ك  التعميمية ىك إعداد الطفؿ إعدادا كامبل خمقياك  ية التربكيةممىدؼ الع
  2كنفسيا كجماليا كمينيا كسكاه مف جكانب تربية الشخصية الكاممة 

بل مف كدعت التربية الحديثة إلى عناية أشمؿ بالمتعمـ بحيث ال يغدك يحمؿ كما ىائ
المعمكمات كالمعارؼ كقدرات مينية كعممية قميمة الفائدة بؿ يككف إنسانا أكثر نضجا كنمكا 

التربية القديمة تستند إلى عمـ  أفكتفتحا كبمقارنة التربية القديمة مع التربية الحديثة نجد 
إىماؿ  مما أدل إلى 3النفس الذم يركز فقط عمى الممكات العقمية اإلدارية في المقاـ األكؿ 

الجكانب العاطفية األساسية في عبلقات البشر كلـ تيتـ كثيرا بأثر البيئة المحيطة بالطفؿ أما 
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الفركؽ الفردية بيف ك  الميؿك  عمـ النفس الحديث فيقر الدكر األساسي الذم يمعبو االىتماـ
دية أما اىتمامو محكر العممية التربكية خبلفا لمتربية التقميك  أصبح ميؿ الطفؿ، ك المتعمميف

أف تككف بكلذلؾ نادت التربية الحديثة ، يي تككيف شخصية الطفؿ كتيذيبيافغاية التربية 
المناىج التربكية كطرؽ التدريس تدكر حكؿ الطفؿ كال تجعؿ الطفؿ يدكر حكؿ مناىج كطرؽ 

عندما طالب بأف تككف التربية الحديثة  "جكف ديكم"كضعت بمعزؿ عنو كىذا ما نادل بو 
 ؿ كمف الطفؿألجؿ الطف

يو قبكؿ ما يصدر عم عمى مبدأ السمطة فالطفؿ قد امتازت التربية القديمة في قيامياك  
بينما تقـك التربية الحديثة عمى مبدأ ، داء رأيو أك المشاركة في ما يتعمموعف المعمـ دكف إب

 . النقد مف خبلؿ الحكارك  المشاركةك  االستقبلؿ في التفكيرك  الحرية

 "جكف ديكم " كالسيما في كتابة " الخبرة كالتربية ": اد التربية الحديثةككاف مف أىـ رك  
" الفرنسي في كتابو " استقبلؿ الطبلب " كسكاىما كىذا يعني أف الفرد في نظر  فيريير"ك

 التربية الحديثة مستقؿ

 مف خبلؿ الفعاليات وال يخضع لقانكف غيره كيتـ تشجيعك  كىك مف يضع قانكنو بنفسو 
األنشطة ك  المشاركة في األنشطة الجماعية مثؿ التجمعات الصيفيةك  ت الفرديةالنشاطاك 

 1تنمية االستقبلؿ الفردم المدارس كىذا ل المسابقات الجماعية داخؿك  الرياضية

كلذا تتضمف التربية الحديثة ، أىمية الحياة الجماعية عمى المدرسة الحديثة مربككيؤكد 
قد اجتيدت التربية ك ، التربية الحديثة عمى ضمانوؿ دكر اإلنساف االجتماعي الذم تعم

كترمي المدرسة ، الثقة المتبادلة بيف الطمبة كمعممييـك  التفاؤؿالحديثة في تكفير جك مف 
كخبلؿ ىذا . الحديثة إلى تعميؽ فكرة أف يشعر الطفؿ بأف معمميو ييتمكف بنجاحو فحسب

أىـ النظريات ك  الفمسفية السابقة القرف ظيرت اتجاىات فمسفية جديدة حمت محؿ االتجاىات
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الفمسفة ك  الفمسفة التجديديةك  ماتيةفي أمريكا الفمسفة البراغ ي ظيرتكالمذاىب الفمسفية الت
 . الفمسفة الدائمةك  اإلنسانية العقميةك  الفمسفة الكاقعية الحديثةك  المثالية الجدلية

 . ـ( 1952ػ 1859)أما أىـ مؤطرم التربية الحديثة في ىذا القرف ىك" جكف ديكم "

الطفؿ حسب  ة ىي التي تأتي مف خبلؿ تحفيز قكليرل ديكم أف التربية الحقيقيحيث  
ياة بؿ ىي الحياة ميكلو كيؤمف ديكم أف التربية عممية مستمرة كمتطكرة كىي ليست إعدادا لمح

فيي نفسية ، اجتماعيكاألخر ، أكليما نفسي: أف التربية ليا جانباف نفسيا كيرل ايضا
اجتماعية ألنيا تسعى إلى إعداد طفؿ ليككف عضكا ك  يا عمى فيـ نفسية الطفؿئعتماد مبادال

في المجتمع حيث تمثؿ البيئة االجتماعية المجاؿ الحيكم الذم يمارس فيو الطفؿ نشاطو 
الذم ك  النشاط الذاتي لمفردك  ىي الخبرةبقكلو كيحدد ديكم المصدر األساسي لممعرفة اإلنسانية 

يقكؿ ديكم أف ك  غير المباشر مع عناصر البيئة المحيطة بوك  خبرة تفاعمو المباشر يككف نتاج
التي المجتمع ينبغي أف تعتمد عمى الخبرة ك  التربية لكي تحقؽ أىدافيا لكؿ مف الفرد المتعمـ

ية التعميمية كيؤمف ممكىك بذلؾ يعمي مف شأف الخبرة المباشرة في الع 1فعمية لفرد ما تككف 
ة في ممارستيا تقـك عمى الخبرة الصالحة كبذلؾ يمكف أف تحقؽ التربية أىدافيا بأف التربي

اتجاىات كفؽ ك  كمياراتالفرد عادات  إكسابفيي تعمؿ عمى  2المجتمع ك  بالنسبة لمفرد
كما نجده يؤكد عمى الديمقراطية ، المجتمع الذم يعيش فيوك  بما يتناسبك  اتجاىاتك  ميكلو
ربطيا  إلىدعا لذلؾ ، أف المدرسة مؤسسة اجتماعية "ديكم "رللمعممية التربكية كي كإطار
في التمميذ ميارات التفكير العممي حتى ينمك ذكاؤه  كالتربية في نظره تبني، معبالمجت

االىتماـ بالتربية عامة كتعميميا لكؿ  إلىاألفكار التربكية ك  اآلراءكشخصيتو كقد ميدت ىذه 
دل أنظمة التعميـ عمى مستكل العالـ ألىميتيا في الناس مما ساعد عمى تعميؽ االتجاه ل
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عممية حؿ المشكبلت  إلتماـمجتمعو كقد حدد ديكم خمس خطكات ك  دعـ العبلقة بيف الفرد
 : ىيك  التي تعتمد عمى الطريقة العممية

  .تحديد المشكمة 1 

الظركؼ المحيطة بالمشكمة عف طريؽ تحديد ك  الشركطك  الحاالتالتعرؼ عمى  2 
 1المتأثرة بيا ك  المؤثرة فييا العكامؿ

 . جمع فرضيات لمحمكؿ الممكنة لممشكمة المحددة 3

 . المحتممةالتنبؤ بالنتائج  ات عمى أساسدراسة كؿ فرضية مف الفرضي 4 

نا كذا ككذا ماذا يمكف أف يحدث لك فعم، ار صحة كؿ حؿ عمى أساس السؤاؿاختب 5
 السؤاؿ الفرضية كفقا لئلجابة عمى ىذا كيككف اختبار 

التربكم قد أثر بشكؿ كاضح عمى تبلميذه مف أمثاؿ كميا  "ديكم"جيد  أفكيمكف القكؿ 
 تريؾ الذم سعى لتطبيؽ النظرية التربكية في مجاؿ التعميـ كطكر طرائؽ التدريس التربكية

ىذا النشاط بالمجتمع عمى غير ما كاف كربط ، أصبحت تستغؿ في فاعمية المتعمـ كنشاطوك 
رؽ التدريس التقميدية التي اقتصرت عممية التعمـ فييا عمى تمقيف التبلميذ سائدا في ط

االىتماـ بالتربية  إلىاألفكار التربكية ك  اآلراءىذه كقد أدت  2المعمكمات عف طريؽ المعمـ 
العامة كتعميميا لكؿ الناس كىذا ما جعؿ كساعد في تعميؽ االتجاه التربكم التعميمي لما 

 . المجتمعك  عبلقة الفردتمده في الدعـ بيف 

 : التربيةوسائط  ـ

عممية تكيؼ المتعمـ ىي ك  ة تستمر مدل الحياةالباحثكف باف التربية عمميك  يتفؽ العمماء 
االجتماعية كىذه العممية مكتسبة يتعمميا الفرد ممف يعيشكف حكلو عف ك  مع بيئتو الطبيعية
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 بأنياسمى بكسائط التربية كتعرؼ أخر كت إلىطريؽ كسائط اجتماعية تسيؿ انتقالو مف جيؿ 
 1فييا العممية التعميمية األطر التي تتـ

المؤسسات االجتماعية المختمفة التي يستقي منيا الفرد تربيتو ك  كما تعرؼ بأنيا المصادر
أك عف طريقيا يتمرس أساليب معايشتو في الجماعة كىذه الكسائط قد تتخذ صكر تنظيمات 

في عممية التربية غير متخصصة  متخصصة أك ة كىيسات أك ىيئات اجتماعيأك مؤس
 . لكنيا تسيـ في إحداثيا

 2مؤسسات التنشئة االجتماعية لمطفؿ   " : شكؿ رقـ

 : األسرة كوسط تربوي متخصص: أوال 

التربية في األسرة ىي كظيفة أساسية مف كظائؼ األسرة حتى برغـ التغيرات العديدة  
أنيا احتفظت بدكرىا في عممية  إالف حجميا ككظائفيا التي طرأت عمى األسرة الحديثة م

 . التربية
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الخصائص التي تميزىا عف باقي  إلىكيرجع احتفاظ األسرة بدكرىا الرئيسي في التربية 
 : عامميف إلىالمؤسسات االجتماعية كترجع ىذه الخصائص 

جماعة  كىي أكؿ التي ينشأ فييا الفرد األكلىأف األسرة ىي الكحدة االجتماعية  1 -
كما تعتبر األسرة الكحدة االجتماعية البنائية ، يشعر فييا باالنتماءك  يعيش فييا الطفؿ

أعضاؤىا كنكع  يجعؿ الطريقة التي يتفاعؿ بيا معومما تنشئتو  يتمقى فيياك  األساسية
العبلقات التي يخكضيا تمثؿ النماذج التي ستشكؿ كفقا ليا تفاعبلتو كعبلقاتو االجتماعية 

 1جتمعفي الم
األكلية كمنيا جماعات  الجماعة 2لما سماه "ككلي" أف األسرة تعتبر النمكذج األمثؿ 2 -
 : خاصيتيف أخرييف ميميف لؤلسرة كىما إضافةجماعات الجيرة كيمكف ك  المعب

يككف مصدر قيمتو بأنو عضك في الجماعة التي  بصفة خاصةأف الطفؿ في األسرة  -
 . األسرةىي 

جدىا كيحسيا أعضاء األسرة أك الجماعة األكلية في تعامميـ مع التمقائية التي ي - 
كىذه التمقائية التي ، انطبلؽ خاصة بالنسبة لؤلطفاؿك  بعضيـ البعض لما تحققو مف تحرر

 : كظائؼ ارسيا الطفؿ تحقؽ لو ثبلثيم

ديميا كفؽ كتشكيميا كتع السمككياتأنكاع متعددة مف  إصدارالطفؿ فرص  إعطاء/1
 . اـ لؤلسرةاألسمكب الع

 . االختيار لممكاقؼ االجتماعية المختمفةك  لمطفؿ فرص التجريب تييئ/ 2

 اإلنسانيةي تنمك فيو بذكر الشخصية فؿ متنفسا مف الضغكط الداخمية الت/ تجعؿ لمط3
 3. لمطفؿالرحـ التي يتشكؿ فيو الكجكد االجتماعي ك 
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القياـ  إليياالتي يككؿ المنظمات االجتماعية  إحدلكتشكؿ األسرة بكضعيا الراىف  
الكظائؼ العديدة التي تقكـ  إلىبالتربية غير المقصكدة لمطفؿ منذ لحظة ميبلده كذلؾ يرجع 

 مرجعيا يستعيف بو في تفاعبلتو االجتماعية إطاراالتي مف خبلليا تحقؽ لمطفؿ ك  بيا األسرة
 : كمف أىـ ىذه الكظائؼ التربكية

 ف طريقيا يعرؼ الطفؿ ثقافة عصرهالثقافي لمطفؿ فم اإلطارك  لنقؿ الثقافة أداة أنيا-أ 
 اإلشاراتك  كأنكاع االتصاؿالعامة السائدة في ثقافتو  األنماطبيئتو عمى السكاء كيعرؼ ك 
 1المغة كطرؽ تحقيؽ الرعاية الجسمانية ك 

صدارتقكيمو ك  كتقـك بتفسيره، تراه ىاـ تختار مف البيئة كالثقافة ما إنيا-ب  األحكاـ كا 
 إلىالطفؿ ينظر  أفكمعنى ذلؾ ، ا يؤثر عمى اتجاىات الطفؿ لعدد كبير مف السنيفعميو مم

المغة ك  طبقتو االجتماعية فيتعمـ منيا الرمكزك  أسرتوالميراث الثقافي مف كجية نظر 
 .2الشائعة

 مجتمع أماالجتماعية في  األنساؽ أىـكىي مف  كحدة اجتماعية متميزة األسرة تمثؿك  
مما ، 3ألعضائوالضركرية ك  مجمكعة مف الكظائؼ اليامة أداءتكقع منو ىي النظاـ الذم يك 

أنماط تفاعبلت  مجمكعة يساعد عمى فيـ كظيفتيا في التربية كينظر إلييا كذلؾ كتركيب مف
، تماعيةخاصة بحكـ مركزه أك مكانتو االج سمككياتمعقدة ألف كؿ عضك فييا لو اجتماعية 

اف التركيب االجتماعي لؤلسرة يتضمف مجمكعة مف أنماط لذا ف. كىذا كمو لو دكر في تربيتو
يدكر ىذا التنظيـ الصغير نجد أف  نات االجتماعية ألعضائيا كعندمااكالسمكؾ المرتبطة بالم
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يجرب ك  الطفؿ داخؿ ىذه التركيبة النشطة مف التفاعبلت يرلك  ىذه األنماط تتفاعؿ معا
  1جديدة.كيتعمـ قيما 

التفاعؿ االجتماعي في األسرة كعمى نكع كدرجة  اف عمى ىذاىناؾ عامبلف ىاماف يؤثر ك 
كيختمؼ معو ، حيث أف المستكل االجتماعي يختمؼ مف أسرة إلى أسرةيا كحجم ىاتأثر 

الكاجبات  أكنكع ككمية المسؤكليات سكاء كانت  التفاعؿ مع الطفؿ مف عدة نكاحيك  التعامؿ
 المدح االيجابية منيا كسمكؾخاصة  العكاطؼ التي تمنح لمطفؿك  التي تتكقعيا مف الطفؿ

 . المكافأةك 

التفاعبلت داخؿ األسرة مف ناحيتي اتساعيا كتعقيدىا بحجـ ك  كما تتأثر شبكة العبلقات
تعامؿ المركز مع الطفؿ في حالة م يتحدد فيو بعدد األطفاؿ حيث يعطيؾ فرص الاألسرة الذ

 االحتماالت يقمؿ مف ىذه االسرة  ر حجـصغير كمتابعتو بدقة كالعكس حيث كبحجـ األسرة ال

 : لمطفؿ االجتماعيةأىـ األساليب التي تمارسيا األسرة في التنشئة كمف  

حيث كبمجرد استجابة أعضاء األسرة يؤدم إلى إحداث : / االستجابة لؤلفعاؿ الطفؿ1
فالطفؿ حيف يصدر سمككا مكجبا كيستجاب ، في المشاعر المتصمة بوك  تغير في ىذه األفعاؿ

  2العكس ك  بطريقة ايجابية يميؿ إلى تكراره لو

في عممية التربية نجد أف الكالديف أثناء التعامؿ المباشر مع الطفؿ : العقابك  / الثكاب2
د عند السمكؾ المرغكب كيكقعاف عميو عقابا إذا فعؿ يالتأيك  المكافأةك  الثكابيستعمبلف معو 

العقاب أيضا باختبلؼ ك  تمؼ الثكابالعكس كتختمؼ درجات العقاب باختبلؼ الخطأ كما يخ
 . الثقافي كحجـ األسرةك  المستكل االقتصادم
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طفؿ مشاعر مناسبة كىذا ما يعطي لم: المختمفةالمشاركة في المكاقؼ االجتماعية / 3
 1االتجاىات المرغكبة ك  لكؿ مكقؼ باإلضافة إلى تعمـ القيـ

 كؾ الطفؿ بصكرة مباشرةحيث قد تمجأ األسرة إلى تكجيو سم: التكجيو الصريح / 4
 . صريحة فتعممو ما ينبغي أك ما ال ينبغي أك تدربو مباشرة عمى السمكؾ المناسبك 

 المدرسة: ثانيا 

المدرسة ىي المؤسسة االجتماعية التي تقـك عمى تربية الطفؿ لذا فأف كؿ عمؿ أك 
اإلدارة ك  معمميفالك  العبلقات بيف التبلميذك  كطرؽ تدريسيا نشاط يجرم في المدرسة مف مناىج

األنشطة كميا تعكس مدل ارتباط عناصر العممية التربكية بالقيـ لممكجكدة في ك  المدرسية
 2المجتمع المحيط 

التيذيب ك  االرتقاء كتحقيؽ الكماؿك  كمف أىـ كظائؼ المدرسة ىك تحقيؽ النمك لمفرد
كاع األنشطة التي أنك  بشكؿ متكاصؿ كعممية التنمية الخمقية تعني االىتماـ بمظاىر السمكؾ

تقتصر  أالينبغي ك  التي تزداد تعقيدا كمما تقدـ التبلميذ في مراحؿ الدراسةك  يمارسيا التبلميذ
كاف يعمؽ ىذا السمكؾ في ضمير التبلميذ ، تربية األجياؿ عمى السمكؾ بمظيره الخارجي

 3األمانة ك  كتنمي قيـ الصدؽ

ة المجتمع كدكاميا كذلؾ بأف تسيؿ تقـك المدرسة بكظيفة رئيسية كىي استمرار ثقاف ػ
لؤلطفاؿ الكلكج في المجتمع كيحدد لو معاير السمكؾ فيو كتدربيـ عمى أساليب السمكؾ التي 

المناسبات االجتماعية المختمفة كمؤسسة مف مؤسسات التنشئة ك  يرضيا المجتمع في المكاقؼ
 4. االجتماعية
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ا مف حيث العبلقات االجتماعية كتؤثر ىذه الكظيفة االجتماعية لممدرسة في خصائصي
تبر المدرسة ىي الجماعة الثانكية األكلى التي يمتقي التفاعبلت الدائرة بيا كتعك  فيياالقائمة 

، بيا الفرد أثناء تنشئتو اجتماعيا مما يميزىا عف غيرىا مف مؤسسات التربية االجتماعية
 1ألسرة كليست العبلقات في المدرسة عمى نفس درجة عمؽ العبلقات في ا

ذا كاف رار فاف االستقك  العمؽك  في األسرة الدؼءأبرز ما يميز العبلقات االجتماعية  كا 
 المدرسة كجماعة ثانكية تتميز بأنيا عبلقات رسمية تخضع في الغالب لقكاعد محددة

معايير متفؽ عمييا يمتـز بيا الجميع كيككف مصدر قيمة الطفؿ ىك تحصيمو كمسايرتو لنظـ ك 
 . الطفؿ كفاءةكف القيمة مكتسبة مف المدرسة كتك

أما عف بنية المدرسة االجتماعية فيي باألساس تعتمد عمى كظيفتيا فالبنية تؤثر عمى 
 wallerيذىب "كالر " ك  التفاعبلت الجارية فيياك  النشاط داخؿ المؤسسة كعمى نكع العبلقات

 ف ليا أعضاءعمى اختبلؼ أنكاعيا تتميز ب أ 2 إلى أف المدرسة ككحدة اجتماعية 
بأف ليا شبكة صغيرة مف التفاعبلت ك  أم أنيا تمثؿ مجتمعا محددا مف البشر، محددكف

 . ثقافة خاصة بياتسكدىا ك  جتماعيةاال

عمى أف أساس التركيب أك البنية االجتماعية يعتمد عمى تكزيع  wallerكيؤكد "كالر" 
 . السمطة كممارستيا داخؿ المدرسة

مدرسة بالنسبة لمطفؿ فيك ضخـ مقارنة بحجـ األسرة أك أية أما مف حيث حجـ سكاف ال 
جماعة أخرل يمتقي بيا كمف الضركرم بالنسبة لمطفؿ أف يكتسب مكانا كسط ىذه الجماعة 

العقبات كما أنو سيعاني الضياع جراء ك  قير الصعكباتك  الكبيرة فسيكاجو التنافسك  الجديدة
 3يرة المدرسة الكب إلىانتقالو مف األسرة الضيقة 

                                                           
 . 311ص  مرجع سابقراشداف: عبد اهلل زاىي ال- 1
 . 314ص  مرجع سابق سنف -2
 . 83، دار السبلـ لمطباعة كالنشر اإلسكندرية، مصر ص التربية السياسية لألطفالسعيد إسماعيؿ عمي: -3



 إلاطار النظري للتربية وألاسرة: الفصل ألاول                     إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

    

بعكس مدرسيف الك  تبلميذالتغير ي فيوتمع المدرسي فيك دائـ الحركة ك ممجأما بالنسبة ل
أيضا عدـ الطمأنينة التي يشعر ك  الخبرةك  فرص التجربة لمطفؿ ىذا ما سيتيحك  أعضاء األسرة

أيضا بالنسبة ك  ىذه الحركة إيقاع كه األكلى خاصة عندما يرتفعبيا الطفؿ في مراحؿ نم
يكسب الطفؿ التعامؿ مع أفراد حيث المدرسيف ك  السف بيف التبلميذك  لجنسالختبلؼ ا

 1. ككية جديدةاتجاىات سمك  ـ بذلؾ قيـيتعمك  مختمفيف

الثقافي في المدرسة تأثيرا كبيرا عمى ك  االقتصادمك  كلبلختبلفات في المستكل االجتماعي
تمارس ، ك التي تحيط بيـالظركؼ  عمى، ك التحصيؿك  ازفي دكافع االنجك  العبلقات فيما بينيـ

 : مختمفة لتحقيؽ كظيفتيا االجتماعية منيا أساليبالمدرسة 

مقصكدة لتدعيـ القيـ االجتماعية المتفؽ عمييا ك  قد تستعمؿ المدرسة طرقا مباشرة: أكال
 . أخرل غير مباشرة في المكاد التدريسيةك  بطرؽ مباشرةك  كذلؾ بتناكؿ القيـ صراحة

المكجو إلكساب قيـ معينة  المدرسي لتعميمية إلى النشاطا تمجأ المؤسسات: ثانيا
 . المشاركةك  النظاـك  المكاظبةك

العقاب في تدعيميـ لمقيـ المرغكبة ك  يمارس ممثمك السمطة في المدرسة الثكاب: ثالثا
العكس في ك  الصحيحة بالسمككيات الدرجات كالنجاحك  الجكائزك  المدحك  بتشجيعيـ بالمكافقة

 الخطأ.حالة 

االنتقاء مف بيف أنكاع ك  كما نجد أف التمميذ يمارس نكعا مف االيجابية في االختيار
  2التي تتيحيا لو المدرسة  اتالنشاط
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 : التربيةـ الوسائط غير متخصصة ودورىا في 

الدارسكف عدة مسميات مثؿ جماعة ك  قد أطمؽ عمييا الباحثكف: ك جماعة الرفاق/ 1
قد تتيح ىذه الجماعات لمفرد فرصة ك  األصدقاءأك الزمرة أك  الشمة أكاألقراف أك الصحبة 

 أنماط مف العبلقات إلىىك بذلؾ يتعرؼ ك  متشابييف معوك  التعامؿ مع أفراد متساكيف
 .التعامبلت المتساكيةك 

سائر ك  مستكل االستقبلؿ الشخصي عف الكالديف إلىكقد تساعد الفرد في الكصكؿ 
 .ممثمي السمطة

كر الذم ال تستطيع المؤسسات األخرل تناكلو كىك المحرمات كىي تكمؿ أيضا الد
 1. االجتماعية كمكضكع الجنس مثبل

اىتماماتيـ في حيف تعجز ك  تتيح ألفرادىا تكسيع األفاؽ االجتماعية كتنمية خبراتيـ -
 . األلعاب الجديدةك  المكضةك  باقي المؤسسات عف مكاكبة التغيرات

ألدكار االجتماعية المناسبة فالفرد في أثناء مشاركتو اك  ػ تساعد في اكتساب االتجاىات-
  .التبعيةك  أدكار كمراكز جديدة كالقيادةك  الجماعة يكتسب كيتعمـ إمكانات

  :كيمكف تمخيص تأثير جماعة الرفاؽ عمى الطفؿ في النقاط التالية

و تيككف تأثيرىا عادة أقكل مف تأثير الكالديف فيك يساير معايرىا أكثر مف مساير  -
يتفاعؿ مع أقرانو كيندمج معيـ كيعبر بحرية عف  اداخمي ألنو، لمعاير األسرة كالمدرسة

 الرضاانفعاالتو بينما في األسرة أك داخؿ المدرسة فإف تصرفو يككف متأثرا بالحصكؿ عمى 
  .مف الكبار

  .تحرير الطفؿ مف القيكد األسرية كمف سمطة المدرسة مما يشعره باالستقبللية -
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كيفيمكف مشكبلتيـ ، ألطفاؿ في ىذه الجماعات ينفذكف إلى نفكس بعضيـ بعضاإف ا -
  .كيتعممكف كيفية المعب كالتعامؿ كاالندماج مع غيرىـ، الخاصة عمى أحسف كجو

إف كجكدىـ في ىذه الجماعات يعتبر كسيمة لمترفيو كتمضيو أكقات الفراغ كاستنفاذا  -
لمرح كالسركر كيشعركف بمذة خاصة ينتظركنيا فنجدىـ في تجمعيـ يسيطر عمييـ ا، لمطاقة

  .بفارغ الصبر

 ككذلؾتتيح ىذه الجماعات ألفرادىا اكتساب األدكار كاالتجاىات االجتماعية المناسبة  -
  .العادات السميمة كتعمميـ أسمكب القيادة كتقبميـ لمتبعية

كؿ ما ىك  تساىـ ىذه الجماعات في إثراء فكر أفرادىا كذلؾ عف طريؽ النقاش في -
كتزكيدىـ بالمعمكمات كالحقائؽ كنتيجة لتعرفيـ عمى خبرات كتجارب ، جديد أك مستحدث

 1. كتعطييـ قرصا جيدة لمتقميد مف خبلؿ تفاعميـ مع بعضيـ، اآلخريف

زؿ كقد دلت األبحاث عمى أنو كثيرا ما يعدؿ الطفؿ القيـ كالمعايير التي اكتسبيا في المن
كىذا يجعؿ لتكجيو اآلباء ألطفاليـ في اختيار أصدقائيـ ، رفاؽجماعة ال تتطمبتبعا لما 

كغالبا ما ، إذ كثيرا ما تؤدم الصداقة الخاطئة إلى أنكاع مختمفة مف االنحراؼ، أىمية خاصة
يجد الطفؿ في جماعة النظائر متنفسا لسمككو العدكاني الذم ال يستطيع تحقيقو سكاء في جك 

 2المدرسة أك األسرة

حيث عندما تككف ، ة الرفاؽ يتحدد مف خبلؿ ظركؼ التنشئة األسريةفتأثير جماع
األبناء عمى رفقاء يدعمكف ما يحممو  ية في طريقيا الصحيح يمكف أف يعتمدالتنشئة األسر 

أم في طريؽ غير ، أما إذا كانت التنشئة األسرية عكس ذلؾ، ىؤالء األبناء مف سمكؾ سكم
أك  ممكف مف التأثير السمبي الذم تتركو التنشئة األسريةسكم فينا قد يختمط األبناء برفقاء يق
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قد يختمط برفقاء غير أسكياء فيأتي سمكؾ األبناء عمى نحك ال يتناسب مع اتجاىات المجتمع 
 : كمف أىـ األساليب التي تتبعيا ىذه الجماعة في التربية رةالعاـ الذم تعيش فيو األس

اتجاىاتيـ ك  ت عمى تكحيد سمكؾ األفرادحيث تعمؿ ىذه الجماعا: العقابك  / الثكاب1
كمنحيـ منصب القيادة أك االستشارة  كتقديرا خاصا كتعطييـ احتراماحتى يحتفظكا بعضكيتيـ 

 1العكسك  السماح ليـ بالمشاركة في بعض األنشطة أك

 : المؤسسات اإلعالمية

ز كصحافة كتمفا إذاعةالسمعية البصرية مف ك  البصريةك  السمعية اإلعبلـتعتبر كسائؿ  
في نقؿ  األساسيةبر مف الركائز تعت كندكاتكتاب كمحاضرات ك  فيديك كمسرحك  كسينما
 القارئيف أكالمستمعيف كالمشاىديف  إلى األفكار

 المدارسك  األطفاؿرياض ك  انتشارىا السريع في البيكتك  كنظرا لسيكلة ىذه الكسائط
ة التي تساعد في تعزيز المناىج الكسائؿ التعميمي إطارالجامعات فقد دخمت في ك  الكمياتك 

 االقتصادمك  االجتماعيك  اإلخبارم كالفكرمكظائفيا في التثقيؼ  إلى باإلضافة، المدرسية
 2العممي كالديني ك 

 : ىذه المؤسسات بيا األبعاد التربكية التي تقـكك  أما عف العمميات

يساعد  ما يجرم مف أحداث في كؿ المجاالت األمر الذمؿ كإيصاؿ ف: اإلعبلـ/ 1
 . لياالفرد عمى االستجابة 

 الخبرات ك  كتكمف قيمتو في التجديد المستمر لممعرفة: التعميـ/ 2

 أم نشر الثقافة بيف الناس : التثقيؼ/ 3
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 السمككياتحيث يؤدم التعرض ليذه الكسائؿ اكتساب أك تعديؿ : / التكجيو4
 االتجاىات ك 

التعريؼ بالمؤسسات ك  الجتماعيةمف خبلؿ تقديـ األخبار ا: / التعارؼ االجتماعي5
 1أدكارىا في المجتمع ك  الشخصيات اليامةك  الييئات الثقافية كالعمميةك  االجتماعية

التمثيميات كالفنكف ك  مف خبلؿ البرامج المختمفة كالمسرحيات: التسميةك  الترفيو/ 6 
أخر  المجتمع يستخدـ نظامو اإلعبلمي لنقؿ التراث االجتماعي مف جيؿ إلىك  المختمفة

األسرة لمقياـ ك  كتعمؿ كسائؿ اإلعبلـ عمى مساندة المؤسسات االجتماعية األخرل كالمدرسة
 2بعممية التربية 

 : اإلعبلـأما عف األساليب التي تستعمميا كسائؿ 

أم حيث يعمد المكجيكف إلى إحداث تأثيرات معينة عف طريؽ التكرار : التكرار/ 1
يعتاد ك  فكار حيث يتعرؼ الطفؿ عمى أشياء كثيرةاألك  الشخصيات تكرار أنكاع معينة مف

 . عمييا

أجيزة اإلعبلـ ك  انتشار كسائؿك  التقنيات الحديثةك  مع تقدـ التكنكلكجيا: الجاذبية/ 2
المتقدمة تنكعت األساليب لجذب كشد انتباه األطفاؿ إلى كسائؿ اإلعبلـ المختمفة كليذا 

 . التكراريضاعؼ مف أثر 

حيث تمجأ بعض كسائؿ اإلعبلـ لمطمب مف األطفاؿ المشاركة : ركة/ الدعكة إلى المشا3
 . أراءىـعف طريؽ الكتابة أك الرسـ أك إبداء 

 : كقد يستجيب الطفؿ لما تعرضو كسائؿ اإلعبلـ عف طريؽ

 ىذه الكسائؿأم أف الطفؿ يقمد كؿ ما يراه في : التقميد /1
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رض لو مف مدركات كنعني بو امتصاص الطفؿ لما يعرض كيتع: االستيعاب/ 2
 كمفاىيـ 

 1ليا كفيو يتكحد الطفؿ مع شخصية مف الشخصيات التي يتعرض : التقمص/ 3

، المسرحك  السينما، ػ الراديك، التمفاز، أما عف الكسائؿ اإلعبلمية األكثر انتشارا الصحافة
 أماكف العيادة حيث يتـ فييا تعميـ الفردك  دكر المؤسسات الدينية إغفاؿالمكاتب دكف 

 المعايير السماكية التي تحكـ السمكؾ بما يتضمف سعادة الفردك  الجماعة التعاليـ الدينيةك 
مدادك  المجتمعك  الدعكة إلى ك  الجماعةك  سمككي معيارم كتنمية الضمير عند الفرد بإطارالفرد  ا 

التقريب بيف ك  سمكؾ عممي مع تكحيد السمكؾ االجتماعي إلىترجمة التعاليـ السماكية السامية 
اإلقناع كالدعكة إلى ك  الترىيب كالتكرارك  ختمؼ الطبقات االجتماعية عف طريؽ الترغيبم

 القدرة بعرض النماذج السمككية المثاليةك  المشاركة الجماعية كممارسة الشعائر الدينية
 2اإلرشاد العمميةك 

 : موارد التربية

 صكر مختمفة مف بينيا ك  لمتربية مكارد متعددة بأشكاؿ

 المعابد، المسجد، الحقؿ، الشارع، المدرسة: الترفيوو  العمل اكنأمو  المؤسسات ،
التي يمكف اف يرتادىا الفرد في  األماكفالمستشفيات كغيرىا مف ، المتاحؼ، الزكايا، الحدائؽ
 المجتمع 
  األزىار، األشجار، األنيار، البحار، المحيطات، المزارع، الحدائؽ: الطبيعيةالمناظر ،

 األرضيكجد عمى كجو  كؿ ما، ك الكدياف، الجباؿ، بأنكاعياالحيكانات ، ةمنابع المياه الصافي
 االنترنت كغيرىا ، معامؿ المغات، السينما، الراديك، التميفزيكف: مراكز ومصادر التعمم

 التكنكلكجيا ك  مف كسائؿ االتصاؿ
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 ميندسيفك  الميف المختمفة مف حداديف كخبازيف كمزارعيف أصحاب: الموارد البشرية 
 ميف كغيرىـ معمك 

 باإلنسافيحيط  ما بلؤه يركف اف مكارد التربية ىي كؿزمك  كمنو فالباحث عزت جرادات
 أصحاب الميف كالحرؼ أشخاصك  مناظرك  مف حكلو في بيئتو االجتماعية مف مرافؽ

 1جميع كسائؿ االتصاؿ إلى العمماء إضافةك 
 : التربية أشكال

 : إلىنقسـ اف التربية ت: يرل الباحث محمد محمكد خكالدة
الشكؿ التالي يكضح ك  تربية مستمرة، تربية نظامية، تربية غير نظامية، تربية تمقائية

 : التربية أشكاؿ
 

 
 2يوضح أشكال التربية:  الشكل رقم 
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كىك يتفاعؿ بصكرة  اإلنسافالتربية التمقائية ىي التربية التي يكتسبيا  أفكيرل الباحث 
 كما فييا مف مثيرات، الطبيعيةك  ناصرىا االجتماعيةعفكية مع مككنات البيئة العامة بع

في حيف يعرؼ التربية  اإلنسانيةالتربية في المجتمعات  أنكاع أقدـخبرات كىي ك  مكضكعاتك 
التربية النظامية في  إطارغير النظامية بانيا تمؾ التربية التي يحصؿ عمييا الفرد خارج 

كتعقد أنظمتيا االجتماعية  جتمعات اإلنسانيةالنظامية فبعد تطكر المالتربية  أما، المدرسة
جيؿ عف  إلىلـ تعد قادرة عمى نقؿ تراثيا الثقافي مف جيؿ  كاالقتصادية كالصناعية كالثقافية

تقكـ بنقؿ تراثيا  التربية غير النظامية فكاف البد مف كسيمة نظاميةك  طريؽ التربية التمقائية
لتربية المقصكدة عف طريؽ مؤسسة اجتماعية تسمى ا أكفكرة التربية النظامية  فاجأتالثقافي 

 أربعة إلىكتصنؼ التربية النظامية داخؿ المجتمع ، مستكياتياك  أنماطياالمدرسة بكؿ 
التربية النظامية المينية ، كىي التربية النظامية العامة التربية النظامية الخاصة أصناؼ

ي حالة تعمـ طيمة حياتو مداـ قادرا عمى التي يقصد بيا أف يبقى اإلنساف فك  كالتربية المستمرة
 1ذلؾ

 : أساليب التربية: ثالثا
خبلليا معايير  مف يمكف كصؼ عممية التنشئة االجتماعية بأنيا العممية التي تتشكؿ  -
مرغكبة  المجتمعمياراتو كدكافعو كاتجاىاتو كسمككو لكي تتكافؽ كتتفؽ مع ما يعتبرىا ك  الفرد
 إلىبدكرىا الرئيسي في التنشئة االجتماعية  األسرةيرجع احتفاظ ك حسنة لدكره في المستقبؿ كم
مميزة عف سائر المؤسسات االجتماعية مما يجعميا مؤسسة  أساسيةخصائص مف  لؤلسرةما 

 األسريةتتحدد العبلقة بيف الطفؿ كالبيئة  األسرةكانطبلقا مف ، ميمة جدا في عممية التنشئة
 أكال األسرةكما تظؿ ، عف طريؽ الغذاء بأموكف متحدا لكالدتو يك األكلىكمف المحظة  ألنو
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النفسية بتغير المجتمعات لكف ك  مؤسسة اجتماعية ثقافية تتغير بنيتيا المادية شيءكقبؿ كؿ 
 1 األجياؿتتكاصؿ بتكاصؿ ك  تبقى األساسيةكظيفتيا 

المؤسسات التي تمعب دكرا رئيسيا في عممية التنشئة ك  كثير مف الجماعاتالكىناؾ 
 أخر إلىكمف عصر  أخر إلىالتنشئة االجتماعية مف مجتمع  أساليبكتختمؼ ، الجتماعيةا

 2 كما تختمؼ داخؿ المجتمع الكاحد باختبلؼ الطبقات
 يكتسب منيا عاداتولكسيط بيئي يكجد فيو الطفؿ بعد كالدتو  أكؿ اآلسرة ىي تعدك  

  حياتومف  األكلىخاصة في السنكات  سمككياتوك  قيموك  تقاليدهك 
ثـ  أموفي حياة الطفؿ تأثيرا يبدأ بالعبلقة الكثقى التي تقـك بينو كبيف  األسرة كتؤثر

كتظؿ ىذه العبلقات ، اآلخريف األسرةبأفراد ك  بيوأب تربطو أكليةعبلقة  إلىيتطكر ىذا التأثير 
 . تييمف عمى حياتو ىيمنة قكية

كما يقدمكنو ، ككذلؾ األمياتاألعمدة األساسية لمبيئة المحيطة بالطفؿ ىـ كيعد اآلباء  
كفي ىذا ، أم أنيـ يقدمكف لو النمكذج الذم يعيش فيو. لو يحدد نكع البيئة التي يترعرع فييا

السياؽ يقكؿ المصطفي _صمى اهلل عميو كسمـ_ "كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو 
 . أك ينصرانو أك يمجسانو")عف أبي ىريرة(

عمى التكيؼ فبل ضماف النضباط سمككو إال عف طريؽ النمك كانت قدرة الطفؿ  كمياـ
كتكافر تعاطؼ كحب ، السميـ في بيئة ذات كسائؿ مبلئمة إلشباع حاجاتو كدكافعو مف ناحية

 . أخرلمف جية  كمكدة كتقبؿ أسرم يسانده كيشعره باألماف
األسرم كمف خبلؿ ىذه العممية األسرية يتحقؽ نكع مف العبلقات الداخمية كالتفاعؿ  

، كاإلدراؾ الذاتي بحيث تساعد الفرد عمى التكافؽ مع أسرتو ثـ مع البيئة التي يعيش فييا
، يش داخؿ مجتمع نكعي متميزكيدرؾ دكره كعضك فعاؿ كمتعاكف فييا كيتعمـ كيؼ يع

                                                           
  72ص  2002، مطبعة النيؿ القاىرة، إسيامات الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والسكانالسيد رمضاف: - 1
  190مرجع سابؽ ص  سيكولوجية التنشئة االجتماعيةعبد الرحمف العيسكم: - 2
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الطفؿ يتعمـ مف خبلؿ األسرة أنماط السمكؾ كعادات التفكير كالحقائؽ التي يراىا في البيئة ف
 . قيـك  مف عادات كتقاليد أسرتو ـ بوكما تتس

 : كىيأك الخاطئة  كىناؾ بعض نماذج لمتنشئة األسرية السمبية
كمف أمثمة : القائمة عمى التخمف والمبنية عمى الخرافات والمفاىيم الخاطئة التنشئة-1

ذلؾ إخافة األطفاؿ مف الميؿ أك الغكؿ كما شابو مف األساطير التي تشؿ حركة الطفؿ كذىنو 
كقد يؤثر عميو ذلؾ مستقببل كبالتالي يفتقد الطفؿ . تجعمو متصفا بالخكؼ كالجبف كالتخاذؿك 

 . نفعو محدداك  إلى الضبط الذاتي كيصبح عطاؤه
كىي التي تقـك عمى االستسبلـ كالتكاكؿ كعدـ التدخؿ اإليجابي : السمبية التنشئة-2

 تعو كأدكاره كليسؿ أكضااك كبذلؾ فإف الطفؿ يككف عرضة لمفشؿ في تن. لحؿ المشكبلت
 . رات تتصؿ بوعمى اتخاذ قراعمى الكفاح ك القدرة  لديو

ككذلؾ . كىي التي يسكد فييا الغش كالكذب كالخداع كاالنتيازية: المنحرفة التنشئة-3
ما يسمى بالشطارة بحيث ينشأ الطفؿ متربيا في تعاممو مع الناس بتمؾ األساليب عمى أنيا 

مما يجعمو يخمط بيف الصكاب ، تزكدا بيذه المعايير المنحرفةنكع مف الرجكلة فينشأ م
لمتعكيض أك اليركب أك النسياف أك استظيار الرجكلة  ككثيرا ما يتجو إلى المحرمات. طأكالخ

 . المزعكمة

كىذه ترتكز عمى تناقضات األسرة كنمكذج : المشتممة عمى التناقضات التنشئة-4
أك تناقض ما ، أك تناقض أكامر األب مع األـ، عؿبيف القكؿ أك الف 1لمضبط في التناقض

فقد تعكده . تتكافؽ مع ما يكجد عند بعض فئات المجتمع يتمقاه الطفؿ مف تنشئة أسرية ال
 . األسرة عمى الفضيمة كاألخبلؽ كيجد الكاقع مميئا بالرذائؿ

                                                           
، رسالة سرة السعوديةأنماط التنشئة األسرية لألحداث المتعاطين لممخدرات في األربيع بف طاحكس القحطاني: - 1

 28ص  1423ماجستير منشكرة 
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كاقع مثؿ إعطاء النشء قيما ال تتكافؽ مع : المبنية عمى الثقافة اليدامة التنشئة-5
المجتمع كخير نمكذج لذلؾ أفبلـ العنؼ كالمغامرات الخيالية التي تؤثر عمى فيـ الطفؿ بأف 

ىي أنسب األساليب المبلئمة لمشباب في الحصكؿ عمى ما يحتاجكف  تمؾ المظاىر العنيفة
 1. كىذا نمكذج سيئ لمضبط الذاتي كاألسرم عمى السكاء. إليو

أك عدة إمكانات في مكانة معينة مف خبلليا يكتسب في أسرة معينة  إف الطفؿ الذم يكلد
كما أف . كىذه المكانة تككف الطريؽ المحدد الذم يستجيب فيو مع اآلخريف، البيئة كالمجتمع

   2 مكانة األسرة في المجتمع تؤثر كذلؾ عمى أسمكب تربية الطفؿ
 : كعمى ىذا يمكف تصنيؼ التنظيـ األسرم إلى ثبلث أنكاع ىي

كفيو تككف أنشطة كؿ مف الزكجيف متفرقة مع أنيا تتبلءـ : لمتمـ أك المكمؿا التنظيـ-1
 . كىذا يميؿ إلى التشدد في مستكل الضبط، لتككف كبل كاحد

كفيو تنفذ أنشطة الزكج كالزكجة بصكرة مستقمة كمتفرقة دكف أف : المستقؿ التنظيـ-2
 . كىذا يقمؿ مف مستكل الضبط، يرجع أم منيما لآلخر

الذم يمارس فيو الزكجيف أنشطتيما متعاكنيف دكف تقسيـ العمؿ : المترابط ـالتنظي-3
    3متكازناكىذا يعمي مف مستكل الضبط األسرم كيجعمو . بينيما
كلقد كشفت بعض الدراسات التي قاـ بيا "جمكؾ" أف المنحرفيف في الغالب مف أسر  

كأف ىذه األسر غالبا . ؽ أك السفرمفككة يغيب عنيا أحد الكالديف سكاء نتيجة الكفاة أك الطبل
ما يشيع داخميا انحراؼ مف نكع ما كأف يككف األب سكيرا أك مدمنا عمى المخدرات كىذا 
يعني فشؿ التنظيـ األسرم في تحقيؽ الضبط مف خبلؿ عمميات التنشئة االجتماعية 

 : فيما يمي ية االيجابية مجمكعة خصائص تتمثؿكلمتنشئة األسر . التربكية

                                                           
  28ص المرجع السابق ربيع بف طاحكس القحطاني:  1
 . 32ص ،1991ة ، مكتبة أنجمك مصرية القاىر الطفل تنشئتو وحاجاتوقناكم ىدل محمد:  - 2
 . 87ـ، ص 1984، دار النيضة العربية، األسرة والحياة العائميةسناء الحكلي ء،  - 3
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كتستيدؼ اكتساب الفرد سمككا ، كتعميـ كتربية تقـك عمى التفاعؿ االجتماعي ميةعم-1
كمعايير كاتجاىات مناسبة ألدكار اجتماعية تمكف مف مسايرة الجماعة كالتكافؽ معيا كتيسر 

 . االندماج في الحياة االجتماعية
اعات اجتماعية أساسية تعمؿ عمى تكامؿ الفرد في جماعة األسرة ثـ الجم عممية-2

 . أم أنيا عممية نمك متكامؿ. البيئة كاكتساب ثقافة المجتمع االجتماعية في
تغير مقصكدة كمستمرة حيث يفرض المجتمع نظمو كقكانينو كثقافتو عمى أفراد  عممية-3

 1.كغير مقصكدة عندما يمتزمكف بشكؿ تمقائي بتمؾ النظـ، المجتمع
فراد المجتمع المعايير كالقيـ بعيدا عف في أة بنائية متدرجة فيي تغرس إيجابي عممية-4

ككمما تقدـ اإلنساف في العمر قؿ التدخؿ في تكجييو حتى يكبر كيصبح ىك . النماذج السمبية
كىنا يظير جانب التعمـ الذم يتمثؿ في تعديؿ ما اكتسبو مف خبرات في المراحؿ . مكجيا
 . العمرية
مجتمع كما أنيا تربط بيف النظـ بالشمكؿ كالتكامؿ فيي تشمؿ كافة أفراد ال تتسـ-5

 . االجتماعية كالمؤسسات كتنسؽ بينيا
تتأثر بفمسفة كثقافة المجتمع كمف ثـ فيي عممية متغيرة تختمؼ مف مجتمع  عممية-6

    2 خرآلآلخر كمف جيؿ 
التنكيو إلى أف السنكات الخمس األكلى في حياة الطفؿ تعتبر أكثر خطكرة كأىمية  كبجدر

مثؿ الميارات الجسمية ، األخرلبعد كاحدة ا الطفؿ ليكتسب ميارة إنسانية حيث يدّرب فيي
كىذا . تنظيـ عبلقاتو مع اآلخريفكالعقمية كالنفسية كاالجتماعية البلزمة لتدبير شؤكف حياتو ك 

. ما دعا الكثيريف إلى اعتبار مرحمة الطفكلة حجر الزاكية في بناء شخصية الطفؿ فيما بعد
نو عمى أساسيا ت ذلؾ أف األسرة ىي المجاؿ الشامؿ لكؿ . تحدد طبيعة ىذا النمك كنكعوكا 

تي تربط الفرد بالحياة أنكاع العكامؿ االجتماعية كمنيا يتـ نسج العبلقات الكجدانية ال
                                                           

  10، ص 1981، المدخل في العموم التربويةـ عبد الحميد عبد اهلل، سبل - 1
 . 13-11ص ، المرجع السابقسبلـ عبد الحميد عبد اهلل،  - 2



 إلاطار النظري للتربية وألاسرة: الفصل ألاول                     إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

    

مف ىنا ائي مف بضع السنيف األكلى الني اد يسمح ىذا النسيج بأف يأخذ شكموكيك. الخارجية
كىذا مؤشر لمضبط . تنضج فيو الركح االجتماعية أك تندثر ىي الكعاء الذم إف األسرةيقاؿ 

  1 األسرم

 : األسرية التربية أساليب-3-2   
أساليب التنشئة األسرية ال تخضع لنمط كاحد بؿ تختمؼ مف أسرة ألخرل كمف  إف 

كىي تتأثر بالتغيرات التي تطرأ عمى حياة المجتمع مف تغيرات ثقافية ، مجتمع آلخر
كعميو تحدد أكضاع النشء في مستقبؿ حياتيـ كراشديف مف خبلؿ . تماعيةكاقتصادية كاج

كيمجأ اآلباء في األسرة ، مراحميـ العمرية بيذه األساليب حيث يتـ تشكيؿ شخصياتيـ كصقميا
كىذا يعني أف السمكؾ السكم أك المنحرؼ الذم بعض ىذه األساليب أك جميعيا  إتباعإلى 

محصمة لنكعية أساليب التنشئة االجتماعية التي تمارس  يتتبعو النشء ىك نتيجة لسبب أك
كلآلباء دكر حيكم في ىذه العممية باعتبارىـ قدكة مباشرة لؤلبناء ككذلؾ . عمييـ في حياتيـ

أك  تقمصكىايالتي يمكف أف يقمدكىا أك  كسمككياتيـاألميات ألنيـ يقدمكف ألبنائيـ خبراتيـ 
أمياتيـ عف طريؽ أساليب التنشئة االجتماعية حيث يتكحدكا معيا مف خبلؿ نماذج آبائيـ ك 

كإلنجاز ىذه الميمة تستخدـ األسرة عددا مف . تعمؿ األسرة عمى صقؿ أفكارىـ كتشكيميا
كقد تتبايف األسر في درجة اىتماميا بأبنائيا . األساليب التي تستقييا مف ثقافة المجتمع

كيبرز دكر . الحياة االجتماعية المختمفةكطرؽ اختيار األساليب المناسبة لتأديبيـ في مكاقؼ 
ع كاتصاليـ باألقراف في الشار ، األسرة كمما تقدـ األبناء في العمر كاّتسع محيطيـ االجتماعي

 : أساليب التربيةي تصنيؼ أنماط أك كعمكما يكجد شبو اتفاؽ ف، كالمدرسة
 : الخاطئة في التربية األساليب 1
 يب الغير السكية التي تعتمد عمى استعماؿ القكةيعد مف األسال: ك القسوة أسموب 1-1

 الشدة في معاممة الطفؿ كيشتمؿ عمى استخداـ أسمكبي العقاب البدني كالنفسيك  العنؼك 
                                                           

1 - Grow, L. D & Crow (1962) Child Development and Adjustment, New York, Macmillan 
Publishing Company 
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كيؤدم اإلفراط ، الحكارك  كعدـ السماح لؤلبناء بالمناقشة التجريح مع كثرة األكامر كالنكاىيك 
صرؼ أك سمكؾ دكف التدرج في مستكيات في استخداـ العقاب البدني أك النفسي لتعديؿ أم ت
كما يخمؽ أبناء متمرديف يميمكف إلى . العقكبة بفقد األبناء الفيـ المناسب لثقافة المجتمع

 . كقد يضطرب سمككيـ كيخرجكف عمى القكاعد كالمعايير أك ينحرفكف، التخريب كالتدمير
ف التأنيب يفقد الطفؿ كيعتبر العقاب النفسي مف أشد العقكبات أثرا في حياة الطفؿ أل 

، الثقة في نفسو كيبني لديو الميؿ لبلنطكاء كالخكؼ كعدـ اإلقداـ عمى المبادرة كاالنحياز
كما أف اإلكثار مف تخكيؼ الطفؿ كتيديده . كيخمؽ شخصية متمردة عمى القكاعد كالعادات

جز ييدـ شخصيتو فبل يتحمؿ المسؤكلية كيخاؼ الفشؿ في سمككو كأعمالو كيشعره بالع
كما اف السخرية كاالستيزاء بالطفؿ كبكؿ ما يصدر منو   1 كالنقص في مكاجية مشاكؿ الحياة

 . يزرع في نفسية الطفؿ الحقد كالكراىية

كيتمثؿ في ترؾ الطفؿ دكف تشجيع عمى السمكؾ : الحرمانو  أسموب اإلىمال -2
ترؾ الطفؿ باإلضافة إلى ، المرغكب فيو ككذلؾ دكف محاسبتو عمى السمكؾ المرغكب عنو

 2يجب أف يفعمو أك ما ينبغي أف يتجنبو  دكف تكجيو إلى ما
حيث اظيرت الدراسات ، الحرماف تأثيرا عمى الطفؿ ىك الحرماف العاطفي أنكاع أىـكمف 

كمما كانت اتجاىاتيـ غير عاطفية كمما زاد الدافع لمعدكاف ك  انو كمما زاد نبذ الكالديف لمطفؿ
 3 األطفاؿعند 

يترتب عمى  ء ألطفاليـ يؤثر عمى شخصياتيـ بشكؿ سمبي كغالبا مافإىماؿ اآلبا
يجعمو يحاكؿ دائما االنضماـ إلى جماعة أك شمة يجد  اإلىماؿ شخصية قمقة مترددة كىذا ما

 4كالحب الذم حـر منو نتيجة إىمالو منذ صغره، يحس بنجاحو فيياك  فييا الطفؿ مكانتو

                                                           
 . 16ص ، مرجع سابق، حسيف محمد عبد المؤمف - 1
  291، مرجع سابؽ، صالطفل تنشئتو وحاجاتوىدل محمد قناكم: - 2
  224، ص مرجع سابقحامد زىراف: - 3
  223، صمرجع سابقكفيؽ صفكت مختار: - 4
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السكء ألنو ال يميز بيف الصحيح كالخطأ  كمثؿ ىذا الشخص يصبح فريسة سيمة ألصحاب
 . مترتبا عنو شخصية مريضة غير سكية

كيقصد بو اإلفراط في تحقيؽ معظـ رغبات األبناء كاإلذعاف : أسموب التدليل  -3
. لمطالبيـ ميما كاف نكعيا كالتجاكز عف تكجيييـ إلى تحمؿ المسؤكلية أك أداء أدكارىـ

مشاكؿ الحياة كالظركؼ االجتماعية المتغّيرة بسبب  كنتيجة ليذا ال يستطيع األبناء تحمؿ
خكتيـ كينعكس ذلؾ عمى قدرة األبناء عمى تحمؿ ، الحرص الشديد الذم يتمقكنو مف كالدييـ كا 

  1ككذلؾ تنمك عندىـ نزعات األنانية كحب التممؾ. مكاقؼ الفشؿ كاإلحباط التي تعترضيـ
ا بما جاء في اإلسبلـ في االعتداؿ كمف ىذا المنطمؽ كاف كاجب عمى اآلباء أف يقتدك  

الثقة بالنفس ك  كاف يربكا أطفاليـ عمى الخشكنة، التعمؽ بوك  في محبة األطفاؿ كمحبة الكلد
 االقتداء بالرسكؿ ص في قكلو " اخشكشنكا فاف النعـ ال تدـك " ك  كتحمؿ المسؤكلية

ناء االعتماد عمى كيؤدم اإلفراط في التدليؿ )الرعاية الفائقة( إلى عدـ استطاعة األب
كبالتالي يصبح ىؤالء ، أك أداء أدكارىـ المتكقعة مع اآلخريف، أنفسيـ أك الشعكر بالمسؤكلية

كيعتمدكف ، األبناء قمقكف مترددكف يتخبطكف في سمككيـ كال يتحممكف أم مسؤكلية تعيد إلييـ
   2دكما عمى اآلخريف لتحقيؽ أىدافيـ التي يريدكنيا

 األبناءالتمييز بيف ك  في عدـ المساكاة األسمكبؿ ىذا يتمث: ك التفرقة أسمكب -4
حسب ترتيب  أكالكبار كالصغار ك  الذككرك  اإلناثعف بعض كالتميز بيف تفضيؿ بعضيـ ك 

الحسد في عبلقاتو االجتماعية ك  يكلد في الطفؿ الشعكر بالغيرة األسمكبكمثؿ ىذا  3األبناء
 4طا متسمك  عدكانياك  يجعؿ مف الكلد أنانياك  المختمفة
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 " فرض القيكد المشددة عمى الطفؿك يعنى بو تسمط الكالديف: ك التسمطي األسموب -5
 1يسمؾ كفقا لمعايير قد ال تناسب عمره اك نمكه "  أفالتحكـ الزائد طالبيف مف الطفؿ ك 

بترؾ  أمرىـك  عمى القياـ بسمككيات معينة أبنائيـيتسمطكف كيجبركف  اآلباء أفكىذا يعني 
قد ك  يترتب عنو مشاكؿ في شخصية الطفؿ كىذا ما إلييـالرجكع ك  آرائيـاألخذ بدكف  أمكر

شخصية خجكلة غير كاثقة في  كأيضا خائفة دائما عنو أيضا شخصية غير سكية أكيترتب 
 . نفسيا

كيقصد بو عدـ االستقرار في التعامؿ مع األبناء دكف تحديد : التذبذبأسموب  -6
. ؿ تكجيييـ الكتساب ثقافة مجتمعيـاألسمكب األمثؿ لمتعامؿ مع المكقؼ مف أج

جابة المطالب مرة كرفضيا مرة  كيؤدم التأرجح بيف الثكاب كالعقاب كالمدح كالذـ كا 
أخرل عمى مكاقؼ مماثمة إلى كقكع األبناء في حيرة كتناقض كال يستطيعكف معرفة 

 . الصكاب مف الخطأ بسبب تقمب كالدييـ في ىذا المجاؿ
شعكر األبناء بالعجز عف  سمكب مستقر لو طابع مميزلديف ألكينتج عف عدـ انتياج الكا

كقد تتضارب األساليب لدل األبناء بحيث ال يدركف  2يد ما ىك مقبكؿ كما ىك غير مقبكؿتحد
ما ىك الصكاب كما ىك الخطأ في مكاقؼ التنشئة المماثمة كأف يمتدح اآلباء سمكؾ أبنائيـ 

عمى ذلؾ تقمب األبناء في أقكاليـ كأفعاليـ مع في مكقؼ كيذمكنيا في مكاقؼ أخرل كيترتب 
كيرتبط بيذا األسمكب أسمكب آخر يتصؿ بالتفرقة في المعاممة بيف األبناء كعدـ . اآلخريف

تحقيؽ عدالة المعاممة بينيـ كتمييز بعضيـ عمى بعض أثناء استجابتيـ لسمكؾ أبنائيـ 
 . بلدكتصرفاتيـ سكاء كاف السبب الجنس أك السف أك ترتيب المي

كيؤدم عدـ تكخي المساكاة كالعدؿ بيف األبناء إلى آالـ نفسية تضعؼ مستكل الترابط  
كما أنو ينشر الغيرة كالحقد كالبغضاء بدال مف الحب كالتعاطؼ ، كالعبلقات بيف أفراد األسرة
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كما أنو ينتج أبناء أنانيكف حاقدكف ال يراعكف مشاعر بعضيـ . كالتراحـ كاالحتراـ المتبادؿ
  1لبعض ألنيـ اعتادكا األخذ دكف العطاء كالتمتع باالمتيازات عمى حساب اآلخريفا

 

 
 2 رخصة القيادة التربكية: سعد أبكمصطفى : المصدر
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 : السويةأساليب التربية  

تأثيرا في عممية  أكثرىاك  الكسائؿ أىـتعتبر القدكة في التربية مف : أسمكب التربية بالقدكة
كتككينو نفسيا كاجتماعيا كخير قدكة لمبشرية جمعاء ىك الرسكؿ" صمى اهلل الطفؿ خمقيا  إعداد

 1عميو كسمـ " في كؿ زماف كمكاف كما قاؿ تعالى " لقد كاف لكـ في رسكؿ اهلل أسكة حسنة "

التي تقـك بدكرىا في تشكيؿ  األخبلقيةمعايير السمكؾ ك  القيـ األسرةكالطفؿ يتشرب مف 
فاألبناء ال تثمر معيـ التربية كاف  أك المرفكض في المجتمعبكؿ معايير السمكؾ المقك  أنماط

استعممت جميع أنكاع كسائؿ التربية أف لـ تكجد القدكة الصالحة التي ىي بمثابة ترجمة 
 .عممية لممبادئ التي تمقف لو

كما يؤكد ، أسمكبيـ لكي يككنكا قدكة صالحةك  ييذبكا أخبلقيـ أفكلذلؾ كاف عمى الكالديف 
 الطيب في نفس الطفؿ  األثراألسكة الحسنة تترؾ ك  الغزالي عمى أف التربية بالقدكة اإلماـ

يعد ىذا األسمكب مف أىـ األساليب التربكية فالحكار : النقاشو  أسموب المحاورة -7
 آفكمف ميمة الكالديف  2السمكؾأركاف  أحداالقتناع عف طريؽ العقؿ يعد ك  أركاف الفيـ أحد

 في جك كدم بعيد عف المشاكؿعف كجية نظرىـ  اإلفصاحك  عبيرعمى الت أبنائيمايشجعا 
الذم يفتح الباب لممناقشة اليادفة يكصؿ الطرفيف ك  فالحكار الصادؽ المشجع عمى إبداء الرأم

 . االقتناعك  إلى التراضي
 : التوجيوو  التربية بالوعظ -8

 اإلنسافميا التربية التي استخد أساليب أقدـالمكعظة الحسنة مف ك  التكجيو أسمكبيعد 
خبلصك  كانت صادرة عف محبة إذاخاصة  فعاليتياك  ألىميتيانظرا  ذلؾ يعكد لمطبيعة ك  ا 

الذم يستمـز تكرار  التأثير الشيءك  مؤقتة لمتشكيؿ قابميةك  مف مركنة تتمتع بو ماك  اإلنسانية

                                                           
 21 اآلية سورة االحزاب 1
  41ص  سابقالمرجع المحمد رجاء حنفي عبد المتكلي،  2



 إلاطار النظري للتربية وألاسرة: الفصل ألاول                     إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

    

 كلقد أكد القرءاف الكريـ أىمية المكعظة في أكثر مف مكضع، التكجييات في كؿ مناسبة
 : ث قاؿ تعالىحي

 1"كذكر فأف الذكرل تنفع المؤمنيف "
كحيف تكجد القدكة الصحيحة فأف المكعظة تككف ذات بالغ لمنيا ال تكفي كحدىا في 

 . التربية
يعتبر األسمكب الديمقراطي األسمكب : األسموب المتوازن أو الديمقراطي األسموب -9

 أمراـ فردية الطفؿ دكف فرض لمطفؿ حيث يككف فيو احت األنسب في تكفير الجك المبلئـ
 أىـاالحتراـ في مختمؼ شؤكف الحياة كمف ك  سمطة عمى تكجياتيـ مع إعطائيـ الحرية

 : المنطكية تحت ىذا النكع األساليب
كيقصد بو اإلثابة المعنكية كالمادية لتنمية اعتماد األبناء عمى أنفسيـ : التشجيع  أسموب

يعتبر ىذا األسمكب ىك األصمح في ك  اتيـ بأنفسيـكالمشاركة في حؿ مشكبلتيـ كاتخاذ قرار 
عممية التنشئة االجتماعية بحيث يختار اآلباء كاألميات األسمكب الذم يتناسب مع المكقؼ 

التي تحتاج إلى تمقينيـ األسس كالمبادئ السمككية ك  كالمرحمة العمرية التي يمر بيا الناشئة
ى األساليب اإليجابية المتمثمة في التشجيع كمعالجة األخطاء السمككية باالعتماد عم، بمطؼ

قبؿ  اإلقناعكالقكاعد السمككية عف طريؽ  بيدؼ تعميميـ المعايير، كمناقشة األخطاء
استخداـ العقاب المبلئـ لتقكيـ السمكؾ كردعيـ عف السمكؾ غير السكم كتشجيعيـ عمى 

 (2)انتياج السمكؾ السكم حسب معايير مجتمعيـ

ألميات في تكجيو أبنائيـ كتمقييـ المعايير االجتماعية بمطؼ كليف كقد يتدرج اآلباء كا
حتى يتمكنكا مف إتقاف ثقافة مجتمعيـ كيستطيعكف أداء أدكارىـ بشكؿ إيجابي مف خبلؿ 
حثيـ كدفعيـ برفؽ عمى إتباع السمكؾ المقبكؿ اجتماعيا كنبذ السمكؾ غير المقبكؿ عف 

 . تمرار فيوطريؽ تعزيز السمكؾ السكم كحثيـ عمى االس
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تشجيع األبناء عمى المبادرة كالتعرؼ عمى البيئة  ىك كمف ايجابيات ىذا األسمكب 
كتشجيعيـ عمى . كاكتساب الخبرات كالميارات كالمعايير كاألخبلقيات التي يقرىا المجتمع

كامتداح األفعاؿ المقبكلة كترسيخ أسس قكاعد صالحة لتحمؿ المسؤكلية كمعاكنتيـ ، اإلنجاز
 1كتساب الضمير االجتماعيعمى ا

كيرتبط ىذا األسمكب بالنصح كاإلرشاد لتكجيو األبناء بتكضيح أسباب السمكؾ الخاطئ 
كاإلرشاد إلى الصكاب حيث أف ذلؾ يرسخ لدييـ أساسا كقائيا في شخصياتيـ يساعدىـ عمى 

جابية كفي ىذا الصدد يؤكد "شكبيف شافير" عمى أىمية إي، عدـ تجاكز المعايير االجتماعية
  2تكفر ليـ متطمبات اكتساب الخبرة كالميارةي ياتجاىات اآلباء في التنشئة كالت

كما أف النصح كاإلرشاد يمكف اآلباء مف خبلؿ تعميـ أبنائيـ دعائـ التفيـ كالضبط الذاتي 
رساء الضكابط ، الذم يمكنيـ تعديؿ سمككيـ غير السكم ليتكافؽ مع السمكؾ المقبكؿ كا 

  3عمى أساس قكم كثابت السمككية داخميـ

األكلياء ك  التي ال يستغنى عنيا اآلباء األساليبكىك مف : العقابك  أسمكب الثكاب  -10
غراءك  تحبب يصاحبوىك كعد كالثكاب أك الترغيب ، ماف كمكافز  المربيف في أم بمصمحة  ا 

 الترىيب فيك كعيد كتيديد بعقكبة مؤكدة تترتب عمى أكالعقاب  إمامؤكدة  جمةمؤ متعة  أك
مف عبلج حاسـ  إذاالمكعظة فبلبد ك  كحيف ال تفمح القدكة، القياـ بسمكؾ غير مرغكب فيو

 4في نصابيا الصحيح  األمكريضع 

 ريؽ التشبييات كاألمثاؿيستطيع المربي أف يؤثر عف ط: أسموب ضرب األمثال -10
ا يتناسب إنيا يمكف أف يغرس في نفسو مف المبادئ األخبلقية التربكية م حيث، أيما تأثير

كذلؾ يتطمب تقريب المعنى إلى ، كحالتو النفسية كيتبلءـ كقدراتو العقمية كاستعداداتو إمكاناتو
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، فيـ الشاب كذلؾ بتشبيو األشياء المجردة باألشياء الحسية كي يستطيع فيـ األمكر المعنكية
ا بباب " أرأيتـ لك أف نير  -صمى اهلل عميو كسمـ -كليككف النمكذج في ذلؾ قكؿ الرسكؿ 

: ال يبقى مف درية قاؿ: أحدكـ يغتسؿ فيو كؿ يـك خمسا ىؿ يبقي ذلؾ مف درية شيئا؟ قالكا
بجانب تربية السمكؾ كاإلرادة  اىذ" الخطايا فذلؾ صؿ الصمكات الخمس يمحك اهلل بيف 

كتحريؾ  كذلؾ باستخداـ األمثاؿ إلثارة العكاطؼ كاالنفعاالت المناسبة، كالنزكع إلى الخير
كعمى المربي أف يستيدم في ، لعمؿ الخيرات كتجنب المنكراتمما يدفع الطفؿ ، افالكجد

، ذلؾ باألمثاؿ القرآنية كالنبكية في مختمؼ المكاقؼ التربكية كمجاالت األنشطة المناسبة
كيكجو  سمكب يقكم إرادة الخيركعميو أف يعقب عمييا بذكر نتائجيا االجتماعية كالسمككية بأ

 . ؿ الخيرة كييذب نزعاتيـ الشريرة فتستقيـ حياة األفراد كالمجتمعاتنحك األعما سمككو

يعد عصرنا ىذا خير شاىد عمى ما لمقصة مف سمطاف في : القصص أسموب-11
الحياة كمف أثر في تغيير أكضاعيا كتمكيف كجكىيا السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية إذ 

جماعات البشرية في الحرب كالسمـ عمى ىي أقكل جياز مف أجيزة التأثير في قيادة ال تعد
 . السكاء

 مثبل أنو إذا كانت مرحمة المراىقة النشءية كلعؿ مما يدعك إلى استخداـ القصة في ترب
أف تقـك بتفسير المعتقدات الدينية القصة تتميز بالتشكؾ في المعتقدات الدينية فقد تستطيع 

كتربية عادة العبادات اإلقناع العقمي كتقديميا في صكرة تمس الكجداف كالعقؿ كتساعد عمى 
بيد أف . تقديـ الشخصية الدينية المعبرة عـ الخمؽ الديني كاألسكة السمككية الحسنةك  عند الفرد

ما يعرض اآلف عمى الشباب مف قصص كمسمسبلت عمى كسائؿ اإلعبلـ المختمفة غالبا ما 
خاص ذات قدرات حيث تصكر أبطاؿ القصة أك الحادثة أش، يككف مصدر خطر عمييـ

خارقة قد يستطيعكف بيا مكاجية أعتى القكل كمجابيتيا عمى نحك يعيدنا إلى معالـ تمؾ 
غي االعتراؼ بأنو ثمة قصصا كمع ذلؾ ينب. اندثرت إلى غير رجعةاألساطير التي ظف أنو 

 إال السيئعمؿ الخّير أك بياف عاقبة الأك االقتداء بعمؿ  بالفضيمةىادفة تدعك إلى التمسؾ 
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أنيا تكاد أف تككف ضئيمة في مقابؿ كثرة ىائمة مف القصص المثيرة التي تدعك إلى االنحراؼ 
 . كالعنؼ كالجريمة كتفسد ما تحاكؿ القصص اليادفة غرسو كتثبيتو

كىناؾ دراسة بيكر الذم قدـ فييا نمكذجا افتراضيا التجاىات التنشئة الكالدية مكضحا فيو 
  :1يا سمكؾ التنشئة الكالدية كما يكضحيا الشكؿ التالياألبعاد التي يمكف أف تنظـ في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكالدم:يمثؿ نمكذج بيكر المفترض لمسمكؾ 

  العداء  العاطفي ــــــالحب او الدفء 
                                                           

، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية المدخل إلى علم النفس االجتماعيمحمود فتحي عكاشة، محمود شفيق زكي: -  1  

 17د ط ص 

     الزائدة الحماية    العاطفي الدؼء  الزائدة الحماية

  اليادئ االبتعاد

  القمؽ االنفعالي االندماج

    تسامحال  التشدد

 ضابطة متصمبة      عصابي قمؽ 

  العداء  اإلىماؿ   التسمط
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  التشدد ـــــ التسامح 

  ( ــــــ االبتعاد الهادئ )القلقاالندماج االنفعالي 

نذكر منيا ، الدراسات التي مف خبلليا حددت أنكاع األساليب التربكية كىناؾ بعض
 1: التي استخمص منيا أنكاعا مختمفة كضعيا عمى النحك التاليك  دراسة شيفر

  االستقالل                                        

 ــ اعتزال ـ                                                         حريةػػ      

  ــــ إىمال                                                    ــ ديمقراطية    

 المباالة                         تعاون ػػػ                     

 الكره                                                                       الحب         

  ــ رفض                                                       تقبل ــــ      

      مطالب عدائيةػػػ                                 زيادة اندماجػػػ           

   ــــ ديكتاتورية                               حماية وتدليلػػػػ              

 تسمط                                     ـــــ زيادة حماية            

   الضبط                                      

  

             التقيد(ــــ  التسامح)أو ــــ االستقالل ــــ الضبط 

 (ـــ الرفض )التقبلـــــــ الحب ــــ العداء أو 

كباختبلؼ مجمكع  التربية تختمؼ باختبلؼ طبيعة الفرد إف أساليب كخبلصة القكؿ
 أف إلىاالجتماعية ك  كتشير نتائج بعض الدراسات النفسية اآلباءالعكامؿ التي تؤثر عمى 

                                                           

  1 محمكد فتحي عكاشة: مرجع سابق ص 69
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نتائج كخيمة عمى شخصية الطفؿ عكس األساليب السكية  إلى التربية التسمطية تؤدم
 : يبف ذلؾ 1كىذا الجدكؿ الممارسة في التربية

 الطفؿعمى شخصية يكضح أثار أساليب التربية  1جدكؿ رقـ 

 : األسرية ودورىا في عممية التنشئة االجتماعيةالتربية  أساليب-3-4
القائمة عمى العقاب باستخداـ اإليبلـ الجسدم كالعنؼ المرتبط : البدنية التنشئة-2

 . ألخطاء السمككيةالتيديد لبمكغ درجة الكؼ السريع عف ابالغضب كالمقترف ب
ائمة عمى البلمباالة المطمقة أك اإلىماؿ حيث ال يكمؼ األبكاف الق: المتراخية التنشئة-3

 . نفسييما أم مشقة في استخداـ أم أسمكب مف أساليب ضبط السمكؾ

                                                           
 ، ممتقى العنؼ كالمجتمعمدخل نقدي لتفسير ظاىرة العنف من خالل التنشئة االجتماعية، مصمكدم زيف الديف: 1

 مطيةالتربية التس أثار الديمقراطيةالتربية  أثار

 الذات( )مركزية األنانية االستقاللية 1

حباطو  كسل المواظبة واالنجاز 2   ا 

 االنفعالية االضطرابات التوازن الذاتي  3

 التوافقية اإلبداع 4

 العدوانية  المودة 5

 القمق باألمن اإلحساس 6

 االكتئابو  الحزن  السعادةو  الفرح 7
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يككف بيف الميف كالشدة حيث يعتمد أحد األبكيف عمى أسمكب معيف يرتكز : التذبذب-4
رؼ الثاني يتخذ أسمكب عمى الشدة كالقسكة سكاء البدنية أك النفسية أك ىما معا بينما الط

 . معاكس لو
أك غير المتناسقة التي تعتمد عمى أساليب متعددة تتراجح : غير المنتظمة التنشئة-5

 . بيف الشدة كالميف كالبلمباالة
كقد يستخدـ األب أك األـ أكثر مف أسمكب في كؿ مكقؼ دكف أف يككف لو ىدؼ  

 . المتبع في ضبط السمكؾ أك الكقؼكاضح أك محدد أك دكف مراعاة التناسؽ بيف األسمكب 
كمف الطبيعي أف إتباع أسمكب كاحد في معاممة األطفاؿ يتضمف كجكد قاعدة سمككية 

أما إذا . األمر الذم يساعد األبكيف عمى معرفة السمكؾ المتكقع مف الطفؿ أك التنبؤ بو
مباالة فإف مثؿ ىذه إلى حد البل اتسمت معاممة اآلباء ألبنائيـ بالتذبذب كبيف القسكة كالتراخي

   1 داخميةال تخمؽ لدل األطفاؿ ضكابط 
بنتيجة ما يتكقعو اآلخركف حينما يصدر عنو سمكؾ  كىذا يؤدم إلى جيؿ الطفؿ

تؤكد معظـ الدراسات عمى كجكد عبلقة بيف طبيعة التنشئة األسرية كالسمكؾ ، منحرؼ
ذ ا كانت متراخية فإنيا تؤدم إلى المنحرؼ إذا كانت قاسية فإنيا تؤدم إلى الكبت كالثكرة كا 

 . عدـ البلمباالة أك التصرؼ دكف ضكابط كابحة
كقد أشار "جابر" في نتائج إحدل الدراسات إلى كجكد عبلقة بيف مظاىر االنحراؼ التي 
يمكف ردىا إلى سف ما قبؿ العشريف كبيف ممارسة ىذه األفعاؿ في الكقت الراىف كمنيا 

كالمخدرات ينتقؿ "مكىكبي" عف "تشافف" في دراسة الظركؼ اإلقباؿ عمى تناقؿ المسكرات 
كقد تبيف أف الحرماف . كاألحداث الجانحيف 2األسرية لمشباب الذم يتعاطى المخدرات

االقتصادم لؤلسرة كالبطالة كانخفاض المستكل التعميمي كالمسكف المزدحـ مف العكامؿ 

                                                           
 . 251، ص 245دار السبلسؿ، الككيت، ص  منشكرات جناح ألحداثالدكرم عدناف،  - 1
 . دار المعرفة الجامعية عي بين نظرية عمم االجتماع والواقع االجتماعياالنحراف االجتما، جابر سامية - 2
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بلحظ ىنا أثر التنشئة االجتماعية المرتبطة بجنكح األحداث الجانحيف كمدمني المخدرات كي
 . عمى الضبط

 : التربية أسس: رابعا
في إطار المفيـك الشامؿ لمتربية فإف المجتمع بجميع مؤسساتو االجتماعية يشكؿ  

ففي األسرة باعتبارىا مؤسسة اجتماعية تمثؿ ، الكسيط التربكم الياـ في العممية التربكية
كيتعمـ كيؼ ، الطفؿ أكؿ عضكية لو في الجماعةفييا  يكتسب، ك الجماعة األكلى لمفرد

شباع حاجاتو كتتحدد مبلمح شخصيتو  يتعامؿ مع اآلخريف أثناء سعيو لتحقيؽ مصالحو كا 
االجتماعية لحد كبير مف خبلؿ تفاعمو مع محيطو األسرم كبذلؾ فإف نكعية النظاـ الثقافي 

تشكيؿ كتككيف كبناء شخصية لؤلسرة كالظركؼ االجتماعية االقتصادية كالبيئية تؤثر عمى 
كما تسيـ مؤسسات المجتمع األخرل في التربية إسياما كبيرا ، الطفؿ االجتماعية لدرجة كبيرة

 . .. مؤسسات اإلعبلـ / دكر العبادة /المدرسة  /كمف بينيا جماعة المعب 
 : الثقافي لمتربية األساس-4-1
بلؿ مساعدتو عمى اكتساب ثقافة تسعى التربية إلى تنشئة الفرد تنشئة اجتماعية مف خ 

كحيف يكتسب الفرد ثقافة مجتمعو بما تشممو ىذه الثقافة مف لغة كعادات كتقاليد ، مجتمعو
تنمك شخصيتو االجتماعية كيصبح قادرا عمى ، كقيـ كمعتقدات كطرؽ تفكير كأنماط سمكؾ

كتغييرىا ، رارىاالتفاعؿ االجتماعي متحمبل مسؤكلياتو في المحافظة عمى ىذه الثقافة كاستم
فالتربية مسئكلة مف خبلؿ مؤسساتيا النظامية كغير النظامية مف أجؿ المحافظة ، كتطكيرىا

   1 .عمى ثقافة المجتمع

ليست ك  فيي تمتاز بالثبات، متغيرة في نفس الكقتك  كمف خصائص الثقافة انيا ثابتة 
نماك  بدرجة كمية  أنيا إالعناصر رغـ ثباتيا كىذه ال القانكفك  في بعض مككناتيا مثؿ المغة ا 

 2تتغير كلكف بصكرة بطيئة
                                                           

 . 54، صمرجع سابقعزت جرادات كآخركف:  - 1
 96ص  2005 1، مكتبة المجمع العربي لمنشر كالتكزيع، ليبيا، طمدخل إلى التربيةىادم مشعاف ربيع:  2
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اال ، كيرتبط التغير الثقافي بالتربية مف حيث انو ميما كانت العكامؿ المؤدية ليذا التغير
 بالتالي فأف كاجبيا يكمف في قيادة، ىذا التغير إحداثاف التربية تظؿ ىي المسؤكلة عف 

االجتماعي الذم يؤدم الى دفع حركة التنمية  تكجيو ىذا التغير اضافة الى احداث الحراؾك 
 . االجتماعيةك  االقتصادية
 1ىذا تقـك بتدريب القيادات عمى جميع مياديف الحياة  إلى إضافةالتربية  أفكما 
 : األساس االجتماعي لمتربية 2 – 4
يسعى أفراد أمُّ مجتمع إنساني إلى تحقيؽ تكيفيـ االيجابي في تفاعميـ المستمر مع  

العقمية كخبراتيـ في ىذا المجاؿ  إمكانياتيـكيستخدـ أفراد المجتمع جميع ، يئة المحيطة بيـالب
لتحسيف نكعية حياتيـ االجتماعية كمف ىنا كانت ظاىرة التغّير مف الظكاىر التي تتصؼ بيا 

فيناؾ التغّيرات التي ، الجماعات كالمجتمعات كأف تفاكتت درجة ىذا التغّير كسرعتو كنكعيتو
كالتغيرات التي تطرأ عمى ، رأ عمى الجانب المادم لثقافة المجتمع كالتي تتصؼ بسرعتياتط

إال ، لدل مقارنتيا مع التغيرات المادية يبطئياالجانب المعنكم لثقافة المجتمع كالتي تتصؼ 
أّنو يصعب التمييز بيف جكانب التغّيير االجتماعي لتشابؾ العناصر التي يشمميا التغّير في 

كىذا يتكقؼ  ناجمة عمى القتاؿ أك تفاعؿ ثقافة المجتمع بثقافة مجتمع آخر (2)المجتمعحياة 
  3عمى درجة انفتاح ثقافة المجتمع عمى الثقافات األخرل

يمكف مف خبلليا أف نقؼ عمى جممة  ؾ عدد مف عناصر البنية المجتمعية التيكىنا 
 : ربية األفراد كالمجتمعاتالمجتمع مف خبلليا تأثيره في ت ياالتأثيرات التي يمارس

ألنيا الكسيمة األكلى ، فيي تعتبر حجر الزاكية مف كؿ تراث اجتماعي كثقافي: المغة -
كبدكنيا يتعّذر ، لعمؿ كالتفكيرلمتخاطب كالتفاىـ كتبادؿ اآلراء كاالتفاؽ عمى أساليب ا

ة "خمؽ كقد اختص الخالؽ سبحانو كتعالى اإلنساف بالنطؽ كالمغ. اإلنساني االجتماع

                                                           
  97ص المرجع السابقنفس  1
 . 77، ص 1972، مكتبة االنجمك مصرية، القاىرة لتربية ومشكالت المجتمعا: محمد اليادم عفيفي كآخركف - 2
 . 56، المرجع السابؽ، ص أسس التربية، عزة جرادات كآخركف - 3
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ألّنو يمتاز عمى سائر الكائنات الحية بالتعبير عف اإلحساسات التي  1عّممو البياف"، اإلنساف
ذا كانت الحيكانات تصدر بعض األصكات الدالة عمى المذة كاأللـ كالفرح كالحزف. تخالجو ، كا 

فضبل عف أنيا صادرة بصفة ، غير أف مثؿ ىذه األصكات ال تعتبر مف المغة في شيء
ال يمكف  كىذه األمكر، عدؿ كالظمـأما اإلنساف فيك كحده الذم يدرؾ الخير كالشر كال، فطرية

 2. عي إنسانيامتجاإاّل في كسط تقـك  أف
باعتبارىا تنظيما أنشأه المجتمع لتأدية أغراض معينة بأّكؿ كظيفة تربكية  كتقـك األسرة 
يعرؼ مف المغة شيئا كال يكاد  ألف الطفؿ في نشأتو األكلى ال، كىي تعميـ الطفؿ لغتو، ليا

ثـ تؤخذ ىذه األصكات في التمييز تبعا ، ينطؽ إال بأصكات تشبو أصكات الحيكانات كالطيكر
فتصبح أصكاتو ذات مقاطع ، لتطكر أعضاء نطقو كاألجيزة التي تصدر عنيا األصكات

عبارات كيبدأ الطفؿ في إدراؾ ال. كتظير لديو كسائؿ التعبير الفطرم عف طريؽ اإلشارة
كيستطيع الطفؿ في ىذه . كالكممات التي ينطؽ بيا المحيطكف بو بدكف أف يستطيع محاكاتيا

المرحمة أف يجيب إجابات صحيحة بحركات يده كباإلشارة تدؿ عمى أنو يفيـ ما يسمعو 
كبعد ذلؾ يبدأ الطفؿ في مرحمة "التقميد المغكم" ، كيترجـ عف العبارات كالكممات بمغة اإلشارة

كال يقتصر الطفؿ عمى تقميد الكممات كالجمؿ التي تقاؿ . د كالديو ككؿ مف يتصؿ بوفيقم
بؿ يحاكي ذلؾ مف تمقاء نفسو الكممات التي يرددىا المحيطكف بو في أحاديثيـ ، أمامو

 . الخاصة
التكاصؿ مع غيره مف أفراد يستطيع ، التمكف مف أصكؿ المغة إلىكعندما يصؿ الفرد  

كال تككف المغة مجّرد ، ؼ كالعمـككتمقي مختمؼ المعار ، تراثو الثقافي كاستيعاب، المجتمع
كما يرتبط بيا مف مفاىيـ ، كالمنطؽ الذم يحكميا، بؿ إف تراكيبيا، "كاسطة نقؿ" فحسب

، كزكايا الرؤية كالنظر العقمي، تشّكؿ إلى حد كبير جانبا مف طريقة التفكير السائدة، كأفكار
 . يد كالنظر إلى القضايا الخبلفيةكربما في العادات كالتقال

                                                           
  4، 3 اآليةسكرة الرحمف  1
 173ص  2010 1حسيف احمد رشكاف: التربية كالمجتمع مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، مصر ط 2
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ىي ظاىرة اجتماعية كمعيار أك قاعدة لمسمكؾ الجمعي تشير إلى أفعاؿ و: العادات -
 تتمثؿ العادات في المغة كاألنماط الرمزية التي تعبر عف األفكارك  الناس التي تعكدكا عمييا

ي قمب الجماعة كىي عبارة عف مجمكعة مف األفعاؿ كاألعماؿ التي تنشأ ف المعتقداتك 
ىي تمثؿ ضركرة اجتماعية ك ، راض تتعمؽ بمظاىر سمكؾ الجماعةبصفة تمقائية لتحقيؽ أغ

. كلذلؾ ال يممؾ األفراد الخركج عمى مقتضياتيا كالتزاماتيا، كتستمد قكتيا مف ىذه الضركرة
 كتتمثؿ ىذه العادات في آداب المائدة كآداب الحديث كقكاعد السمكؾ في معامبلت األفراد

كتناكؿ ، أك كقت الّظير لبعض الكقت، كاستقباؿ الغرباء كمثؿ عادة النـك مبكرا أك العكس
كالعادات ، كزيارة األىؿ كاألصدقاء كالعادات المرتبطة بالكفاة أك الزكاج، القيكة أك الشام
 1. ىكذاك  الخاصة باألعياد

ضكع ليا كيركف ىذه األمكر كما إلييا عبارة عف عادات ال يرل األفراد بدا مف الخ 
ألنيـ يشعركف أنيا أصبحت ، أنفسيـ منساقيف إلى األخذ بيا بدكف أف يفرض عمييـ ذلؾ

كتصدر عنيـ ىذه األفعاؿ ، جزءا مف طبيعتيـ كمف تفكيرىـ فيخضعكف ليا خضكعا آليا
، ادة طبيعة ثانية(ثانية "كفؽ لممقكلة الشييرة )الع بصفة طبيعية ألّنيا أصبحت ككأنيا طبيعة

عر الجميع بأف الجماعة تكاد تنبذىـ لك ساركا عمى غير الطريؽ الذم تقضى بو مثؿ كيش
 2. ىذه العادات

لكف قد تترسب ، كمثؿ ىذه العادات المشار إلييا مفيد لمفرد كالمجتمع عمى حد سكاء 
 مثؿ، يا لمتطّكر االجتماعي كالفكرمتكاصؿ إعاقت، مف عيكد سبقت، العادات كالتقاليد بعض
ؽ لبعض الدجاليف كالمشعكذيف الذيف يزعمكف التعامؿ مع الجف كالتنبؤ بالمستقبؿ االنسيا

أك ما يتصؿ بمعاممة غير كريمة لممرأة كمعنى ىذا أف  3"مجيكالتكالكشؼ عف الخبايا كال
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فمثؿ ، فميس معنى ىذا االستسبلـ المطمؽ ليا، العادات إذا كانت تكصؼ بالجبرية كاإللزاـ
 . لييا مما ىك سيئ ينبغي العمؿ عمى محكىاىذه العادات المشار إ

كخاصة في السنكات األخيرة تعمؿ ، فإف سرعة التغيير كالتطكر، كفضبل عف ذلؾ 
، كاختفاء بعض منيا، مثمما نرل داخؿ األسرة، بدكرىا عمى تغيير بعض العادات كالتقاليد

 . كظيكر تقاليد أخرل جديدة
كاآلراء كالمعتقدات التي تنشأ في جك كىك عبارة عف طائفة مف األفكار : العرف-

الجماعة كتنعكس فيما يزاكلو األفراد مف أعماؿ كما يمجئكف عميو في كثير مف مظاىر 
كيضطر األفراد عمى الخضكع ليذه المعتقدات ألنيا تستمد قكتيا مف فكر ، سمككيـ الجمعي

كال ، الحدكد فبل يممككف الخركج عمى ما ترسمو ليـ إال في أضيؽ، الجماعة كعقائدىا
كلذلؾ نجد أف ، يستطيعكف أف يعزلكا أنفسيـ عف األخذ بيا أك التفكير في ضكء ما تكحي بو

كمف يحاكؿ أف يتصدل لما يفرضو مف ، معظـ األفراد منساقكف إلى السير في ركاب العرؼ
تي مظاىر السمكؾ أك مف المعتقدات كاآلراء يقابؿ مف الجماعة بقكة تتناسب مع قكة العقيدة ال

كال يدؿ عمى ذلؾ مف أف اإلنساف ال يستطيع ، خرج عمييا كمبمغ تأثيرىا في ضمير الجماعة
أف يقّدـ دليبل مقبكال كمعقكال عف األعماؿ كاآلراء التي يأخذ بيا كيتصرؼ في ضكء ما تمميو 

 1. عميو سكل ترديد القضية الشعبية المتكاترة كىي " لقد جرل العرؼ عمى ذلؾ"
أحيانا في الحكـ كاألمثاؿ كاألغاني الشعبية كالقصص األدبية التي تعتبر كيتمثؿ العرؼ  

مظيرا مف مظاىر التراث الثقافي كالتي تصكر لنا التاريخ األدبي كالمغكم كتمقي ضكء عمى 
كقد يظف البعض أف ىذه األمكر كما إلييا خارجة بطبيعتو عف أكضاع . التاريخ القكمي

كخاصة ، أف ليذه الحكـ كاألمثاؿ نكعا مف السمطة األدبية بيد، العرؼ كالمعتقدات الشعبية
كىذه السمطة مستمدة مف فكر الجماعة كمف منطؽ ، في البيئات الشعبية كالريفية كالبدكية
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كيدعمكف بيا ، كلذلؾ نرل أف األفراد يستشيدكف بما في كتاباتيـ كأحاديثيـ، العقؿ الجمعي
 1. كثير مف أعماليـ كيعتمدكف عمييا في تبرير، آراءىـ كحججيـ

كالعرؼ كما يتصؿ بو مف العقائد الشعبية كأفكار العكاـ يعتبر أىـ جزء مف دستكر  
كقد ترقى بعض أحكامو كقضاياه إلى درجة القكاعد القانكنية كىك ، األمة غير المكتكب

 أك العادات، يختمؼ عف العادات في نقطة أساسية كىي ارتباطو بالناحية العقيدية كالعقمية
فيك ال ، كيخضع العرؼ لمتطكر شأنو في ذلؾ شأف العادات. فيي في معظميا أفعاؿ كأعماؿ

غير ، يجمد عمى أكضاع معينة كلكنو يتزحزح عمى حد ما عف صكره األكلى كأشكالو القديمة
 2. كيقابؿ مف جميكر العرؼ بغضب شديد عادة، أف تطكره بطيء كشاؽ كفي حدكد ضيقة

جتماعية فقط عمى استيعاب قيـ المجتمع كثقافتو كلكف تحتكم كال تقتصر التنشئة اال 
التنشئة االجتماعية كذلؾ عمى بعد التدريب عمى األدكار االجتماعية التي سكؼ يقـك بيا 

، كمف الكاضح أف المجتمع ينحك منحا تدريجيا في ىذا الصدد. اإلنساف في المجتمع
كبقدر استيعاب الفرد لقيـ  المجتمعي فاألطفاؿ الّصغار يتعرفكف عمى األدكار القائمة ف

كمما كاف ، كأيضا بقدر إدراكو لطبيعة األدكار االجتماعية القائمة بالمجتمع، المجتمع كثقافتو
طاؽ في بناء المجتمع كيؤدم دكرا في ن قادرا بدرجة أقكل عمى أف يحتؿ بفاعمية مكانو

 3. نسيجو االجتماعي
في االعتبار األبعاد البيكلكجية كاالجتماعية  أخذة شئة كظيفتيا بفاعمية عاليةكتؤدم التن 

التنشئة تسعى ، عمى سبيؿ المثاؿ، كلكجيى البعد البيفف، لمشخصية البشريةكالثقافية 
إشباع حتى ال يعكؽ عدـ ، ساسية لمطفؿاالجتماعية أف تسعى أكال إلى إشباع الحاجات األ

كفي ىذا ، اعيا متاحا اجتماعياحتى يصبح إشبلؤلبعاد األخرل لمتنشئة  استيعاب الطفؿ
اإلطار يؤكد بعض عمماء االجتماع أف اإلنساف يمتمؾ أك يرث استعدادات بيكلكجية عامة 
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بسمات كمعالـ معينة  ع أف نميز عممية التربيةكنستطي تمع في أم اتجاهكيطكرىا المج
 : مكجزىا فيما يمي

ف معاني التي تتككف عنده منمكه بال سمكؾ الفرد يرتبط تدريجيا طكاؿ فترات أن- أوال
 . المكاقؼ التي يتفاعؿ فييا

المعاني تتحدد بالخبرات السابقة التي مر بيا الفرد كعبلقة تمؾ الخبرات  ىذه- ثانيا
 . بالمكاقؼ الراىنة

حددت فعبل معاني معظـ المكاقؼ العامة التي  الطفؿ يكلد بقيـ جماعة أن- ثالثا
كيتأّثر الطفؿ بيذه المعاني منذ كالدتو . لمسمكؾ فييا كككنت لنفسيا قكاعد مناسبة، تكاجيو

 1. كتصاغ شخصيتو في مراحميا األكلى التي تصبح جزءا مف كيانو الشخصي بصفة عامة
، ؿ الطفكلة حيث تتـ عممية التربيةأىمية المراحؿ األكلى مف مراحكعمى الرغـ مف  

فإننا ال ننكر ما لممكاقؼ ، سرةكتتككف الذات كتتشكؿ المعالـ األكلى لمشخصية في نطاؽ األ
كلكف المرحمة مف حياة الفرد . الخارجية مف آثار في تعديؿ سمكؾ الشخص عمى مدل الحياة

يككف ليا آثارىا القكية في تكجيو سمككو فيما بعد كفي مدل ما يحدث في شخصيتو بصفة 
اىات كتكقعات ذلؾ أف الفرد يكاجو المكاقؼ الجديدة مزكدا بعادات كاتج، عامة مف تعديؿ

تصكر أف يكاجو الطفؿ في حياتو المستقبمية كمف الصعب ال. ف خبراتو الماضيةتككنت م
مكقفا جديدا كؿ الجدة يتطمب منو تككيف أنماط جديدة لمسمكؾ أك االتجاىات ليس ليا أم 

كمع ىذا فإف المكاقؼ الجديدة كاألدكار التي يضطمع بيا فييا تؤدم عمى . عبلقة بماضيو
كبالتالي إلى تعديؿ سمككو بدرجة ما تتفاكت في مداىا بحسب نشأتو األكلى ، تكقعاتوتعديؿ 

كمف . كمدل ما أتيح لو مف فرص لمتجريب كاالبتكار كالتحرر في نشاطو مع اآلخريف
إزاء المكاقؼ الجديدة كبيرا في مركنة سمككيـ تبيف تفاكتا المشاىد العامة عف سمكؾ األفراد ي

 . مطالب الحياة الجديدةتكافؽ لكمدل قدرتيـ عمى ال
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 اإلعالمي لمتربية  األساس-4-4

 : وسائل اإلعالم كمؤسسات اجتماعية - أ

كىك ، فمعناه كاضح كمنطكؽ مف اسمو، ال يختمؼ الناس عادة عمى معنى اإلعبلـ 
، تكصيؿ المعمكمات إلى اآلخريف رغبة في أف تككف لدييـ كجية نظر نريد ليا أف تتككف

 ككف؟ كأيف كمتى ككيؼ تككف؟صكرة عمى طريقة التكصيؿ ماذا تمق كالبراعة ىنا
بكؿ أجيزتو فاإلعبلـ ، فإذا كانت التكنكلكجيا تعني استخداـ العمـ في خدمة اإلنساف 

 . ( يقكـ عمى استخداـ كؿ الفنكف في بناء اإلنسافسينما- صحافة- مسرح- تمفزيكف-)إذاعة 
ئؿ التي يمكف أف يعتـ عمييا أم مجتمع كمف ثمة تعد كسائؿ اإلعبلـ مف أخطر الكسا 

في التأثير عمى أفراده لتشكيؿ اتجاىاتيـ كقيميـ كتزكيدىـ بالمعارؼ كاألفكار التي تؤثر في 
كيزداد أثر ىذه الكسائؿ تربكيا ألف الفرد يقبؿ عمييا كيستجيب ، نمكىـ كطريقة تفكيرىـ

 . طكاعية كعف رغبة دكف إجبار
ؿ كخطره نتيجة ألنيا تعتمد في تأثيرىا كتكجيييا عمى كيأتي عظـ دكر ىذه الكسائ 

ذلؾ أف " الكممة أك الفكرة إذا تسربت ، الكممة أك الفكرة التي تخاطب بيا عقكؿ الناس كقمكبيـ
فإف سمككو سيتأثر بيا مع األياـ ، إلى عقؿ اإلنساف أك قمبو فكجدت عنده القناعة بيا

فرد لبنة في ألف ال، خطرىا إلى المجتمع كمو كمف ىنا يصؿ، كتنعكس عمى أقكالو كتصرفاتو
 1. ثر فيوالمجتمع يتأثر بو كيؤ 

 : السمبيات في وسائل اإلعالم مظاىر-ب
 : بكسائمو المختمفة عمى ما يمي دات التي كجيت إلى اإلعبلـيمكف إجمالي بعض االنتقا

اف أجؿ بناء اإلنس مف-كسائموعمى اختبلؼ -يتفؽ الكثيركف عمى أف دكر اإلعبلـ  -1
اإلعبلـ عاجزة عف أف  إف كسائؿفيناؾ مف يقكؿ ، كتربيتو كتيذيبو دكر سمبي إلى حد كبير

كذلؾ ، كلمشباب ما يرضي طمكحاتيـ لمثقافة كالمعرفة كالترفيو، تقدـ لمناس ما يثرم حياتيـ
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عمى برامج مستكردة لمجتمعات تختمؼ عنا في عاداتيا  تعتمد-أغمب ما تقدمو  في-ألنيا 
 1. كالحمكؿ التي تقدميا لممشكبلت، اتيا كمشكبلتيا التي تعالجياحي كطرائؽ
كمف فراغ ، أف كسائؿ النشر كأجيزة اإلعبلـ تتخذ مف فراغ القمكب مناطؽ نفكذ -2

عجاب كيظفر الشباب خبلليا بالمثؿ العميا ، العقكؿ أسكاقا تركج بضاعتيا دائما في رضا كا 
، كيقمدكف ببل تفكير، بل مناقشة كيستجيبكف ببل ترددالتي يفتقدكنيا في البيئة فإذا ىـ يتقمبكف ب

 يانبرنيكبالتالي فإف المثالية في عرؼ اإلعبلـ العصرم ىي التي تمح عمى إذف المستمع 
 . كتمح عمى عقكؿ الشباب بأثرىا كسحرىا، كعمى عيف المشاىديف ببريقيا

اب مما يتفؽ الكثيريف عمى الشككل مف ضعؼ كسكء ما تقدمو ىذه الكسائؿ لمشب -3
قصاء الشباب عف الديف مسئكلةيجعميا  ، مسؤكلية مباشرة عف إقصاء الديف عف الشباب كا 

فإلى جانب البرامج ، فالبرامج كالمكاد التي تقدـ في اإلذاعة كالتمفزيكف ييدـ بعضيا بعضا
كالمكاد اليادفة كفي نقابؿ القيـ الرفيعة تكجد القيـ الكضيعة مما يزيد حدك االختبلؼ 

كمف ثـ الثقة فيما يقدـ ليـ كفقداف القدرة عمى التمييز بيف ، راب في نفكس الشبابكاالضط
أضؼ إلى ذلؾ قصر الزمف كضيؽ المساحة ، الصكاب كالخطأ كبيف الحؽ كالباطؿ

 2. المخصصة لكؿ المعارؼ الدينية
 دور التربية في ظل التحوالت المجتمعية -1-1

فإف الذىف ينصرؼ في الغالب إلى ، تمععندما تطرح مسألة العبلقة بيف التربية كالمج 
ما ىك الدكر الذم يمكف أف يناط بالتربية في التحكالت المجتمعية : السؤاؿ المزدكج التالي

كماذا عسى أف تككف عميو انعكاسات ، المنتظرة مستقببل في الكطف العربي مف جية أكلى
الشؽ األكؿ مف السؤاؿ ، تمؾ التحكالت مستقببل عمى صعيد التربية كالتعميـ مف جية ثانية

لى التحكالت المجتمعية بكصفيا انفعاال ليا بينما ، ينظر إلى التربية بكصفيا عنصرا فاعبل كا 
فيضع التحكالت المجتمعية ، ينظر الشؽ الثاني مف السؤاؿ إلى المسألة مف منظكر معاكس
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إلى مقكلة " ىذا اإلشكاؿ يتـ المجكء  كلمخركج مف. كعنصر فاعؿ كالتربية كمكضكع منفعؿ
كىذه ، العبلقات الجدلية " التي قكاميا تبادؿ التأثير فالتربية تؤثر في التحكالت المجتمعية

اآلخر ùفالتربية كالمجتمع كبلىما فاعؿ في . األخيرة تؤثر بدكرىا بنفس الكقت في التربية
  1 كمنفعؿ بو عمى الدكاـ

اؿ جكىرم حكؿ آليات إصبلح كفي ضكء التساؤؿ المطركح أعبله يتبادر إلى الذىف سؤ  
ليكاكب كيتبلءـ مع التحديات الكبرل التي تكاجو األمة كمتطمبات التنمية  النظاـ التربكم

أف اإلصبلح التربكم ال ، ك يرل الكثير مف محممي التربية كمنظرييا، كحكؿ ىذا المكضكع
ا لمكاكبة رياح يمكف النظر إليو بمنأل عف اإلصبلحات الجذرية الكبرل التي ينبغي األخذ بي

فرازاتيا  2التغيير التي تفرضيا ركح العصر كمعطيات العكلمة كا 
"إف ىناؾ عشر أزمات كبار تمنع مف : كفي ىذا الصدد يقكؿ الدكتكر محمد جكاد رضا 

الديف : تحقؽ أية تنمية حقيقية في العالـ العربي ما لـ يتـ حسميا كىذه األزمات العشرة ىي
كالسمطة ، كالتقميد ضد اإلبداع، األكتكقراطية ضد حكـ المؤسساتضدا العممانية كالفردية 

كالمحسكبية ضدا لمكفاية الفردية كاالستعبلء ، كالقبمية ضدا لمتعاقد االجتماعي، ضدا لمحرية
كالزراعة ضدا لمتصنيع كالثركة ضدا ، كاإلقميمية ضدا لمقكمية، الذكرم ضدا لتحرير المرأة

ذا ما أخذت ىذه المتضك  الفقر ففي مستطاع التربية أف تكفر ، ادات عمى أنيا تحديات تنمكيةا 
كلقد طرح الدكتكر رضا بعض المكجيات التي يمكف  3االستجابات المبلئمة لكؿ كاحد منيا

كال يتسع المجاؿ لمدخكؿ في تفاصيؿ ىذه ، االسترشاد بيا إلحداث التكازف بيف ىذه األضداد
عمى  ف حسـ ىذه األضداد ال يعني تغميب جانبكعمى أم حاؿ ينبغي التأكد مف أ. اآلليات

                                                           
المكتب الجامعي الحديث، التربية في الوطن العربي عمى مشارف القرن الحادي والعشرون، عبد العزيز بف عبد اهلل:  - 1
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حداث ، آخر أك التحيز لجانب دكف آخر بقدر ما يعنينا ضركرة االلتفات ليذه الجكانب كا 
 . التكازف بينيا لئبل تحدث شركخا في مسيرة البناء التنمكم

 أصبح اليـك مسألة حتمية ليا مكجياتيا التي ال، إف تغيير المجتمعات النامية كتحديثيا 
كقد يككف مف العسير الدخكؿ بتفاصيؿ حكؿ التغيرات . يمكف أف تتـ ما لـ يؤخذ بيا

 1. األنظمة التربكية، ك المجتمعية التي ينبغي األخذ بيا لتطكير المناخ التنمكم

 التربية المستمرة في عالم عربي متغير: ثانيا  

كمجتمعات تقمّصت  إف النظرة الفاحصة لعالـ اليـك تنبئ أف المجتمعات المعاصرة ىي 
كتزايدت جّدة تأّثرىا كتأثير بعضيا في ، كقربت فييا المسافات، فييا حكاجز المكاف كالزماف

كيحكـ ىذه المجتمعات عكلمة كاسحة في . ادت تصبح كالقرية اإللكتركنيةحتى ك، البعض
معرفة فييا كال 2كحّدة التغيير فييا متسارعة بطريقة غير معيكدة، االقتصاد كالسياسة كالثقافة

ف كانت طبيعة ، كفييا ما ىك شر ليا، فييا ما ىك خير لئلنسانية، تتزايد بمتكاليات ىندسية كا 
في ىذه . بيد أف اإلنساف يكّجييا الجية التي يبتغييا كيكّظفيا، المعرفة في األصؿ الحياد

عادة التدريب، المجتمعات المعكلمة عادة التعمـ كالتدريب كا  أساسية مف سمة ، أصبح التعمـ كا 
كليس ترفا بؿ متطمبا ، أساسيا في حياة الشعكب خاصة المتقدمة كجزاءسمات العصر 

، أساسيا لمكاجية التحديات التي تكاجو اإلنسانية في سكؽ العمؿ كالسياسة كتغيراتيا
 . كاالقتصاد كمتطمباتو، كتطّكرىا

بؿ أصبح ، ييا األفرادلـ تعد المدرسة الكحيدة التي يتعمـ ف، كفي الفكر العالمي المعاصر
كالتعمـ المدرسي لـ . المجتمع بأسره كبكؿ مؤسساتو كشبكاتو عبارة عف مدرسة كبرل لمتعمـ

بؿ أصبحت رسالتو اكتساب الدارسيف ميارات ، تعد كظيفة مجرد نقؿ التراث كالحفظ كالتمقيف
الدارسيف  كاكتساب، كالقيـ كالميارات التي تسيـ في تحسي نكعية الحياة، التعمـ الذاتي
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عادة التكّيؼ مع المتغيرات المتسارعة كحؿ المشكبلت كقيـ الحكار  ميارات التكّيؼ كا 
 1. كالتعايش كالتسامح

ألزمت األنظمة التربكية عمى المستكل ، أف رياح التغيير التي ىبت عمى العالـ أجمع 
تبلءـ مع جكىر لت، كرؤاىا كممارساتيا التربكية، العالمي إعادة النظر في خططيا كبرامجيا

كرغـ أنو ال يمكف الفصؿ البتة بيف فمسفة التربية كالفكر اإليديكلكجي . ىذه التغيرات كركحيا
إال أف فمسفة التربية المستمرة اعتبرت في المجتمعات المعاصرة ، المكّجو ليذه الفمسفات

لتطكير ، غير اإليديكلكجية بطبيعة الحاؿ، حضاريا يمكف االستناد عمى مكّجياتو نمكذجا
 . كتجكيدىا، األنظمة التربكية أيا كانت

إف العصر الذم نعيشو ممئ بالتحديات التي تكاجو اإلنساف كؿ يـك تظير عمى مسرح  
كآليات ، كميارات جديدة، الحياة معطيات جديدة تحتاج إلى خبرات جديدة كأفكار جديدة

قادرة ، بصيرتو نافذة، بتكركم، أم أنيا تحتاج إلى إنساف مبدع، جديدة لمتعامؿ معيا بنجاح
كليس التكيؼ معيا ، عمى تكييؼ بيئتو الطبيعية كاالجتماعية كفؽ القيـ كاألىداؼ المرغكبة

تربية تككف نقطة ، كال يتحقؽ ىذا دكف تربية تكاكب متطمبات العصر كتكاجو تحدياتو. فقط
مى تحقيؽ األىداؼ كمساعدة األفراد كالجماعات ع، االنطبلؽ األساسية لتحسيف نكعية الحياة

بصرؼ النظر ، تربية بشقييا النظامي كغير النظامي تتكافر لجميع األفراد، التنمكية لممجتمع
كفي أم كقت يحتاج إلييا ، تربية لكؿ مف يحتاجيا كيريدىا، عف كمفتيا كعائدىا االقتصادم

، جاحكبالطرؽ التي تتبلءـ مع كؿ ما يحتاج لتحقيؽ الن، كفي أم مكاف يعيش فيو، فيو
   2كالسيطرة عمى المعرفة التي تؤىمو لبلستفادة مما تعممو كاالستمرار في ىذا حتى نياية حياتو
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إف التربية المستمرة كحدىا كفيمة بخمؽ مجتمعات تتحرؾ كفؽ ىذه المعطيات  
قاصرة عف األخذ كالعطاء مع ، كبلسيكية، كبدكف األخذ بيا ستظؿ التربية راكدة، كالتصكرات
 . تغيير كالتحديث كركح العصر كجكىرهمتطمبات ال

مفيكـ يتضمف اإلعداد الشامؿ ، كحقيقة األمر أف التربية المستمرة في صبغتيا العامة 
كيستدعي نظاما كامبل تنّسؽ بو كؿ أنكاع ، طبقا لمسمؾ تربكم يستمر طكاؿ حياتو، اإلنساف
التربية كالثقافة كالمينية : كيقدـ الكسائؿ المناسبة التي تستجيب لتطمعات كؿ فرد، التربية

أكبر مف تعمـ ، طبقا ليذا المفيـك، فالتربية المستمرة، كمف ثـّ . بالشكؿ الذم يتكافؽ مع قدراتو
إنيا تبدأ مع الطؿ قبؿ أف يمتحؽ بالمدرسة االبتدائية حيث تقّدـ لو صيغ تربكية ال . الكبار

كركضة ، كدار الحضانة، ا التربكيةنظامية تقـك بيا األسرة كالبيئة المحيطية بيا بكؿ كسائمي
كالمدرسة ، تربط الكتاب بالحياة، كتستمر معو تمميذا في كؿ مراحؿ التعميـ العاـ. األطفاؿ
كتيّيئ لو استمرارية التعمـ ، كما تصاحبو بعد التخرج مف جامعتو، كالتعميـ بالتعمـ، بالمجتمع

  1 .كالنمك فيو بما يتناسب مع حاجاتو كقدراتو

 : د التربية المستمرةأبعا-1-1
 : خمسة أبعاد رئيسية ىي تستند التربية المستمرة عمى

، تغطي التربية المستمرة فترة حياة اإلنساف: (Totalitéالكمية أو الشمولية )-1-1-1
كتشمؿ ، كتشمؿ كؿ المراحؿ التعميمية بما في ذلؾ التربية ما قبؿ المدرسية كتعميـ الكبار

كالتعميـ ، كالذم يتـ في مؤسسات التعميـ، في ذلؾ التعميـ الرسمي عمى كؿ أنكاع التعميـ بما
كالتعميـ غير النظامي الذم ، غير الرسمي الذم يتـ في مؤسسات غير تعميمية بطبيعتيا

 الذم يتـ داخؿ األسرة كخاصة التعميـ ،المختمفةيحدث في مكاقؼ الحياة 
منظكر التربية إف كؿ المؤسسات التربكية مف : (Intégrationالتكامؿ ) -1-1-1

كلذا ، إف البيت ىك أكؿ مكاف يحدث فيو التعميـ. المستمرة مترابطة كمتصمة بعضيا ببعض
                                                           

التجارب العربية في مجال . الجامعات العربية المفتوحة ودورىا في تعميم الكبار، دراسة مقارنةمحمكد قمبر:  - 1
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كبنفس الكقت فإف المجتمع . يجب أف ينظر إليو كجزء مف شبكة أنظمة التعمـ الكاسعة
فإف مكاف ، كباإلضافة إلى ذلؾ. المحمي يعتبر مصدرا رئيسيا لمخبرات خبلؿ حياة الفرد

كأخيرا فإف المدارس كالكميات كالجامعات كغيرىا مف ، بارة عف مؤسسة تعميمية أخرلالعمؿ ع
كلكنيا ليست ، ىي أيضا جزء مف أنظمة التعميـ المتكاممة، مؤسسات التعميـ الرسمي

كما أنيا يجب أال تعتبر ككأنيا ، المؤسسات التي تمتمؾ كؿ السمطة كالسيادة في تربية الناس
 .خاصة األسرة تعيش بمعزؿ عف الناس

، تتضمف التربية المستمرة تكّجيا ديناميكيا لمتربية: (Flexibilité) المرونة-1-1-2
كتبني ، فيي يجب أف تسمح بتقبؿ المكاد التعميمية المناسبة لمحاجات المتغيرة باستمرار

كتتجمى المركنة في إفساح المجاؿ أماـ . الكسائط الجديدة كمما أصبحت ىذه الكسائط متكافرة
. كتكقيت حدكثو، كتعد أنماط محتكيات التعميـ كأدكاتو ككسائؿ تقكيمو، األنماط البديمة لمتعميـ

كأخيرا فإف التربية المستمرة ال تفرض أف الفرد أصبح ممزما بالسير في اتجاه كاحد ال يتغّير 
ض أف كلكنيا تفتر ، طكاؿ حياتو نظرا إلى أنو قاـ باتخاذ قرارات معينة في طفكلتو أك قرر لو

ىناؾ إمكانية مستمرة لمتغيير مف خبلؿ عمميات التعميـ الجديدة بعد انقضاء فترة التمدرس 
(Schooling) 

إف التربية المستمرة تؤمف بحؽ جميع الناس لبلستفادة مف فرص : الديمقراطية-1-1-3
تربية فال، التعميـ بغض النظر عف مستكياتيـ االقتصادية االجتماعية كمستكيات نمّكىـ العقمي

 . المستمرة ىي لمجميع كليست لمنخبة
إف اليدؼ النيائي لمتربية المستمرة ىك تحسيف نكعية حياة كؿ : تحقيق الذات-1-1-4

كأف نطمؽ العناف ، فإف عمييا أف تساعد الناس عمى التكّيؼ لمتغّير، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ. فرد
سسة مف مؤسسات التنشئة بدءا مف األسرة إلى أخر مؤ ، لقدراتيـ اإلبداعية كالخبلقة

االجتماعية كبالنتيجة فإنيا تيدؼ إلى خمؽ مجتمع مبدع كخبلؽ مف خبلؿ إيجاد الثقة الذاتية 
كىذا يتطمب أفرادا قادريف عمى مكاجية الضغكط السياسية . البلزمة عند أفراد ذلؾ المجتمع



 إلاطار النظري للتربية وألاسرة: الفصل ألاول                     إلاطار النظري للدراسة: الباب ألاول 

    

 ذكاتيـ مفكقادريف عمى التعبير عف مشاعرىـ كيستطيعكف تحقيؽ ، كاالجتماعية لمعصر
   1فخبلؿ التعاكف مع األفراد اآلخري

 ثقافة التكنولوجياو  التربية: ثالثا 
متكاممة تمثؿ منظكمة ك  ىذه المفاىيـ مجتمعة...  التكنكلكجياك  المغةك  التربيةك  الثقافة

التحكـ الرئيسية في التنمية اإلنسانية كقد جعمت ثقافة العكلمة التكنكلكجية عصرنا ىذا تتياكل 
 األفكار عمى الرغـ مف كؿ ما يزىك في عصرنا مف ثراء معمكماتو ككفرة بياناتوك  نظـفيو ال

 2سرعة قراراتوك 
المعرفة ينظر لمثقافة عمى أنيا محكر عممية التنمية االجتماعية ك  كفي عصر المعمكمات

لذا فقد باتت الثقافة منظكمة شديدة التعقيد كأصبحت في أمس الحاجة إلى دعـ  الشاممة
  3مف تكنكلكجيا المعمكمات  يأتييا

 كيمكف لتكنكلكجيا المعمكمات أف تمعب دكرا فعاال في إيصاؿ الثقافات كخاصة اإلعبلـ
 تعرؼك  الثقافة تنشر التي الرسمية الحككميةك  األىمية المؤسسات ىنا اإلعبلـ بكسائؿ نقصدك 

: الكسائؿ أىـ فكم. األخرل الثقافات عمى أبكابيا تفتح، ك حديثوك  قديمو بالتراث األفراد
 . إلخ .. . السينما دكرك  المحمية الصحؼ، اإلذاعة، التمفزيكف

 تربطو صفات الذم المجتمع إلى االنتماء" تحدث إذ، كبيرك  فعاؿ دكر المؤسسات كليذه 
 عندما خاصة، التنشئة عممية تعزيز عمى تعمؿ كما، التاريخك  كالمغة الثقافةك  كالقيـ مشتركة
 4 " االتجاه ليذا متبنيو العاـ الرأم بناء في لمؤثرةا اإلعبلـ كسائؿ تككف

                                                           

، 1985العدد الخامس عشر . سالة الخميج العربير . التربية المستمرة ودور الجامعات في تطّورىامحي الديف تكؽ:  - 1 
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فبدال ، ال شرعيةك  ألخبلقية بطرؽ استعممت ما إذا سمبي تأثير الِمؤسسات ليذه أف كما
 . التيميشك  االنحراؼ عمى تحرضو بذلؾ ىي متزنا اجتماعيا فردا إنشاء مف

 : التربيةو  العالقة بين اإلعالم-3-1
ذ ظيكرىا بحياة األفراد كاف كانت قد اتخذت أشكاال مختمفة ارتبطت كسائؿ اإلعبلـ من 

مف صحافة مكتكبة إلى إذاعة مسمكعة فالتمفزيكف كصكال إلى االنترنت كأحدثت تغييرات 
كازدادت أىميتيا بزيادة قدرتيا عمى المساىمة مع كسائؿ التنشئة ، بنائية ككظيفية في المجتمع

جتماعية كاقتصادية كسياسية كنشر الكعي االجتماعية األخرل في معالجة مشكبلت ا
تزكيد الناس بالمعمكمات الصحيحة كالحقائؽ “: كتعّرؼ عمى أنيا، كالمعرفة في المجتمع

الثابتة كاألخبار الصادقة عف طريؽ إذاعتيا أك نشرىا بشتى كسائؿ نشر المعمكمات 
 1 ". ”المعركفة

العمماء في تحديد ىذه  كتؤدم كسائؿ اإلعبلـ كظائؼ عديدة في المجتمع كاختمؼ 
نقؿ التراث ، الترابط، مراقبة البيئة: ثبلثة كظائؼ منيا” زكيؿال“فقد حدد ، الكظائؼ

أما بالنسبة . الترفيو، التعميـ، بالنسبة لمفرد في اإلعبلـ” شراـ“في حيف حددىا ، االجتماعي
، ع كاالسترخاءاالستمتا، تعمـ ميارات جديدة، لممجتمع فيي فيـ ما يحيط مف ظكاىر كأحداث

أك الحصكؿ عمى معمكمات جديدة تساعد عمى اتخاذ ، اليركب مف المشاكؿ اليكمية
 2. ”القرارات
يمكف االستفادة مف ، كنظرا ألف كسائؿ اإلعبلـ تؤدم كظائؼ متعددة في المجتمع 

خصائصيا لمتأثير عمى األفراد عند معالجة ظكاىر اجتماعية خطيرة كتغيير ، ك إمكانياتيا
 . ات سمبية كظاىرة العنؼ مثبلسمككي
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 1التربية واإلعالمو  العالقة بين الثقافة: 6شكل رقم   
" فاإلعبلـ يمثؿ كافة أكجو النشاط االتصالية التي يفترض فييا تزكيد األفراد بكافة  

الحقائؽ كاألخبار الصحيحة كالمعمكمات السميمة عف القضايا كالمكضكعات كالمشكبلت 
كبدكف تحريؼ كىذا يؤدم إلى خمؽ أكبر درجة ممكنة ، طريقة مكضكعيةكمجريات األمكر ب

مف المعرفة كالكعي كاإلدراؾ كاإلحاطة لدل فئات جميكر المتمقي لممادة اإلعبلمية بكافة 
 . 2الحقائؽ كالمعمكمات الصحيحة عف ىذه القضايا كالمكضكعات

 : دور وسائل اإلعالم في التربية-2-
أما الفترة ، كسائؿ اإلعبلـ تحدث آثارا عمى االتجاىات كالقيـىناؾ اتفاؽ عاـ عمى أف  

كتشير معظـ الدراسات السابقة إلى ، البلزمة إلحداث ىذا األثر فما زالت محؿ جدؿ كتساؤؿ
 . أكثر مما تساىـ في تغيير اآلراء، أف كسائؿ اإلعبلـ تقـك بدكر مممكس في تككيف اآلراء
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سيما المتعمقة بطريقة معاممة اإلنساف لآلخريف فنشر القيـ االجتماعية كتدعيميا ال 
العمؿ كغيرىا مف القيـ تسيـ في تكجيو ، النظاـ، التعاكف، احتراـ اآلخريف، الصبر، كالتسامح

  1 .سمكؾ الفرد كتقمؿ مف العنؼ
 2مف التصادـ  بشيءكلقد اتسمت العبلقات بيف المؤسسة التربكية ككسائؿ االتصاؿ 

تربية ينظركف بعيف راضية إلى تعامؿ الطفؿ مع كسائؿ كلـ يكف اغمب رجاؿ ال 
كلـ تكف اغمب األنظمة التربكية تسمح بدخكؿ الصحيفة أك المادة اإلعبلمية ، اإلعبلـ

كما كانت صكرة الثقافة التي تركجيا كسائؿ اإلعبلـ سمبية ، السمعية البصرية إلى المدرسة
غالبا ما تبدك المدرسة ك  ة سطحية كمبتذلةبالنسبة ألغمب المربيف الذيف يعتبركف ىذه الثقاف

 3منغمقة عمى ذاتيا 
كيرتقي دكر كسائؿ اإلعبلـ إلى اكتساب األفراد سمكؾ حضارم ىك احتراـ اآلخريف  

ىكذا يتمكف الفرد مف االنتقاؿ مف حالة . كاستخداـ الحكار الذم يعد مقياسا لتحضر المجتمع
رؽ كاألساليب التي يجب إتباعيا لمكاجيتو البلكعي إلى حالة الكعي بأخطار العنؼ كالط

ألنو ال يمكف العيش في دكامة ، كبذلؾ يشارؾ الفرد في الحد أك التقميؿ منو كتحمؿ المسؤكلية
العنؼ كال يمكننا بذلؾ تحقيؽ أىداؼ التنمية أك تطكير المجتمع كخير دليؿ عمى ذلؾ ما 

المجاالت باإلضافة إلى حدث في الجزائر التي بسبو عرفت تدىكرا كبيرا في جميع 
  4.المشكبلت النفسية التي يعاني منيا ضحايا العنؼ

كبالتالي فالجزائر في أمس الحاجة الستخداـ كسائؿ اإلعبلـ بمختمؼ أشكاليا لتنمية  
كعي األفراد بأخطار حكادث العنؼ التي نجدىا في كؿ مكاف فحتى الرياضة أصبحت 

كؿ األعمار كأيضا نجد العديد مف الزكجات تـ  مسرحا لحكادث عنؼ راح ضحيتيا أفراد مف
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قتميف مف طرؼ أزكاجيـ أك أطفاؿ قتمكا مف طرؼ األب أك األـ غير أف تأثير كسائؿ 
اإلعبلـ يتطمب كقتا طكيبل كذلؾ يحتاج لتغطية إعبلمية مستمرة كدائمة كليس فقط في 

إعبلمية ذات  تراتيجيةاسبؿ البد مف كضع ، المناسبات كما ىك الحاؿ في اإلعبلـ الجزائرم
 . أىداؼ محدّدة ككاضحة لتغيير السمكؾ

االتصاؿ عمى ك  حيث يتفؽ عمماء االجتماع“فاإلعبلـ يقـك بدكر كبير في تثبيت القيـ  
أف أم تغير اجتماعي مقصكد في المجتمع البد أف يصؿ إلى الناس عبر كسائؿ اإلعبلـ 

إذ تعد أساس …عف استخداـ ىذه الكسائؿ كأنو ال يمكف أف يتـ أم تغير في المجتمع بمعزؿ 
ذلؾ لما يتـ مف خبلؿ تمؾ الكسائؿ مف عمميات تككيف اآلراء ، عممية التغيير االجتماعي

 كتغيير المفاىيـ كأنماط السمكؾ كتثبيت القيـ المرغكب فييا كتدعيميا
فالجماىير ، إف الكعي بأخطار العنؼ عمى المستكييف الشعبي كالحككمي ضركرم 
ية تحتـر القكانيف كيتجنبكف المجكء إلى العنؼ لحؿ مشاكميـ كصناع القرار يتخذكف الكاع

 . 1اإلجراءات البلزمة لردع ظاىرة العنؼ
 : تأثير برامجو عمى التربيةو  التمفزيون-3-3

 التي الحديثة االتصاؿ كسائط أىـ مف البصرية السمعية كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائؿ تعتبر
 لما كذلؾ، الحالي عصرنا في العالـ أنحاء غالبية في كالدكؿ جماعاتاألفراد كال عمى تسيطر
 المتسارع التنامي ظؿ في خاصة الكسائؿ األخرل في تتكفر ال مميزات مف بو تتميز

 مف بؿ ىذه الكسائؿ أىـ مف التمفزيكف كيعتبر. كاالتصاؿ لئلعبلـ الحديثة لمتكنكلكجيات
الكبار  جذب عمى كبيرة قدرة مف بو يتميز مال كذلؾ، الكقت نفس في أخطرىا كمف أحدثيا

 كالمعمكمات المعارؼ تقديـ لو تكفر تقنية خصائص عمى يتكفر إذ شاشتو حكؿ كالصغار
 كتكامؿ كتنكع لو التعبيرية المغة غنى إلى إضافة، فني قالب مف خبلؿ أكثر مف كالسمككيات
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 التعرض كسيكلة كظركؼ، كشكميا بنيتيا كمضمكنيا كبساطة لمادتو الفني التجسيد عناصر
  1.بالمشاركةاإلحساس  كخمؽ االنتباه كجمب االستيكاء عمى كمقدرتيا، إلييا
 كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائؿ بيف المتميزة مكانتو إلى الدراسات مف الكثير أشارت كقد 

 ثبلثة ينشئو اليـك الطفؿإف  قيؿ حتى خاصة بصفة األطفاؿ حياة كفي بصفة عامة األخرل
 قادرة االجتماعية لمتنشئة مؤسسة إلى الجياز ىذا كبذلؾ تحكؿ كالتمفزيكف كاألـ األب: ىـ

 التمفزيكف أىمية كتبرز. كغيرىا كالمسجد كالمدرسة األخرل التقميدية المؤسسات منافسة عمى
 الحسية مف المثيرات تعتبر التي عرضيا كطريقة كمادتو طبيعتو خبلؿ مف الطفؿ حياة في

 فيما كتدمجيـ كاتجاىاتيـ كيانيـ في تأثر كبيرة بدرجة األطفاؿ لنفكس يةكاالنفعال كالعقمية
 أماـ طكيبل كقتا يقضي الطفؿ أف أكدت كالدراسات البحكث مف فالكثير، يركف كيسمعكف

 بدرجة مياال سمككو كيككف التأثر كسريع سيؿ عمره مف األكلى في السنكات كانو التمفزيكف
 فيك ناحية فمف، متناقض تأثير ذا يبقى الجياز ىذا فاف ىذا كؿ رغـ لكف. لمتقميد كبيرة
 قدراتو كتطكر نمك في ناجعة الطفؿ كأداة بذكؽ كاالرتقاء النفس عف كالتركيح لمترفيو كسيمة
 إىماؿ كعند ناحية أخرل كمف، الصالح الفرد كتشكيؿ المختمفة كاىتماماتو كاتجاىاتو كأفكاره
فيو  يعيش الذم المجتمع كمع الطفؿ نفسية مع تتكافؽ ال برامج بث أك لبرامجو الجيد اإلعداد

 التي العنؼ لمظاىر المتزايدة المكجة مع خاصة االنحراؼ عمى تساعد ىدـ أداة يصبح فقد
 . 2األطفاؿ نفكس في كتأثيراتيا المحتممة فيو تبرز

ت تتجمى االيجابياك  ايجابيات كما أف ليا سمبيات التميفزيكفخاصة ك  ك لكسائؿ اإلعبلـ
المعمكمات في مختمؼ المجاالت ك  في ككف اإلعبلـ يكفر لمطفؿ كما ىائبل مف المعارؼ

كما انو يكفر لو أكثر مف مصدر في التعرؼ عمى المعمكمة محدثا بذلؾ ، التعميمة كالمعرفية
اختبلفا في الحصكؿ عمى مصادر المعرفة أما سمبياتو فيي تعتبر أكثر مقارنة مع ك  تنكعا

مف  ما يشاىدهأىميا جعؿ الطفؿ يدخؿ في حالة تقمص محاكال تقميد كؿ االيجابيات كمف 
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جراـك  صكر يحدث انعكاسات سمبية  التميفزيكفأما مف الناحية الصحية فاف  أفبلـ كعنؼ كا 
النشاط الجسماني المذيف ك  تككيف الطفؿ البيكلكجي كذلؾ بسبب عدـ الحركةك  عمى صحة

 1. منيا الطفؿ بسبب اإلدماف عميو يحـر
اقكم مف تأثيره عمى الكبار لذا مف الكاجب ك  أسرعك  في األطفاؿ اشد التميفزيكف أثرإف  

 . العمؿ عمى الحد مف تأثيراتو السمبية عمى الطفؿ

 التغير االجتماعي والثقافي و  التربية: رابعا 
مستكل مف النضج  إلىالتربية ىي عممية نمك شاممة مكجية لمفرد لتصؿ بو  إف
كلتحقيؽ ذلؾ فأف الفرد يتعمـ كيؼ ، لمجتمعوك  تماعي كقكة ايجابية في تغير الفرد لنفسواالج

تحقيؽ رغباتو كفؽ مقتضيات مجتمعو ىذا التكيؼ القائـ عمى ك  يكيؼ نفسو لخدمة مصالحو
 2 .التغير االجتماعي أساسمجتمعو ىك ك  التفاعؿ االيجابي بيف الفرد

الضكابط ك  حركة مستمرة متتابعة يطرأ عمى التنظيـكيمكف تعريؼ التغير االجتماعي بأنو 
ىك تغير تمقائي ينبع مف ك  االجتماعية التي يتضمنيا بناء اجتماعي معيف مف خبلؿ الزماف

ذا كاف التغير االجتماعي حركة تمقائية فاف التغيير يعد ظاىرة مقصكدة  داخؿ الظاىرة ذاتيا كا 
 3 .الثكراتك  حالة االنقبلباتإرادية لتحقيؽ أىداؼ اجتماعية معينة كما في 

في التربية التغير االجتماعي  أىميةعمماء االجتماع يتفقكف عمى ك  التربكييفالكثير مف ف
كقد ، األخرلبالنسبة لعكامؿ التغير  ىذا الدكر أك ثانكية أكلكيتو أكلكيةكلكنيـ يختمفكف في 

خضعت : الجتماعي بقكلوالتغير اك  تحدث الباحث محمد منير مرسي عف العبلقة بيف التربية
يخؼ حينا ك  يحتدـ حينا، الجدؿك  التغير االجتماعي لكثير مف النقاشك  العبلقة بيف التربية

، تسيـ بو التربية في التغير االجتماعي أفحكؿ ىذا الدكر الذم يمكف  اآلراءاختمفت ك  أخر
 أكتو مؤسسات المجتمع التي تعكس قك  إحدلكجيات النظر تقكؿ بأف التربية ىي  إحدل
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تتشكؿ حسب ك  تتمكف أفالمجتمع ف فالتربية البد  ألكضاعصادقة  مرآةتخمفو فيي  أكضعفو 
تصبح ىي نفسيا حربا عميو ف ك  التربية ذاتيا قد تقاـك التغير أفبؿ ، ىذا المجتمع أكضاع

اتجاه يرل اف التربية ال تستطيع : كىناؾ اتجاىاف في تفسير العبلقة بيف التربية كالتغير
التربية بحكـ مكقعيا  أفيرل  أخرك  غير قادرة عمى تطكير نفسيا أنياالتغير طالما  إحداث

 1.كقيادم في عممية التغير االجتماعي كتكجييو في المجتمع ليا دكر ريادم
الثقافي حقيقة كاقعة كسنة مف سنف الحياة كسمة مف سمات أم ك  عتبر التغير االجتماعيي
االستقرار مكت ك  ؽ ـ( "إف التغير قانكف الكجكد 475- 510)ىيراقميطس يقكؿ عنو ، مجتمع

فاف مياىا جديدة ، كعدـ " كمثؿ ذلؾ بفكرة جرياف الماء فقاؿ أنت ال تنزؿ النير الكاحد مرتيف
كذلؾ ، كما أف الحركة ىي الحقيقة الفيزيقية األكلى: كيقكؿ عنو جكف ديكم، تأتي مف حكلؾ

 2فاف التغير حقيقة اجتماعية 
. اتجاىو تختمؼ مف مجتمع إلى أخرك  نطاقوك  الثقافيك  لتغير االجتماعيكلكف سرعة ا

كقد أثبتت  بطيئا في مجتمع أخرك  كىك ال يحدث بنفس المعدؿ فقد يككف سريعا في مجتمع
الدراسات العممية أف المجتمعات البدائية فقد خضعت في كاقع األمر لكثير مف التغيرات 

  .مف المجتمعات األخرلكلكنيا تسير ببطء إذا قكرنت بغيرىا 
قائمة عمى البحث  يدؼ إلى تحقيؽ أغراضالتغير تقدميا ارتقائيا مقصكدا ي كقد يككف

المخترعات كما ك  أعماؿ الكشؼ العمميك  ذلؾ مثؿ التقدـ المستمر في ميداف العمـك كالمعارؼ
منسؽ إال المظاىر السطحية ل قد ال يتأثر بو كذلؾ فاف التغير نسبي في عمقو إذ، إلييا

فمثبل إدخاؿ األدكات الصحية الحديثة في المجتمع الريفي لـ يؤثر في حياتيا إال . االجتماعي
كقد يقتصر عمى جانب كاحد مف جكانب الحياة االجتماعية ، كقد يككف التغير شامبل، قميبل

كما انو قد يككف تغيرا في السمكؾ االجتماعي الصادر عف األشخاص الذيف يعيشكف في ذلؾ 
 . أك قد يككف تغيرا في المجتمع نفسو، تمعالمج
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أما التغير الثقافي فمفيكمو شامؿ ألنو يتضمف التغير في العناصر الثقافية سكاء المادية 
أك إضافة كممات جديدة في ، االختراعات الحديثةك  كيتمثؿ ذلؾ في االبتكارات. أك البلمادية

 أف نفصؿ بيف التغيير االجتماعيأك تعديؿ نظرية أك أسمكب التدريس كمف الصعب ، المغة
فقد ينبع التغير الثقافي مف داخؿ . التغير الثقافي فالمجتمع كالثقافة كجياف لعممة كاحدةك 

المجتمع عف طريؽ االختراع أك االكتشاؼ كقد يأتي مف الخارج عف طريؽ انتشار السمات 
 .ركرةليذا كانت دراسة الثقافة ىي دراسة لممجتمع بالضك  الثقافية الجديدة

يستمـز ذلؾ كجكد مؤسسات ك  كتعتبر التربية نظاما اجتماعيا تحقؽ أىدافا تتعمؽ بالمجتمع
األسس التي يقـك عمييا التغير االجتماعي أك  أحدمقصكدة لمتربية كالمدرسة كتعتبر المدرسة 

 يمكف ألم تغير ثقافي أك اجتماعي أف يسير بدكف التربية ال، ك التقدـ أك التغير الثقافي
 تنشئ األجياؿ عمى قيـ كمبادئك  فالتربية ىي قكل اجتماعية حاممة لؤلفكار. ممياتياعك 
 المتغير.التكيؼ في المجتمع ك  التفاعؿك  صفات العيشك  تكسب األفراد ميارات كقدراتك 

ىذا  كىناؾ عدد مف المؤسسات تمعب، كتقـك التربية باكتشاؼ كاختراع المعرفة الجديدة
 تقبموك  كمساعدة األفراد كتييئتيـ لفيمو، ر التربية في تكجيو التغيرالدكر كىنا تأتي أىمية دك 

بعض ك  كتكضيح التعارض بيف العناصر الثقافية الجديدة، االستفادة منوك  التكيؼ معوك 
كسابيـ المركنة حتى يستطيعكا أف ك  كتدريب األفراد، العناصر السائدة في الثقافة القديمة ا 

 التي تتفؽ مع مقكمات ثقافاتيـ كتتمشى مع حاجاتيـك  النافعةك  يميزكا العناصر الثقافية اليامة
تمؾ التي ال تحقؽ منفعة ليـ أك لمجتمعيـ أك قد ، ك حاجات مجتمعيـ في ىذا العصرك 

 1.العقائدمك  نسقو القيميك  كأيديكلكجيتو تتعارض مع مقكمات مجتمعيـ
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 : خالصة
قد مركا بمراحؿ ك  إلنساف عمى األرضكاف قديما قدـ ا التربيةك  إف االىتماـ باألسرة 

نكاة تككيف  فاألسرة ىي النظاـ األسرم ككظائفو أكتطكر كبيرة سكاء في النظاـ التربكم 
استمراره كحتى تطكره لذا فقد أكلت المجتمعات الحديثة ك  التربية ىي كسيمة بقائوك  المجتمع
 كالتغير الحاصؿ في جكانبيامع تعقد الحياة لمتربية داخؿ االسرة خاصة  عناية خاصةك  أىمية

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 أكال: األسرة 
 األسرةائؼ كظ ثانيا :
 أنماطيا ك  أىمية األسرةثالثا :

 رابعا : األسرة العصرية كخصائصيا
 : األسرة كالعكلمةاخامس

 سادسا األسرة الجزائرية الحديثة
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :الثاني الفصل
  ألسرة من منظور سوسيو ثقايفا



 من منظور سوسيوثقافي ألاسرة الثاني: الفصل                 للدراسة  الباب ألاول: إلاطار النظري 

    

  تمييد :
 كىي، مياكعمييا يىعتمد نجاحيا كفش، عٌد األسرة الٌركيزة األساسٌية التي تقـك عمييا األمـت

مف كاألساس الذم تقـك عميو تربية األبناء فاألسرة ىي ، المبنة األساسٌية في بناء المجتمعات
كىي ًعماد الميجتمع  اىـ الجماعات االنسانية كأعظميا تاثيرا في حياة االفراد كالجماعات

حيث تقـك بالدكر االساسي في بناء المجتمع كتدعيـ كحدتو،كتنظيـ سمكؾ  ،كرىكيزتو
كىي الركيزة األكلى ، راده.فاألسرة دعامة ىامة يرتكز عمييا بناء المجتمع السميـ المتكامؿاف

كليا كظيفة اجتماعية بالغة ، فيي الممثؿ األكؿ لمثقافة، كحجر الزاكية في كؿ المجتمعات
كتعتبر العامؿ األكؿ في صبغ  فيي المدرسة اإلجتماعية األكلى لمطفؿ كالفرد كككؿ، األىمية
يعد مكضكع األسرة مف المكاضيع ذات األىمية الكبيرة في ك  الفرد بصبغة اجتماعية،سمكؾ 

كدراسة األسس كالعكامؿ  األزؿمنذ ، مف ىنا انطمىؽ االىتماـ باألسرة كًبتككينياك  كقتنا الراىف
الجكانب النظرية التي ارتبطت  أىـالتي تؤٌدم إلى نجاحيا كسنحاكؿ في ىذا الفصؿ رصد 

كالتغير االجتماعي الذم القي بظبللو عمى ، ع األسرة كأىـ كظائفيا كخصائصياكأنكا باألسرة
 .كما تطرقنا لخصائص األسرة المعاصرة كاألسرة الجزائرية الحديثة، األسرة
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 ثقافي سويسيو: األسرة من منظور اوال  

 األسرة من منظور اجتماعي: -1-1
 كؿ المجتمعات ببل استثناء كىك ماإف األسرة ىي مؤسسة اجتماعية عامة كجدت في 

 عدة األخيرة السنكات في ظيرت كلقد ااألنثركبكلكجيك  يعترؼ بو غالبية عمماء االجتماع
 عمى يترتب ماك  المرأةك  الرجؿ بيف االرتباط الدائـ إبراز نحك جميعيا تتجو لؤلسرة تعاريؼ

 في األسرة عف سقطت لـ التي الكظائؼ القياـ ببعض، ك األطفاؿ رعاية، ك إنجاب مف ذلؾ
 . لمجتمعاك  الثقافة رغـ تغير ذلؾ، ك أخرل إلى صكرة مف تطكرىا
 كنظرا، مكضكعو حساسيةك  ألىمية نظرا مختمفة تعاريؼ المفاىيـ ىذه حكؿ تعددت كقد 
 . كظائفيا ك خصائصياك  أشكاليا في تعدد مف األسرة تحممو لما كذلؾ
 األبناء ثـ أكال مف الزكجيف تتككف ذإ، األفراد مف محددة جماعة ىي األسرة نجد أفو

لى، ك بيف الزكجيف البيكلكجي اإلشباع تحقيؽ إلى المصغرة الجماعة ىذه كتسعى.  رعاية ا 
 تكجيوك  تربيةك 

 المبلئـ الثقافيك  االجتماعي المناخ تييئةك  اجتماعيا تنشئتيـ طريؽ عف. 1"األبناء 
 تنشئتيـ.ك  لرعايتيـ
 أكؿ ىيك  ،التطكر منيا يبدأ التي األكلى النقطة، ك في المجتمع األكلى الخمية كىي " 
تراثو ، ك لغتو، ك لثقافتو األكلى المككنات عنو كيتمقى، الفرد فيو ينشأ اجتماعي، ك طبيعي كسط

داخؿ  االندماج في الفرد مساعدة بإمكانيا التي األكلى الكسيمة فيي بالتاليك  2 "االجتماعي
 .المجتمع
بأف       عاـ في صدر الذم "األسرة" كتابيما ؾ فيلك ك  برغر كيمياـ مف كؿ كيتفؽ 

 مككنيف التبني أك االصطفاء، الدـ، بركابط الزكاج ارتبطكا األشخاص مف مجمكعة " :األسرة 
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 مف لكؿ، ك اآلخر مع كؿ، الحياة االجتماعية يتقاسمكفك  متفاعمة، مستقمة معيشية حياة
  1 شتركةالم ثقافتيـ ليـ، ك بو خاصا اجتماعيا دكرا أفرادىا
 يعكس صكرة اجتماعي منتكج " :انيأ عمى فيعرفيا" تفنكشتبك  مصطفى "الدكتكر أما 

 بالثبات اتصفت تمعلمجا اتصؼ فإذا، خبللو مف تتطكر الذم، ك فيو تكجد الذم تمعلمجا
ذا، بالثبات األسرة  2 تمعلمجا .ىذا ظركؼ بتغير األسرة تغيرت التطكرك  بالحراؾ اتصؼ كا 
تعتبر نظاما  عمى أف األسرة " الخشاب مصطفى يؤكد كالثبات لتغيرا ىذا سياؽ كفي 

 ينعكس عمى الفساد ىذا فإف، فاسداك  منحبل ما مجتمع في األسرم النظاـ في يؤثر اجتماعيا
نتاجو، ك السياسي كضعو  النظاـ االقتصادم كاف إذا ككذلؾ .األخبلقية معاييره، ك االقتصادم ا 

 3تماسكيا فيك  .خمقياك  األسرة معيشة مستكل في يؤثر ادالفس ىذا فإف، فاسدا السياسي أك
 عبلقة كطيدة ىي تمعلمجاك  األسرة بيف التأثرك  التأثير عبلقة أف نستنتج، التعريفيف ىذيف مف
 تككيني دكف– تركيبي منطؽ مف تمعلمجا فيـك  دراسة كثيرا فيصعب، الكاقع في راسخةك 

 فسادك  انحبلؿ أفك  الزمف عبر حراكيا ماتميكانيز ك  األسرة طبيعة فيـك  دراسة إلى المجكء
 .انحبللياك  األخيرة ىذه فساد عنو ينجر تمعلمجا

 ىي المسؤكلة، ك الطفؿ فييا ينشأ التي األكلى االجتماعية الكحدة :انيبأ" زىراف" كيعرفيا
، مع أعضاءىا يتفاعؿ التي األكلية لمجماعة األمثؿ النمكذج ىي، ك اجتماعيا تنشئتو عف

 4نمكذجيا سمككا يـسمكك كيعتبر
ثـ ، األـك  األب مف أساسو في المككف الصغير تمعلمجا نوبأ األسرة معنى يتحدد بيذاك  
 كىك كالدتو منذ الطفؿ يحتضف إنو ثـ .أبناءه تنشئةك  حماية عف المسؤكؿ ىك، ك باألبناء يكمؿ

 المصدر ةاألسر  تعتبر كما .نفسو عمى ذلؾ بعد يعتمدك  ساعده حتى يشتد، قكة الك  لو حكؿ ال
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 .تمعلمجا في نجاحو، ك تكجيياتو، ك اتجاىو، ك قكتو منو يستمد، ك الطفؿ إليو يرجع الذم األمني
 الكاردة لؤلسرة التعريفات معالجة مف تمخضت التي، ك لؤلسرة شمكال األكثر التعاريؼ بيف كمف
، اقتصادية، اجتماعية كحدة " نياأ عمى األسرة يعرؼ الذم كطفة أسعد عمي تعريؼ نجد

 الدـك  مف الزكاج عبلقات تربطيـ الذيف األفراد مف مجمكعة مف تتككف بيكلكجية، ثقافية
 عدد بتأدية تقكـك  .األدكارك  ،المراكز مف سمسمة عبر التفاعؿ مف إطار في يكجدكفك  التبنيك 

 نظاـ ىي األسرة إف القكؿ يمكفك  1االقتصاديةك  الثقافية، ك االجتماعية، ك التربكية الكظائؼ مف
 حيكية، ك كظائؼ ضركرية يؤدم، تمعلمجا بناء في جكىرية أىمية لو أساسي عياجتما

، نفسو مسؤكؿ عمى فرد بناء إلى تسعى كظائفيا أبعاد بكؿ فاألسرة، اإلنسانية لممجتمعات
 .مجتمعو ثقافةك  لقيـ محافظك 

ء يتفاعؿ في إطاره الكالديف مع األبنا، تعتبر األسرة نسقا اجتماعيا رئيسيا بالمجتمعك 
لتشكيؿ الشخصية السكية اجتماعيا كنفسيا لكي تقكـ بأدكارىا بفاعمية في المجتمع مما 

فاألسرة تحمؿ ، ينعكس عمى باقي األنساؽ االجتماعية التي تتعامؿ معيا األسرة ككحدة كمية
فيي الكياف األكؿ في العالـ الذم يحقؽ االستقرار الف األسرة ىي المجتمع ، الضديف

كمما زادت قدرة األسرة عمى رعاية أبنائيا كتكجيييـ كتنشئتيـ دكف أف المصغر لمعالـ ك 
يشعركا بالحرماف أك الضغط أك القسكة أك التساىؿ كمما كاف الطفؿ سكيا قادرا عمى تحمؿ 

فحياة األسرة ىي ، مسؤكليتو في إطار احترامو كتقديره لذاتو كذكات اآلخريف في الكقت نفسو
 2كىي أعظـ قكة في تككيف العقؿ كاألخبلؽ.، إلنسانيةأسمى كأبرع ثمرات الحضارة ا

رأينا مع  احمد:كيقكؿ الدكتكر غريب سيد ، أخرل مريضةك  أسرة سكية نكعاف:كاألسرة  
بدايات ىذا القرف النظرة إلى جماعة المشكبلت االجتماعية عمى أنيا حصيمة اسر مريضة 
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دماف الخمكر إلى ك  الجناح مسئكلة عف النسب العالية مف عدد المشكبلت المندرجة مف ا 
  1مشكبلت الزنا فاالضطراب األسرم يسيـ بشكؿ كبير في خمؽ المشكبلت االجتماعية 

ىي التي تقـك ك  فيي التي تشكؿ حياة الصغار، فاألسرة تعتبر بمثابة المدرسة ألفرادىا 
 يؿ.جبدكر التنشئة االجتماعية كما أنيا تعمؿ عمى نقؿ التراث االجتماعي مف جيؿ إلى 

الديف ك  العامة باآلدابك  كخاصة ما يتعمؽ منيا بالسمكؾ، كتعكدىـ عمى التقاليد في المجتمع
 فإذا كاف النظاـ األسرم في مجتمع ما منحؿ، أساس تككينوك  كمف ثـ فيي نكاة المجتمع

تقكيتو كمف ىنا فاف ك  فاف ىذا الفساد يتردد صداه في المجتمع كيساعد عمى تدعيمو، فاسدك 
 اإلنجابي إلى كظيفة التنشئة االجتماعيةك  سرة تعددت مف ناحية اإلشباع الجنسيكظائؼ األ

عداد المكاطنيفك    2ا 

"ال يكجد بيف التنظيمات التي يحتكييا المجتمع الكبير منيا أك  وبيدج:ماكيفر  يقكؿ
الصغير ما يفكؽ األسرة في قكة أىميتيا االجتماعية فيي تؤثر في حياة المجتمع بأساليب 

 3كما أف صدل التغيرات التي تطرأ عمييا تتردد في الييكؿ االجتماعي برمتو".، دةمتعد

"لقد كرمت جميع األدياف األسرة باعتبارىا عش الرجؿ  بيقوفيتش:عمي عزت  كيقكؿ
تتحدث دائما بابتياج عف  أاليجب ، ك كاعتبرت األـ المعمـ الذم ال يمكف استبدالو بغيره

 4حضانة كبيكت األطفاؿ كأمثاؿ ذلؾ".التعميـ االجتماعي كمدارس ال

كقد ، فميس ىناؾ مف شؾ أف األسرة ليا األثر الكبير في تقكيـ السمكؾ كبعث الحياة
قامة العبلقات التعاكنية بيف الناس كليا ، ساىمت بطريؽ مباشر في بناء الحضارة اإلنسانية كا 

 .خبلؽيرجع الفضؿ في تعمـ اإلنساف ألصكؿ االجتماع كقكاعد اآلداب كاأل
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 األسرة في التنشئة االجتماعية: أىمية-2-
في  فالطفؿ، معو يتعامؿ، ك الطفؿ يحتضف الذم األكؿ االجتماعي المحيط ىي األسرة

 ما تقدمو فإف ثـ مفك  .نمكذج أمك  شكؿ أم عمى لمتشكيؿ قابمة خاـ مادة يككف حياتو بداية
 التي األكلية الجماعة ىي ةاألسر  فإف منوك  .األكلى شخصيتو يصنع الذم ىك لمطفؿ األسرة
 الكسيمة تككف نياأ كما .لممجتمع المعرفية، ك النفسيةك  االجتماعية الخصائص الطفؿ تكسب
 ىي فاألسرة .الطفؿ شخصية عمييا تتحطـ التي أك الكسيمة، سميما بناءا الطفؿ بيا يبنى التي
 األسرة تككف لؾبذك  .عميو ىي تفرضيا التي باألسرة الخاصة المعايير الطفؿ تكسب التي

 أىمية كتظير .الحضارمك  الثقافي تراثو عمى، ك عميو الحفاظ في األساسيةلمجتمع ا مؤسسة
 الحقيقية البناءة، ك السمككيةك  الفكرية الفرد لتكجيات الحقيقي المحدد نياكك  في كذلؾ األسرة

، امحامتس يككف كيؼ لمطفؿ المعمـ، ك الخارجية المكضكعات مختمؼ نحك التجاىاتو األكلىك 
 شكؿ في المتعاقبة األجياؿ إلى لمجتمعا الثقافة نقؿ في األسرة تساىـ كما .لآلخريف محترماك 

 فيك  .الجائز غيرك  الجائز بيف التمييز عقمية الطفؿ لدل فتتككف، اتجاىات، ك عادات، ك قيـ
 فأ عمى، لمشؾ مجاال يدع ال بما االجتماعيةك  النفسية األبحاث مف الكثير الصدد تؤكد ليذا

 اكتسبو لما نتيجة ىي الرشد مرحمة في الفرد بيا يتميز التي الشخصية الخصائصك  السمات
 بالتاليك  ".األسرة محيط في معينة تربكية أساليب مع لتفاعمو نتيجة، ك أسرتو كالدتو مف بعد

 نفسو عمى التعرؼ، ك ذاتو تككيف الطفؿ فييا يبدأ التي األكلى االجتماعية البيئة ىي فاألسرة
 أكؿ يتمقى البيئة ىذه في، ك أعضاءىا بيفك  بينو التعامؿ، ك العطاءك  األخذ عممية طريؽ عف

 األعماؿ، ك المديح تمقى بيا إذا قاـ التي األعماؿ، ك بو القياـ يجب ال ما، ك يجب بما إحساس
 بصفة الجماعة حياة في لبلشتراؾ بذلؾ تعده، ك االستيزاءك  الذـ تمقى بيا قاـ إذا التي األخرل
 عامة.
 

 



 من منظور سوسيوثقافي ألاسرة الثاني: الفصل                 للدراسة  الباب ألاول: إلاطار النظري 

    

 األسرة:أنماط 

كقد عمؿ الباحثكف في عمـ ، تختمؼ أنماط األسرة باختبلؼ المجتمعات اإلنسانية
األنثركبكلكجيا عمى كضع تصنيفات لؤلسرة كفقا ألشكاليا كعمى أساس قاعدة ك  االجتماع

 1:االنتساب كمحكر القرابة كالسمطة كمكطف اإلقامة كما يمي

 األسرة:من حيث شكل  .1

 يمي:ماع األسرة مف حيث الشكؿ إلى ما صنؼ عمماء االجت

كالسمطة ، كىي عبارة عف جماعة متضامنة الممكية فييا عامة الممتدة:األسرة  1- 1 
فييا لرئيس األسرة أك الجد األكبر أك بمعنى آخر ىي الجماعة التي تتككف مف عدد مف 

كىي ، ي مكاف كاحدكيقيمكف ف، سكاء كاف النسب فييا إلى الرجؿ أك المرأة، األسر المرتبطة
 2ال تختمؼ كثيرا عف األسرة المركبة.

األسرة الممتدة ىي التي ينظر إلييا عمى أنيا جماعة تتككف مف الزكج كالزكجة  
كما يمكف أف نجد بعض األقارب كالعـ كالعمة ، 3كأكالدىما كتظـ المتزكجيف منيـ مع أبنائيـ

 4فييا لؤلب األكبر أك رئيس العائمةكىؤالء جميعا يقيمكف في نفس المسكف كالسمطة تككف 

كتكجد حاليا في ، كىذا الشكؿ أكثر شيكعا في المجتمعات اإلنسانية القديمة مف غيرىا
 كالمجتمعات العشائرية.، المجتمعات الزراعية الريفية

 الممتدة:مما سبؽ يمكننا استخبلص أىـ خصائص األسرة 

 كثرة عددىا. -

                                                           
 .117ص  2008 1دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، االسكندرية مصر ط – عمـ اجتماع التربية عبد اهلل الراشداف: -  1
 .9، ص 2006دار المعرفة الجامعية،  – األسرة والمجتمع د بيكمي كآخركف:محمد أحم  - 2

3  - Michel Panoff، Pierre trinquer : Dictionnaire des Sciences Humaines 
«Sociologie/anthropologie » Nathan édition, Paris , 1994. P 131 

 .185، ص1985 1، األردف، طدراسات في المجتمع العربي اتحاد الجامعات العربية:  - 4
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 في منازؿ متجاكرة. أك، اإلقامة المشتركة في منزؿ كاحد -

 ىي غير خاضعة لممصالح المادية.ك  ،تكجد درجة تفاعؿ كتكاصؿ عالية بيف أفرادىا -

يشترؾ فييا جميع أفرادىا كتشيع ، تقـك بكظائؼ عديدة تربكية كاقتصادية كاجتماعية -
 فييا الركح الجماعية.

طة كىي أصغر كيطمؽ عمييا اسـ األسرة الزكاجية أك األسرة البسي النووية:األسرة  1-2
يسكنكف معا ، الزكجة كأكالدىـ الغير المتزكجيفك  كتتألؼ مف الزكج، في المجتمع قرابيوكحدة 

ككاف ، 1في مسكف كاحد كتقكـ بيف أفرادىا التزامات متبادلة اقتصادية كقانكنية كاجتماعية
ظيكر ىذا النكع مف األسر بعد دخكؿ الصناعة كتحكؿ المجتمعات مف مجتمعات زراعية 

مما جعؿ األسرة تأخذ طابعا صناعيا يكسبيا خصائص تميزىا عف ، لى مجتمعات صناعيةإ
 يمي:كتتمثؿ فيما  األسرة الممتدة

 .صغر الحجـ 

 كتحررىا مف القيكد األسرية السائدة في األسرة ، التمتع بالتجربة الفردية كالتنافس
 الممتدة تتمثؿ فيما يمي:

 نتقائية إرادية.تخضع عبلقات القرابة فييا إلى عممية ا 

 .2الغياب شبو الكمي لتكجيو األبناء كتثقيؼ الصغار نتيجة عمؿ األبكيف 

 يدعى األسرة المركبة.، كينبثؽ عف الشكميف المذككريف شكؿ ثالث -

كىي عبارة عف "نمكذج أسرم يقكـ عمى نظاـ تعدد الزكجات  المركبة:األسرة  1-3
خكة غير أشقاء األسرة أنماطا مختمفة مف العبلقات مما ينشئ في ىذه ، لزكج كاحد كا 

                                                           
 .241، ص 1980، 5دار المعارؼ، مصر، ط – ميادين عمم االجتماع :محمد الجكىرم كآخركف - 1
 242ص  المرجع السابق - 2
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التي تدكر بيف اإلخكة كاألخكات غير األشقاء كالزكج كأبناء زكجتو أك الزكجة ، االجتماعية
 1كأبناء زكجيا".

لذلؾ ، إف تركيبة ىذا الشكؿ مف األسرة ال يخرج عف تركيبة األسرة الممتدة بخصائصيا
كعميو فإف ىذا ، بلقاتيا كخصائصيافنحف ال نرل أنيا تختمؼ عف األسرة الممتدة في ع

 الشكؿ يدخؿ تحت شكؿ األسرة الممتدة كال يذكر منفصبل عنيا.

لقد زاد عدد األسر كحيدة العائؿ زيادة كبيرة بسبب ازدياد  العائل:األسرة وحيدة  4 –1
معدؿ الطبلؽ كالكالدات غير الشرعية بيف الفتيات كالمراىقات مما جعؿ معظـ ىذه األسرة 

 السيدات. تعكليا

 األسر:كىناؾ نكعاف مف  :الشخصيمن حيث االنتساب  2
فتقكـ بإكسابو القيـ كالعادات كالتقاليد ، كىي التي يكلد فييا اإلنساف التوجيو:أسرة  2-1

 كتعمؿ عمى إعداده ألداء دكره في المجتمع.، كالمعايير االجتماعية
 2نجاب.كىي التي يككنيا اإلنساف عف طريؽ الزكاج كاإل التناسل:أسرة  2-2
 كفي ىذا التصنيؼ ىناؾ ثبلثة أنماط مف األسرة. القرابة:من حيث محور  3
بمعنى أف الطفؿ سكاء كاف ذكرا أك أنثى ينتمي إلى  أسرة االنتساب إلى األب: 3-1

 أسرة أبيو كيصبح عضكا فييا.
كىك ما يسمى ، كتقـك عمى قاعدة التسمسؿ في خط األـ أسرة االنتساب إلى األم: 3-2

 فالكلد يمتحؽ بأمو كأسرتيا.، بالنظاـ األمكم
كفي ىذا النظاـ تتككف الجماعة القرابية التي ينتمي إلييا الفرد  المزدوجة:األسرة  3-3

 3مف بعض أىؿ أبيو كبعض أىؿ أمو.

                                                           
 .145مرجع سابؽ، ص  ،قاموس عمم االجتماع: محمد عاطؼ غيث -  1
 .118مرجع سابؽ، ص  – عمم اجتماع التربية: عبد اهلل الرشداف  -  2
 .118ص ، المرجع السابق –3 
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حيث يحمؿ األبناء ، كالمبلحظ أف االنتساب في المجتمع الجزائرم يككف في خط األب
كما ينتمي األبناء ، ددت الشريعة اإلسبلميةكيرثكف أمبلكيـ كما ح، أسماء آبائيـ كأجدادىـ

 إلى عقيدة األب الدينية حتى كؿ كانت األـ تنتمي إلى عقيدة أخرل.

 ىي:ىناؾ أربعة أنماط مف األسر  األسرة:من حيث السمطة في  4

كىي األسرة التي يككف لؤلب فييا سمطاف كاسع عمى أبنائو  األبوية:األسرة  4-1
 كزكجاتيـ كأكالدىـ.

 كىي األسرة التي تككف فييا السمطة لؤلـ. موية:األاألسرة  4-2
 كىي األسرة التي يسيطر عمييا أحد األبناء. البنوية:األسرة  4-3

كىي األسر التي تقـك فييا العبلقات عمى أساس المساكاة  المساواة:أسرة    4-4    
 1كالديمقراطية.

االنفصاؿ أك الكفاة  قد تتحكؿ إلى أسرة أمكية نتيجة، كنشير ىنا إلى أف األسرة األبكية
ف كاف ىناؾ في بعض ، فتتكلى األـ رئاسة األسرة كاإلشراؼ عمييا، أك غياب األب كا 

األحياف مف يقـك مقاـ األب في اإلشراؼ عمى األسرة كاالبف األكبر أك الجد أك العـ أك 
 الخاؿ.

 األسر:تشكؿ قاعدة السكنى أنماطا أربعة مف  :اإلقامةمن حيث موطن  5

كىناؾ األسرة التي يقيـ فييا ، ة التي يقيـ فييا الزكجاف مع أسرة كالد الزكجفيناؾ األسر 
كفي بعض المجتمعات يترؾ لمزكجيف حرية االختيار بيف مسكف ، الزكجاف مع أىؿ الزكجة

كقد يسكف الزكجاف بعيدا عف أىميما في مسكف ، أىؿ الزكج أك الزكجة أك مسكف أىؿ الزكج
 2مستقؿ.

                                                           
دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية  – إسيامات في الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والسكان: السيد رمضاف 1

 .35، ص 1999
 .119، مرجع سابؽ، ص عمم اجتماع التربية عبد اهلل الرشداف:-  2



 من منظور سوسيوثقافي ألاسرة الثاني: الفصل                 للدراسة  الباب ألاول: إلاطار النظري 

    

 األسرة:وظائف  

، كانت كظائؼ األسرة في أقدـ عيكدىا شاممة لمعظـ شؤكف الحياة االجتماعيةلقد 
 ذلؾ.كبالقدر الذم تقتضيو حاجاتيا االقتصادية الدينية كالخمقية كالقضائية كالتربكية كما إلى 

كيستمبيا  مف،ثـ أخذ المجتمع العاـ يطغى سمطانو عمى سمطاف األسرة كينتقص كظائفيا 
كعمى  1ؿ كظيفة منيا ىيئة خاصة عمى أسس مستقمة عف األسر.كينشئ لك، منيا كظيفة

كالكظيفة الجنسية ككظيفة ، الرغـ مف ذلؾ ال تزاؿ األسرة تقـك بعدد مف الكظائؼ الميمة
عمى التنشئة االجتماعية ككظيفة التماسؾ كالكظيفة االقتصادية كسنتطرؽ إلى كؿ كظيفة 

  حدا:

جسد حفظ كمية مف الكميات الخمس ىي جمية كالتي ت البيولوجية:و  الوظيفة الجنسية
شعكر  الزكجية، مفكىي تؤدم في ذات الكقت كظيفة نفسية بما تشيعو العبلقة ، العرض

ا لِّتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا " كاالستقرار:باألماف كالسكف  ـٍ أىٍزكىاجن ٍف أىنفيًسكي مىؽى لىكيـ مِّ ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى كى
. كقكلو 2

ـٍ أىنَّى ًشٍئتيـٍ عز كجؿ " ًنسىاؤيكي  ٍرثىكي ـٍ فىٍأتيكٍا حى ٍرثه لَّكي "يا  كسمـ:كقكلو صمى اهلل عميو  3. ـٍ حى
 4معشر الشباب مف استطاع منكـ الباءة فميتزكج".

 حفظك  ،التناسؿك  اإلنجاب " في تتمثؿ، ك األسرة كظائؼ أىـ مف البيكلكجية الكظيفة تعدك  
 يقرىا البشرم بصكرة الجنس استمرارية ضماف طريقيا عف يتـ بالتاليك  5االنقراض مف النكع

 مف ىذه الكظيفة تعتبرك  ألخرل مرحمة مف المجتمع أجياؿ تجديد منبع ىي فاألسرة، المجتمع
 اإلشباع لتحقيؽ لمزكجيف األساسية الكظائؼ مف كىي األسرة بيا تقـك التي الفطرية الكظائؼ
غالبية  في األسرة بيا تستأثر لتيا األساسية الكظيفة اإلنجاب كظيفة تعتبر كما .الجنسي
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 ذلؾ متأثرة في تنظيمية لعمميات الكظيفة ىذه تعرضت كلقد، النكع عمى لممحافظة المجتمعات
 الحالي في الكقت أسرة كؿ تحاكؿ كأصبحت، كالثقافية كاالجتماعية االقتصادية بالتغيرات
ف، األسرة ياإلي تنتمي التي الفئة باختبلؼ تختمؼ األطفاؿ مف معيف عدد إنجاب  عدد كاف كا 
 1الحضرية إلى األسرة الريفية األسرة مف تدرجنا كمما يتناقص األسرة في األطفاؿ
 عف نمكه كاستمراره لممجتمع يضمف، لمتناسؿ نظاـ أصمح ىي األسرة تزاؿ ال ذلؾ كمع
 .اإلنجاب طريؽ
 ابياخبلؿ إنج مف كاالجتماعي الفردم المجاؿ في ميمة كظيفة لؤلسرة فإف عمكماك 

 باإلضافة، عند الكالديف كاجتماعي نفسي استقرار إلى يؤدم مما اجتماعيا كقبكليـ لؤلطفاؿ
 التغيرات رغـ عمييا كبقيت محافظة، مضمكنيا في تتغير لـ لؤلسرة اإلنجاب كظيفة أف إلى

 2 .المختمفة المجاالت في األسرة عمى طرأت التي الكاسعة
كىذا ما يشير إليو تفشي ، اختصاص األسرة فقطكالمبلحظ أف ىذه الكظيفة لـ تعد مف 

 ظاىرة الزنا في المجتمع.

حيث يقكـ أعضاؤىا ، تعتبر األسرة كحدة اقتصادية متكافمة االقتصادية:الوظيفة 
بنشاطات مختمفة لمحصكؿ عمى دخؿ يكفر ليـ حاجاتيـ األساسية كاألكؿ كالمباس كالمسكف 

ى الكظيفة االقتصادية لؤلسرة بعد مكجة التغيرات كالترفيو كبالرغـ مف التغير الذم طرأ عم
كىذا ، االجتماعية كالعممية كالتكنكلكجية إال أنيا مازالت تكفر ألفرادىا الممبس كالمأكؿ كالمأكل

 ىي تحقيؽ اإلشباع المادم مف خبلؿ إنتاج األسرة كعمميا. يعني أف كظيفة األسرة
كمع ذلؾ ، مكة أكثر مف ككنيا كحدة منتجةكتتميز األسرة الحديثة اليـك بأنيا كحدة مستي 

يرل كثير مف الباحثيف في عمـ االجتماع أف كظيفة االستيبلؾ ال تقؿ أىمية عف كظيفة 
مف متطمباتيا في المنزؿ خاصة فئات العماؿ  إف الكثيركلكف يمكف القكؿ ، اإلنتاج
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لمتغيرات الحاصمة ككذلؾ فإف الفئة الحضرية فيي أكثر الفئات تعرضا كمسايرة ، كالفبلحيف
  1في النسؽ االقتصادم خاصة مع إتاحة الفرصة أماـ المرأة لبللتحاؽ بالعمؿ.

 األـ تقكـ، ك أبناءه، ك بإعالة زكجتو األب فييا يقكـ متضامنة اقتصادية كحدة ىي األسرةف
 ثـ مف، ك األسرة دخؿ مف فيزيدكف بذلؾ األبناء بعض أك الزكجة تعمؿ قدك  .المنزؿ بأعماؿ
 بشكؿ بينيـ العمؿ يتـ، ك اقتصاديا متساندة، ك متعاكنة كحدة األبناء، ك الزكجةك  الزكج يشكؿ
 الحاجيات تكفير عف األكلى المسؤكلة ىي فاألسرة 2مجتمع كؿ ظركؼ حسب عميو متفؽ

 ألنشطة بممارستيا ذلؾ، ك الماديةنيـ شؤك  جميع عمى كىي تشرؼ .أفرادىا لجميع األساسية
 الحاجات لتمبية األسرة أفراد كؿ منو يقتات دخؿ عمى الحصكؿ أجؿ مف، متنكعة اقتصادية
 .إلخ ... دكاءك  ممبسك  مأكؿ مف الضركرية

فاألسرة تمعب دكرا ىاما في غرس القيـ الدينية  القيم:غرس و  الدينية الوظيفة-6-
مف األسرة التي ينتمكف  الدينية،كاألخبلقية في نفكس أفرادىا حيث يكتسبكف األسس كالمبادئ 

 كىي التي تغرس فييـ نظرتيـ، فيي تحدد ليـ الديف الذم سيعتنقكنو في حياتيـ، ليياإ
كىي التي تعمميـ الكاجبات الدينية كالصبلة كالصـك كاالحتفاؿ باألعياد ، اعتقادىـ في اهللك 

 الدينية.كغيرىا مف الممارسات ، الدينية

لناس تعتمد عمى األسرة التي فالنظرة إلى الديف كالكجكد كالعبادات ككيفية التعامؿ مع ا
  3ينشأ الفرد فييا.

العبادات  تعميمو، ك معينة عقيدة نحك تكجييو، ك الطفؿ تعميـ في األسرة دكر يتمثؿك  
 .العقابك  الثكاب، المحظكرك  المسمكح، الشرك  الخير بيف التمييز كيفية تعممو، ك المطمكبة

 ذىنية األفراد فيلمجتمع ا ؤمنياي التي الديانة تعاليـ كؿ غرس عمى تعمؿ فاألسرة بذلؾك 
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 عند لمعاطفة الدينية األكلى األسس بكضع تقكـ التي ىي " األسرةإف  نقكؿ بذلؾ، ك الصغار
 1 " ديني بطابع تطبيعيـ، ك الصغار
، نفس األبناء في كاألخبلقية الدينية القيـ غرس في ىاما دكرا تمعب األسرة زالت ماك  
 لو تحدد فيي التي، إلييا ينتمي التي األسرة مف الدينية كالمبادئ األسس الطفؿ يكتسب حيث
 الكاجبات تعمموك  كحبو لو اهلل إلى نظرتو فيو تغرس التي كىي، حياتو في سيعتنقو الذم الديف
 المطالب الدينية مف الممارسات كغيرىا، الدينية باألعياد كاالحتفاؿ كالصـك كالصبلة الدينية

 التي األسرة عمى تعتمد مع الناس تعاممو ككيفية كالعبادات كالكجكد الديف إلى فنظرتو، بيا
 .فييا ينشأ
تبرىف  كالتي، الحديثة المجتمعات في األسرة بيا تقكـ التي العامة الكظائؼ ىي أىـ تمؾ 
 2 .األكلية الجماعات أىـ مف األسرة اعتبار عمى
ىي  بؿ، سابقا المذككرة الكظائؼ ىذه عمى تقتصر لف األسرة أف ذلؾ إلى يضاؼ 
 ككذلؾ، بيا تقكـ التي كالرحبلت الزيارات خبلؿ مف الترفييية كالكظيفة عديدة كظائؼ تمارس
، آخر إلى مجتمع تختمؼ مف التي المتعددة الكظائؼ مف كغيرىا كالسياسية القانكنية الكظيفة

 كذلؾ، كميا لـ تنتيي مع أنيا عميو كاف الذم الشكؿ عف ضعؼ الكظائؼ ىذه بعض أف إال
  .كالمجتمع أطفاليا نحك األسرة كظائؼ في عاـ بكجو االجتماعي الذم طرأ التغير إلى جعرا

 تظؿ أنيا إال ككظائفيا انكماش رغـك  الحديثة األسرة بأف سبؽ مما لنا يتضح كأخيرا
شباع كالمأكل كالحب تحقؽ األمف فيي، لممجتمع كالفرد عمى حد سكاء أساسيا تنظيما  كا 

شباع، سكية تنشئة كتنشئتيـ إنجاب األطفاؿ ككظيفة، جنسيةكال العاطفية الحاجات  حاجاتيـ كا 
 أنيا كما، النفس عمى االعتماد إلى مرحمة يصمكا كالنفسية حتى كالتعميمية االقتصادية

 األطفاؿ نفكس في كالقيـ العقائد الصحيحة غرس عمى مسؤكلة
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 :االجتماعية الوظيفة -1

 .حمايتيـك ، عنيـ الدفاع، ك رعايتيـ، ك نمكىـ مراحؿ مختمؼ في األبناء تنشئة في كتتمثؿ
 تعميميـ باإلضافة إلى، مستقبميـ صنع في تكجيييـ محاكلة، ك حياتيـ تنظيـ في تتمثؿ كما
 السمكؾ تزكيدىـ بقكاعد أم .اآلخريف مع التعامؿ كيفية، ك دينيـ، ك عاداتيـ، ك مجتمعيـ لغة
 لكالديو ممكا ليس فالطفؿ " الفضيمةك  القيـ لغرس التقميدك  العرؼ كقكالب، العامة اآلدابك 

نما، ك فحسب  نشأة ينشأ أف ينبغي لذلؾ، فيو يعيش الذم األكبر المجتمع في عضك ىك ا 
  1"سميمة اجتماعية

تشكيؿ  مسؤكلية معيا تنطمؽ، االجتماعية التنشئة لميمة األسرة أداء مف انطبلقاك  
 .مجتمعو داخؿ مكجكدةال الثقافية السمككياتك  األنماط ليذه كفقا الفرد شخصية

 .مجتمعو ثـ أسرتو مف انطبلقا لمفرد االجتماعي المركز يتحدد ضكء ىذا عمىك  

الطفؿ  يتعمـ التي االجتماعية التنشئة عممية عف تامة مسؤكلية مسؤكلة كتعتبر األسرة 
 مف أعضاء غيره مع المشاركة مف كتمكنو تؤىمو بصكرة كقكاعدىا الثقافة خبرات خبلليا مف
 المحيطة اآلخريف كالبيئة كعف نفسو عف شيء كؿ يجيؿ يكلد كىك الطفؿ أف أم، 2تمعالمج
 كيتعرؼ، بيـ الذيف يرتبط األشخاص مفك  بو المحيط عالمو مف الكثير يتعمـ نمكه كمع، بو

 تنمية عمى تعتمد التي كاألسرة ىي، فييا يعيش التي البيئة كعف ذاتو عف عديدة أشياء عمى
 الحياة أنماط الطفؿ فييا يتعمـ التي األكلى المدرسة االجتماعية بمثابة تعد ألنيا، الطفؿ

 . الجماعة بيا تعمؿ التي العادات كالتقاليد خبلليا مف كيكتسب

كسابو بتدريب العالـ مجتمعات جميع في تقـك األسرة بأف لنا يتضح ىنا كمف   الطفؿ كا 
 .المجتمعيتكقعيا منو  التي تماعيةاالج السمككية كاألساليب كالعقائد كالمكاقؼ االتجاىات
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 القياـ بيذه تستطيع المدرسة أك الحضانة دكر مثؿ أخرل منظمات كجكد مف كبالرغـ
 الحب كالكد مف الجك ىذا تكفير يمكنيا األسرة غير منظمات يكجد ال أنو إال الكظيفة

 عيةتنشئة اجتما كتنشئتو الطفؿ شخصية لنمك المناسب الحضف يمثؿ الذم كاالطمئناف
 1طبيعية.

تقـك األسرة بكظيفة التعاكف بيف أفراد األسرة لتحقيؽ  العمل:وظيفة التعاون وتقسيم  -2
حتى يساىـ كؿ ، كذلؾ بكاسطة تقسيـ العمؿ بيف أفرادىا، التماسؾ كالتضامف االجتماعي

كقد يتكفؿ كؿ فرد فييا بأدكار في ، االستقرارك  كاحد منيـ بالعمؿ أك الدكر لتحقيؽ التماسؾ
 طاعات محددة.ق

تعتبر األسرة الجماعة األكلية التي تكفر  وظيفة الحماية العاطفية واالجتماعية: -3
كيتكقؼ التكامؿ االنفعالي كالعاطفي عند أعضاء ، ألفرادىا أكبر قدر مف الحناف كالعطؼ

 2األسرة عمى مبمغ ما يتكفر ليـ مف إشباع لرغباتيـ المتعددة.

كزالت جميع ، ميع مف في البيت بعضيـ إلى بعضكتتحقؽ ىذه الكظيفة إذا اطمأف ج
، كسعى كؿ مف فيو إلى تحقيؽ جك مف األلفة كالسعادة كاالستقرار، أسباب الشقاؽ كالخصاـ

عىؿى النفسية في قكلو عز كجؿ " –كقد أشار القرآف الكريـ إلى ىذه الكظيفة االجتماعية  كىالمَّوي جى
ـٍ سىكىننا.  3لىكيـ مِّف بيييكًتكي

كتشيع في طياتيا حياة كسكنا كأمنا كسبلما. ككما جعؿ اهلل لنا  ىي التي تيب كاألسرة
عز كجؿ  –جعؿ لكؿ زكج في معاشرة زكجو سببا لمسككف كاالطمئناف قاؿ ، مف بيكتنا سكنا

ا لِّتىٍسكينيكا ًإلىٍييىا". – ـٍ أىٍزكىاجن مىؽى لىكيـ مٍِّف أىنفيًسكي ًمٍف آيىاًتًو أىٍف خى "كى
4 
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بيف اآلباء كاألبناء في منزؿ ك  الكظيفة ذلؾ التفاعؿ العميؽ بيف الزكجيف كما تعني ىذه
مستقؿ مما ينتج كحدة أكلية صغيرة تككف المصدر الرئيسي لئلشباع العاطفي لجميع أفراد 

 1األسرة.

رشادىـ حسب  الضبط:وظيفة  -4 كنعني بالكظيفة الضبطية تكجيو األسرة ألفرادىا كا 
فإذا حصؿ خمؿ في ىذه الكظيفة فإف ذلؾ يعني ، لكتاب كالسنةالقيـ الدينية المستمدة مف ا
 كىنا أسريا يصيب كظيفتيا.

 :التعميميةو  التربوية الوظيفة-3-
 التراث تمقيف طريؽ عف جيؿ إلى جيؿ مف الحضارم التراث نقؿ مف خبلؿ كذلؾ 

 دةالكال منذ الطفؿ تربية في كذلؾ تتمثؿك  المختمفة الميارات، ك الخبرات، ك االجتماعي
  2 .الفضيمةك  القيـ بغرس ذلؾ، ك تركيضوك 

 عاتقيا ميمة عمى األسرة أخذت لقد " : قاؿ حيف" زردكمي محمد "الباحث ىذا يؤكدك  
 تحديدىا خبلؿ، ك ذاتو إدراؾ في مساعدتو خبلؿ مف اجتماعي شخص إلى الفرد تحكيؿ
 مفاىيـ، ك مقاييس، ك ـقي بتمقينو نفسو حكؿ ممركزا فييا يككف التي عمره مف المبكرة المرحمة
 ذلؾ يبدأك  اليكمي سمككو نمط تحدد التي األدكار مف مجمكعة شغؿ عمى تدريبو، ك مجتمعو
 الخمقية التربية مف األكبر القسط أف نرل لذلؾ ،3 لمغة" اكتسابو ثـ أمو مع البيكلكجية بعبلقتو

 الركح األسرة أفراد لدل يتككف بفضميا التي ىي، ك عاتؽ األسرة عمى يقع، الدينيةك  الكجدانيةك 
  . األسرية العكاطؼك  العائمية
عمى  تشرؼ فيي المدرسة جانب إلى التعميـ مجاؿ في ىاما دكرا تمعب كما أف األسرة 
الذيف  ىما الكالديف بأف القكؿ كيمكف الدركس كفيـ المنزلية الكاجبات في أطفاليا متابعة
 اليـك يقضكف اآلباء أف ذلؾ عمى يؿدل كخير المدرسة في الطفؿ تأخر أك تقدـ مدل يحدداف
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 درجة أف كما، بأبنائيـ اىتماما أكثرك  دركسيـ استذكار في أبنائيـ مساعدة في أطكؿ كقتا
 1 الدراسي. األبناء عمى مستكل كبيرا أثرا ليا يككف الكالديف تعميـ
 دكاتكالمبلبس كاأل، المكاصبلت كأجكر التعميـ نفقات مف الكثير تتحمؿ األسرة تزاؿ كال 

 المدرسة المنزلية كاجبات حؿ في األطفاؿ بمساعدة األـ قياـ جانب إلى، الخ...المدرسية
 كىذا، إخكانيـ الصغار تعميـ عممية في أيضا يساىمكف الكبار كىـ األخكة كىناؾ، كغيرىا
 كظيفة مف الكثير فقدانيا مف الرغـ عمى، بتعميـ أفرادىا األسرة اىتماـ عمى كاضح دليؿ

 التعميـ أك مراكز كالمدارس الحككمية الييئات مف طرؼ تمارس أصبحت التي التعميـ
 طريؽ عف كالتعميمي لمبحث التربكم الكاسع االستخداـ كحتى الخصكصية المختمفة كالدركس

 . 2االنترنت
لى مكانتو في المجتمع كيكتسب الدكر المتكقع ثـ   إف الطفؿ يستمد نظرتو إلى نفسو كا 

ألنيا تعتبر لدل الكثير مف الباحثيف عمى ، 3بؿ مف األسرة المحيطة بومنو أداؤه في المستق
 .4أنيا أنسب كأصمح بيئة اجتماعية لمتربية التي يتشكؿ بيا الكعي االجتماعي لمفرد

  التالية:كسنحاكؿ معالجة الكظيفة التربكية لبيئة األسرة في النقاط األساسية 

 .تحديد ىكية الطفؿ كتقبميا 
 إلحساس باألماف.إمداد الطفؿ با 
 .تكفير القدكة 
 .حرية النمك نفسيا كاجتماعيا كفكريا 
 .اإلحساس بالمسؤكلية كاالستقبللية 
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، فمف خبلؿ األسرة يتعرؼ الطفؿ عمى ىكيتو مف خبلؿ تعاممو مع اآلخريف كنظرتيـ إليو
كما  كتقبمو لذاتو، كمف الكظائؼ اليامة التي يقكـ بيا ىي تنمية الثقة في النفس لدل الطفؿ

فنظرة الطفؿ لنفسو كثقتو بقدراتو تتأثر بشكؿ كبير بعبلقتو بكالديو في السنكات األكلى ، ىي
 مف حياتو.

كلما كاف اإلنساف يكلد ضعيفا عاجزا عمى إشباع احتياجاتو األساسية فإف حاجتو لؤلسرة 
خاصة  فرعايتو، لذا فيي ليا دكر في منح الطفؿ اإلحساس باألماف كالطمأنينة، كبيرة جدا

في السنكات األكلى التي تتـ بتزكيده بالغذاء كالشراب كتكفير الحماية كالمأكل لو تعتبر مف 
ككجكد الطفؿ في جك أسرم مستقر كتعكيده ، ضركريات الحياة اليامة لبقاء الطفؿ كاستمراره

 عمى العديد مف الميارات كالعادات يساعد عمى تككيف شخصية متزنة لمطفؿ.

فيك يقمد كالديو ، فير القدكة فإننا نجد الطفؿ يميؿ إلى المحاكاة كالتقميدأما فيما يخص تك 
كما أف الطفؿ يكتسب القيـ األخبلقية ، في طريقة كبلميـ كفي تصرفاتيـ كيتخذىـ قدكة لو

فيك خير كاسطة لمسمك بسمككو كخير ضماف لتيذيب ، مف المجتمع الصغير المحيط بو
شير إلى أف اآلباء ميما حاكلكا غرس قيـ األمانة كالصدؽ أفعالو ككجدانو كفي ىذه النقطة ن

كاإلخبلص في نفكس أبنائيـ عف طريؽ ترديد النصائح مرارا فإنيـ لف يطبقكىا ما لـ يممسكىا 
 .1ألف األبناء عادة ما يتخذكف كالدييـ قدكة ليـ، في سمكؾ آبائيـ الفعمي

سيا كاجتماعيا كفكريا نشير فيو أما فيما يتعمؽ بالعنصر الذم يدكر حكؿ حرية النمك نف
كلكف مع ، إلى أف الطفؿ يككف في مرحمة الصغر متعمقا بشكؿ كبير بكالديو عاطفيا ككجدانيا

كيبدأ بتككيف عبلقات ، مركر الزمف يتعمـ الطفؿ كيؼ يكجو عكاطفو كاىتماماتو خارج األسرة
ية لمطفؿ تسمح لو حر لذا مف الضركرم تكفير مساحة مف ال، اجتماعية مع أقرانو كجيرانو

كبإقامة عبلقات ، المحيط بو بشكؿ حي كبالتعرؼ عمى قدراتو كتنميتيا العالـبالتعرؼ عمى 
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عطائو الفرصة لمتعبير عف ذاتو في جك  جيدة مع اآلخريف قائمة عمى التعاكف كاالحتراـ كا 
 أسرم سميـ.

ماتو في الحياة فاألسرة ليا فضؿ كبير في تحديد اتجاىات الطفؿ كتكجيو ميكلو كاىتما
أما العنصر األخير كالمتعمؽ ، 1كىي التي تساعده عمى نمك قدراتو الفكرية كالنفسية

فنمك الطفؿ العاطفي ، بالعامؿ الذم سبؽ ذكره يرتبطفيك ، باإلحساس بالمسؤكلية
فكجكد كاجبات محددة عمى الطفؿ أف يقكـ ، كاالجتماعي كالفكرم يرتبط بإحساسو بالمسؤكلية

و لبعض المسؤكليات في حياتو اليكمية يكلد لديو اإلحساس بالثقة بالنفس كالقدرة بيا كتحمم
ألنو مف أىـ مصادر الثقة بالنفس ىي إحساس الفرد بقدرتو ، عمى االستقبللية في المستقبؿ

 عمى تحمؿ المسؤكلية كمقدرتو عمى االعتماد عمى نفسو في إشباع جميع احتياجاتو.

لككنيا المصدر األكؿ لمتربية فيي التي ، ألسرة بالنسبة لمفردكىكذا تبرز مكانة كأىمية ا
كبتزكيده بمختمؼ ، تشكؿ سمكؾ الفرد مف خبلؿ التكجييات كالنماذج التي يتفاعؿ معيا

فحتى المؤسسات األخرل التي قد ينتقؿ إلييا ىذا األخير ، الخبرات أثناء سنكاتو التككينية
بدرجة كبيرة عمى العبلقات االجتماعية داخؿ كالمدرسة مثبل يتكقؼ عمى اتجاىو نحكىا 

أم أف األسرة ىي المسؤكلة عف التربية السميمة ألبنائيا ألف نجاحيا في ىذه الكظيفة  2األسرة
 معناه تزكيد المجتمع بأفراد أسكياء يساىمكف في نمكه كتقدمو.

 :العاطفيةو  النفسية الوظيفة- 8
، األبناء شخصية تككيف في بالغة أىمية ذا األسرة داخؿ السائد النفسي الجك يعتبر

الفرد  فيو يتمقى الذم األكؿ المكاف ىي فاألسرة، نمكه مراحؿ مف مرحمة لكؿ كفقا تنميتياك 
 سناء تؤكده كماك  الحنافك  العطؼ، ك الكراىيةك  كالحب اإلنسانية المشاعر معاني في دركسا
 الحب بعكاطؼ منزؿ غامرةال أجكاء ترؾ ىي لؤلسرة العاطفيةك  النفسية الكظيفة " خكلي
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 ىذا، ك بالدؼء األكالد كاحتضاف، الزكجيف بيف التقبؿك  التفاىـ، ك المعب، ك االجتماعي القبكؿك 
 أعضاء لجميع العاطفي لئلشباع .الرئيسي المصدر تككف صغيرة كحدة كجكد إلى يؤدم
  1.األسرة
لى إشباع حاجاتو اإلنساف ال يحتاج لمغذاء فقط لكي ينمك كيكبر كلكنو بحاجة أيضا إف 

، كىذا كمو ال يمكف أف يتـ إال مف خبلؿ األسرة، النفسية كالحاجة إلى الحب كاألماف كالتقدير
 2.بككنيا المكاف الذم يجد فيو الفرد الحناف كالدفيء العاطفي

إف الكحدة األسرية تمعب دكرا بارزا في نمك الذات كتحافظ عمى قكتيا إذ تكفر بناء 
، مة تسمح ليا بإدراؾ الكاقع كالتنبؤ بالسمكؾ في المكاقؼ المختمفةكمف ث، محددا لمذات

باإلضافة إلى أف األسرة ىي بمثابة عالـ صغير يرتبط بركابط كثيقة مف العبلقات الشخصية 
كلما كاف الفرد يعتبر جزءا ، المتبادلة ال يمكف أف تتكفر بمثؿ ىذه الدرجة في العالـ الخارجي

فيك ليس مجرد ، يقـك بكظيفتو فيو فإنو يمارس امتدادا لذاتو الخاصةمتفاعبل في ىذا البناء ك 
ذاتو فحسب بؿ ىك أيضا جزء مف كؿ يرتبط معو بركابط متينة يحصؿ منو عمى قكة متزايدة. 
فالطاقة الحيكية النفسية المحدكدة أك الناقصة ال تكفر العناصر النفسية الصحية في الجك 

 .لنفسيكيؤدم إلى تعثر النضج ا، األسرم

فاألسرة ىي اإلطار النفسي لؤلفراد الذم يعمؿ عمى إشباع حاجاتيـ كتحديد سمككيـ مما 
يساىـ في تحقيؽ االطمئناف كاالستقرار ليـ كىذيف األخيريف بدكرىما يتحققاف عندما تسكد 

نكار الذات فاألسرة الخالية مف النزاعات كالخبلفات ، 3األسرة عبلقات مشبعة بالكد كالتساند كا 
كيسكدىا التعاكف كاالحتراـ تخمؽ لنا أفرادا خاليف مف األمراض النفسية كتبعد عنيـ عكامؿ 
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أما إذا كجد العكس ينعكس بالسمب عمى الفرد فتتكلد لديو شخصية ، القمؽ كاالضطراب
 .1عاجزة عمى التكفيؽ بيف رغباتيا كبيف مطالب المجتمع

كتكفر الخبرات التي ، قرار النفسيفالكحدة األسرية ىي مصدر الشعكر باألماف كاالست
كىذه ، باعتباره جزءا مف ىذه الكحدة شعكرا باالطمئناف في العالـ الخارجي، يمر بيا الطفؿ

الكحدة ليا دكر بارز في نمك الذات كتحافظ عمى قكتيا إذ تكفر بناء محددا ليا مما يسمح 
 بإدراؾ الكاقع كالتنبؤ بالسمكؾ في المكاقؼ المختمفة.

كىذا ال يعني أنو ال ، الكظائؼ التي تقـك بيا األسرة في المجتمعات الحديثة تمؾ أىـ
حيث تجدىا تقكـ بكظائؼ ال تقؿ أىمية عما ذكرناه كالكظيفة ، تكجد كظائؼ أخرل لؤلسرة

، الترفييية مف خبلؿ الزيارات كالرحبلت ككظيفة االستقرار كاإلشباع العاطفي ككظيفة الضبط
كذلؾ راجع إلى نكع ، ؼ ضعفت عف الشكؿ الذم كانت عميوإال أف بعض ىذه الكظائ

التجديدات التي تأخذىا األسرة اآلف كآثار التغير االجتماعي بكجو عاـ في تعديؿ كظائؼ 
 األسرة نحك أطفاليا كالمجتمع.

  الحقوق والواجبات األسرية كما حددىا اإلسالم 

كأطمؽ ، فظ قدسيتو ككرامتوأحاطت التشريعات السماكية كاالجتماعية الزكاج بسياج يح
ـٍ ًإلىى بىٍعضو  "كجؿ:اإلسبلـ عميو "الميثاؽ الغميظ" يقكؿ عز  كي ى بىٍعضي قىٍد أىٍفضى ذيكنىوي كى كىٍيؼى تىٍأخي كى

ًميظنا". يثىاقنا غى ٍذفى ًمنكيـ مِّ كىأىخى
2 

تترتب عميو حقكؽ ككاجبات ، فالزكاج عقد مقدس كميثاؽ غميظ كنظاـ اجتماعي جكىرم
حيث أف معرفة الحقكؽ كاالضطبلع بالكاجبات ، األسرة كاستمرارية عبلقاتيا تضمف تماسؾ

 يمنع التصادـ بيف الزكجيف كينعكس بدكره عمى السبلمة كاالستقرار النفسي لؤلبناء.
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كحيث أف التماسؾ يشير إلى قكة العبلقات كاألداء التكاممي لؤلدكار كالكظائؼ بيف أفراد 
كسكؼ ، اسة أف نتعرض إلى الحقكؽ كالكاجبات األسريةفإنو مف متطمبات الدر ، األسرة

 اآلتية:نتناكليا مف النكاحي 

 كاجبات الزكجة.  -أ 

 كاجبات الزكج.  -ب 

 حقكؽ األبناء ككاجباتيـ. -ج 

 الزوجة:واجبات  -أ 

حيث لـ يعد الزكج في األسرة الحديثة كحده ، تضطمع الزكجة بكاجبات كأدكار أساسية
أيضا في كثير مف المسؤكليات كااللتزامات كتتعاكف  بؿ تشارؾ الزكجة، المسؤكؿ عف األسرة

كيمكف أف نمخص أىـ كاجبات الزكجة ، معو عمى تكجيو األسرة كفقا لثقافتيا كاستعداداتيا
 يمي:فيما 

فالنسؽ األسرم يحتاج إلى مكجو كقائد ، طاعة الزكج باعتباره مسؤكال عف األسرة -1
ة الزكجة لزكجيا كاجبة "كذلؾ في الحدكد لذا كانت طاع، كاحد يككف محؿ الطاعة كاالحتراـ

كتفقد صفتيا كشريكة في الحياة ، اإلنسانية حتى ال تنحدر إلى مجرد خادمة كرقيقة
 1الزكجية".

جعمت طاعة الزكجة لزكجيا عمى رأس الكاجبات كىي طاعة ، كفي الشريعة اإلسبلمية
اهلل الذم جعؿ القكامة بيد كيممييا االمتثاؿ ألمر ، تحتميا المصمحة المشتركة بيف الزكجيف

 منيا:. كليذه الطاعة مظاىر متنكعة 2"الرجاؿ قكامكف عمى النساء" الرجؿ:
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فيي في البيت راعية لقكلو صمى اهلل عميو ، تعطي شيئا مف بيت زكجيا إال بإذنو أال -
 "كالمرأة راعية في بيت زكجيا كمسؤكلة عف رعيتيا" ركاه البخارم كمسمـ. كسمـ:

كتسكف نفسو ، ف قمبوئليطم، كأال تبدم زينتيا لؤلجانب، بيتيا بغير إذنوأال تخرج مف  -
"إف خرجت المرأة مف غير إذف زكجيا لعنتيا  كسمـ:كفي ذلؾ يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو 

 1المبلئكة".

 تدخؿ عمى البيت مف يكره دخكلو مف الرجاؿ كالنساء. أال -

فبل تكمفو مف النفقات ، أك خمؽ أف تراعي شعكره فتبتعد عما يؤذيو مف قكؿ أك فعؿ -
كال تجرح كرامتو أماـ األىؿ كاألكالد ناىيؾ عف األجانب ، ما ال يطيؽ كال ترفع صكتيا عميو

 أك إفشاء أسراره كعيكبو ألم كاف.، برد الكبلـ الغميظ لو

كما قاؿ صمى اهلل عميو كسمـ ، أف تنفؽ مف مالو بالمعركؼ مف غير سرؼ كال تقتير -
في بيعة النساء "خذم مف ماؿ زكجؾ ما يكفيؾ ككلدؾ بالمعركؼ" ركاه  ليند بنت عتبة

 البخارم.

 تصـك تطكعا إال بإذنو. أال -

 كال تمنعو نفسيا.، أف تستجيب لو إذا دعاىا إلى الفراش -

، فإذا كانت مممكة الرجؿ ىي الحياة االجتماعية بصفة عامة المنزؿ:العناية بشؤكف  -2
فينبغي ، مى افتراض أنيا تزاكؿ عمبل خارجيا شأف الرجؿكع، فإف مممكة الزكجة ىي المنزؿ

كلف يرجى منو ، كىي أف البيت الصغير ىك أساس المجتمع الكبير، أف تدرؾ حقيقة ىامة
خيرا ما لـ نستطع إقرار البيت الصغير عمى أرسى ما تككف القكاعد. كىذا ال يتأتى إال إذا 

 2استأثرت شؤكنو بمزيد مف العناية.
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تعتبر األـ العنصر األكؿ في تمقيف الطفؿ السمكؾ  األطفاؿ:بية العناية بتر  -3
كىي ، فيي التي تساعده عمى استيعاب أكلى اختباراتو عف النظاـ االجتماعي، االجتماعي

كما تقدـ لو أكلى المبادرات الختبار شعكره بذاتو ، التي تزرع في نفسو أكلى التطمعات
كىي تؤثر في سائر ، قة عاطفية بالنسبة لمطفؿكىذا التعمؽ باألـ ىك أكؿ عبل، كباآلخريف

 1العبلقات التي يقيميا فيما بعد.

فالحاجة إلى المحبة ىي إحدل الرغبات النفسية التي يعكزىا اإلنساف في جميع مراحؿ 
كيتـ إشباعيا عند الطفؿ بعد كالدتو عف طريؽ العبلقة العاطفية المتمثمة في حب األـ ، نمكه

فيذه المحبة متعددة الجكانب فيي تشمؿ رعاية الطفؿ ، ضانو كمداعبتوكحممو كاحت، لكليدىا
كال تسمح ىذه المحبة بأف ، كحمايتو كاالىتماـ بو كالقمؽ مف أجمو كغير ذلؾ مف المشاعر

أك لتعطي لنفسيا إمكانية الخمكد ، يزعجيا لكيبلأك إلى الشارع ، تعيد االـ بطفميا ألحد ما
 إلى الراحة.

ذا انصرفت عف االضطبلع فاألـ ىي التي ت صنع المبنات األكلى في شخصية الطفؿ كا 
كسكؼ تظؿ ، فإف ىذا الحرماف سكؼ يؤثر سمبا عمى شخصية الطفؿ، بيذا الدكر بإيجابية

كسكؼ يدخؿ ذلؾ الطفؿ في حالة مف ، إمكاناتو اإلنسانية كامنة كاستعداده معطبل
اده اليكية كالكينكنة كاضطراب في الصراعات النفسية الداخمية يتأذل منيا الحقا بافتق

"أال كمكـ  كسمـ:كىذا ما يقرره اإلسبلـ فيقكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ، شخصيتو كسمككو
كالمرأة في بيتيا ، الرجؿ في بيتو راع كمسؤكؿ عف رعيتو، ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو، راع

 2راعية كمسؤكلة عف رعيتيا".

تقتضي أف تبنى عمى أسس مف القيـ الدينية المتمثمة  كالعبلقة المتميزة بيف األـ كأبنائيا
كالعدؿ كالمساكاة في ، في المحبة كالرحمة كالحناف كالرعاية كالعطؼ كالرفؽ كالحماية كالثقة
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لمبشير بف سعد  –اليدايا كالعطايا كعدـ إيثار الذككر عمى اإلناث لقكلو صمى اهلل عميو كسمـ 
"أعطيت سائر أبنائؾ مثؿ  أبنائو:معطية ألحد في شأف تخصيصو ل –رضي اهلل عنيما  –

 1فاتقكا اهلل كاعدلكا بيف أبنائكـ". قاؿ: ،ال قاؿ:ذلؾ؟ 

كما تقتضي ىذه العبلقة المشاركة في اتخاذ القرارات مف خبلؿ استشارة الجميع دكف 
، كبالمشاركة في المعب كالنزىات كتخصيص كقت لؤلحاديث الخاصة، استثناء فيما يخصيـ

 ؤلبناء حقيـ في التعبير عف مشاعرىـ كحاجاتيـ كاالستماع إلييـ.فيعطى ل

كما أف العبلقة الصحيحة بيف األـ كأبنائيا تقتضي مصاحبة األبناء كمراقبتيـ كنصيحتيـ 
كاالىتماـ بمذاكرتيـ ، كتأديبيـ كتكجيييـ في عممية اختيار الرفيؽ كالكتاب كالبرنامج

فرت لدل األـ الثقافة كالخبرة كالتجربة بأمكر الحياة كال يتأتى ذلؾ إال إذا تكا، كدراستيـ
فاألـ ىي أكثر ، كمشاكميا المتعددة كلدييا حصيمة طيبة مف التربية كالمعرفة الثقافية

األشخاص أىمية مف حيث أنيا تقدـ لمطفؿ أكلى النماذج التي يستخدميا في بناء ذاتو كالتي 
 تمثؿ مختمؼ القكاعد كالقيـ. 

كقد ، مرأة لمعمؿ قمص كبشكؿ ممحكظ مف دكر األـ التكجييي التربكمإال أف خركج ال
كال نقكؿ إف خركج المرأة لمعمؿ كمو ، ترتب عميو ضعؼ ككىف العبلقة بيف األـ كأبنائيا

كيمحؽ الضرر التربكم باألطفاؿ إال أف بعض األميات اتخذف العمؿ أصبل كمحاكلة ، سمبيا
كفي مثؿ ، االقتصادم كاالجتماعي كبناء الشخصيةكمف أجؿ االستقبلؿ ، لممساكاة بالرجؿ

فإف الضرر األكبر سيقع عمى األطفاؿ خاصة أف مثؿ ىذه األسرة تككف عرضة ، ىذه الحالة
ككؿ ذلؾ مؤشر خطير عمى ضعؼ شبكة العبلقات ، لبلنقسامات كظيكر تكتبلت داخميا

 األسرية.

أردنا أف نعرؼ ما ىك أعظـ  "لك الحضارة:يقكؿ "كيؿ ديكارنت" الفيمسكؼ ككاتب تاريخ 
فإف ، فسنرل ىذا التغير في كضع المرأة، حدث كقع في الربع األكؿ مف القرف العشريف
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المنزؿ المقدس الذم ك  كقد شمؿ ىذا التغيير البيت، التاريخ قمما شيد تغييرا مثيرا بيذه الدرجة
كتزلزؿ كضع اإلنساف ، الشيكات كاف أساس نظامنا االجتماعي كقاعدة الحياة الزكجية الكاقي

كؿ ذلؾ طالتو ، كالقانكف األخبلقي الذم أخرجنا مف الكحشية إلى الحضارة كآداب المعاشرة
 1ىذه النقمة المضطربة التي شممت كؿ عادات كصكر حياتنا كتفكيرنا.

لى حضف الخادمات حتى  كالمبلحظ اليـك ىذا التشجيع بزج األبناء إلى دكر الحضانة كا 
ف كانت الزكجة  فاألـ ىي ، المر الذم ينعكس سمبا عمى نفسية األبناء، ماكثة بالبيت"كا 
"ففي تصريح ، حيث اعتبرىا أىؿ الدراية كالمعرفة "صانعة الرجاؿ"، أساس كعماد األسرة

جاء فيو ما يمي : "المرأة  1982زكجة السفير الياباني نقمتو مجمة األمة بتاريخ مارس 
ما أف تتابعو ، د زكاجيا فيي إما أف تترؾ عمميا مباشرةأما بع، اليابانية تعمؿ قبؿ الزكاج كا 
حينيا تمـز المرأة منزليا... كأف مف أسباب قكة الياباف حاليا ىك ، حتى يصبح لدييا أكالد

 2عناية األـ بأبنائيا".

كالزكجة المسممة أكلى مف غيرىا بتبني ىذه القاعدة في حياتيا لتحافظ عمى سبلمة 
 ىـ في ربط العبلقات كتمتينيا بيف أفراد األسرة.أسرتيا كتماسكيا كتسا

فإنو عمى الزكجة أف تمتـز بالصراحة كالصدؽ في ، باإلضافة إلى ىذه الكاجبات
، كحسف التقدير كالكفاء في مظاىر سمككيا، كاإلخبلص في تصرفاتيا، معامبلتيا الزكجية

ي المسائؿ الدقيقة بينيا كأف تتحمى باألمانة كالحرص عمى أسرار الحياة الزكجية كالسيما ف
 كبيف زكجيا.

 الزوج:واجبات  -ب 

كيسمى الصداؽ كىك ما يدفع نحمة لمزكجة مف نقكد كغيرىا مف كؿ ما ىك  المير: -1
 كىك ممؾ ليا تتصرؼ فيو كما تشاء.، مباح شرعا

                                                           
 .22، مرجع سابؽ، ص المنظام حقوق المرأة في اإلسمرتضى المطيرم:  -  1
 .37، ص 1982، أفريؿ 4مسجد الطمبة، جامع الجزائر، العدد  – مجمة التذكيرأبك خكلة:   - 2



 من منظور سوسيوثقافي ألاسرة الثاني: الفصل                 للدراسة  الباب ألاول: إلاطار النظري 

    

كىآىتيكا النِّسىاءى  "تعالى:كذلؾ في قكلو ، كالمير مف الحقكؽ التي أكجبيا اإلسبلـ لممرأة
ديقى  "فالصداؽ  القرطبي:قاؿ اإلماـ ، . كالنحمة كممة فييا معنى العطاء المفركض1اًتًيفَّ ًنٍحمىةن"صى

 2عطية مف اهلل تعالى لممرأة".

فكالد الزكجة ، ىذا كتأخذ مجتمعات كثيرة بكجكب المير عمى الزكجة كليس عمى الزكج
كز الزكج كمبمغ ثراء ىك الذم يدفع البنتو العركس مبمغا يتناسب مع مركزه االجتماعي كمر 

كيطمؽ عمى ىذا النظاـ اسـ "الدكتة" ككاف ىذا النظاـ سائدا في ببلد اليكناف ، كؿ منيما
كال يزاؿ قائما في معظـ الشعكب األكركبية كبالرغـ مف أف الكثير مف القكانيف ، كالركماف

 األكركبية ال تعترؼ بكجكب دفع "الدكتة" غير أف العرؼ ال يزاؿ يمـز بدفعيا.

تمـز الزكجة في نظير ذلؾ بتأثيث منزؿ ، ىذا كالمجتمعات التي تسير عمى نظاـ الميكر
الزكجية كالقياـ ببعض المراسـ التي تفرضيا طقكس الزكاج كتتناسب ىذه النفقات تناسبا 

ف كاف ىذا  3مطردا مع قيمة المير الذم يدفع مع المركز االجتماعي كالحسب كالنسب". كا 
كعمى الرغـ مف ىذه الحاالت الشاذة يبقى المير ، جعؿ المير مف أجمومخالفا لميدؼ الذم 

 مف كاجبات الزكج عمى زكجتو.

يعاني مف غبلء الميكر مما يتسبب في ، كالمبلحظ أف المجتمع الجزائرم في غالبيتو
مشاكؿ اجتماعية عديدة منيا عزكؼ الشباب عف الزكاج بسب عجزىـ عف دفع الميكر 

 المقررة.
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د أكجبت الشريعة اإلسبلمية النفقة عمى الرجؿ كحده في حدكد مقدرتو لق النفقة: -2
مىٍيًو ًرٍزقيوي فىٍمييٍنًفٍؽ ًممَّا آىتىاهي المَّوي" " المالية: ٍف قيًدرى عى مى ًلييٍنًفٍؽ ذيك سىعىةو ًمٍف سىعىًتًو كى

كتشمؿ النفقة  .1
 في العرؼ كالعادة. كما يعتبر مف الضركريات، الغذاء كالكسكة كالعبلج كالسكف أك أجرتو

كجكب النفقة عمى الزكجة في أحاديث كثيرة  –صمى اهلل عميو كسمـ  –كأكد رسكؿ اهلل 
يا رسكؿ اهلل ما حؽ زكج  قمت: قاؿ:منيا ما أخرجو أبك داكد عف معاكية بف جنده عف أبيو 

 " تطعميا إذا أكمت كتكسكىا إذا اكتسيت كال –صمى اهلل عميو كسمـ  –أحدنا عميو؟ قاؿ 
 2تضرب الكجو كال تقبح كال تيجر إال في البيت".

"إنؾ ميما أنفقت عمى أىمؾ مف نفقة فإنؾ تؤجر حتى  كسمـ:كيقكؿ صمى اهلل عميو 
يستأثر عمى زكجتو بشيء مف متاع  أالفمف كاجب الزكج ، 3المقمة ترفعيا إلى في امرأتؾ"

فيذا مف شأنو ، ميا مف ذلؾكأف يخص نفسو ببعض األكؿ أك الشراب أك المباس كيحر ، الدنيا
كفي ذلؾ خطر كبير عمى ، كيجعميا تمد بصرىا إلى غيره، أف يكغر صدرىا كينغص حياتيا

 بناء األسرة كتماسكيا.

إال أف خركج المرأة إلى العمؿ قمؿ مف أىمية ىذا الكاجب كأصبح مف كاجب المرأة 
ي حاؿ عجز زكجيا بؿ كيجب عمييا كحدىا ف، العاممة مشاركة زكجيا في نفقة األسرة

 كاستطاعتيا.

"ال يستقيـ أمر األسرة إال إذا أشرؼ الزكج  وتوجيييا:اإلشراف عمى شؤون األسرة  -3
كلذلؾ أكجبت القكانيف عمى ، عمى شؤكنيا كأكلى أكالده مزيدا عنايتو كقـك مف أمر أفرادىا

ر الشريعة كتقر  4أفراد األسرة الطاعة كالخضكع لرب األسرة كاالستماع إلى نصحو كىديو.
اؿي  " كجؿ:اإلسبلمية في ىذا الصدد أف الرجاؿ قكامكف عمى النساء يقكؿ اهلل عز  الرِّجى
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مىى النِّسىاًء" بؿ ، كال تعني القكامة كما يفيميا الكثيركف التسمط كالتجبر بغير حؽ، 1قىكَّاميكفى عى
 و كالسمطة.ىي الرحمة كالحناف كالعطؼ كالرعاية كاإلنفاؽ كالتعميـ كالتربية كالتكجي

سعاد أفرادىا كحمايتيا مف  كتتطمب ىذه القيادة أف يسعى الزكج إلى خير األسرة كا 
كال تنطكم ، فالرجؿ راع في أىمو كمسؤكؿ عف رعيتو، االنزالؽ إلى ىاكية التفكؾ كاالنييار

ىدار لكرامتيا ، ىذه الرئاسة مف جانب الرجؿ عمى تكىيف شأف المرأة أك نقص لدرجتيا كا 
كذلؾ لما يتمتع بو الرجؿ مف مميزات فسيكلكجية ، 2ركرية لحفظ كياف األسرة"كلكنيا ض

 كعقمية تساىـ في التحكـ في مجريات تسيير شؤكف األسرة.

  كجؿ:مف كاجب الزكج أف يحسف معاشرة زكجتو يقكؿ اهلل عز  المعاشرة:حسن  -4

كًؼ" " كىيفَّ ًباٍلمىٍعري كىعىاًشري
خمؽ في األقكاؿ كاألفعاؿ . كالمعاشرة بالمعركؼ تعني حسف ال3

"خيركـ خيركـ ألىمو كأنا خيركـ  يقكؿ:فيذا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ، كالصفات
"أكمؿ المؤمنيف إيمانا أحسنيـ خمقا كخياركـ  :ـكسمكيقكؿ صمى اهلل عميو ، 4ألىمي"

ف عكاف "اهلل اهلل في النساء فإني كسمـ:. كيقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو 5خياركـ لنسائكـ"
كتتضمف حسف  6كاستحممتـ فركجيف بكممة اهلل".، أخذتمكىف بأمانة اهلل، في أيديكـ

المعاشرة جممة مف القيـ الدينية كاإلخبلص كالكفاء كالصدؽ كاألمانة كالرفؽ في المعاممة 
بؿ عميو أف يحتمؿ منيا بعض األذل ، فبل يعمؽ عمى كؿ خطأ أك سكء تصرؼ منيا –
قدير كاالحتراـ كأال يرىقيا باألعماؿ المنزلية فقد أخرج البخارم في كطبلقة الكجو كالت –

سئمت ما كاف النبي صمى اهلل عميو  –رضي اهلل عنيا  –صحيحو أف السيدة عائشة 
"كاف يككف في مينة أىمو فإذا حضرت الصبلة خرج إلى  قالت:كسمـ يصنع في بيتو 
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تصرؼ في ماليا إف كانت بالغة كمف كاجباتو أيضا أال يحجز عمييا في ال 1الصبلة".
إذ ال كالية لو أك لغيره عمى ماليا كمف كاجباتو أيضا أال يمنعيا مف زيارة ، عاقمة رشيدة

في حدكد الشرع  –طبعا  –كيتـ ذلؾ ، كأف ال تمنع مف الخركج إلى المسجد، أىميا
النبي ككؿ ذلؾ مف االستيصاء بالخير الذم أمر بو ، كالمصمحة المشتركة بيف الزكجيف

كيجب عميو فكؽ ما تقدـ أف ، 2صمى اهلل عميو كسمـ في قكلو : "كاستكصكا بالنساء خيرا"
كيطبعيا عمى تعاليمو ككصياه حتى يدربيا ، يعمميا ما تحتاج إليو مف عمـك دينيا كآدابو

عمى الطاعة كالفضيمة فقد جعؿ اهلل عز كجؿ كقاية الزكجة مف النار أمانة في عنؽ 
نيكا : "الزكج حيف قاؿ  ـٍ نىارنا" قككايىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمى ـٍ كىأىٍىًميكي أىٍنفيسىكي

فالقكامة لـ تعط لمزكج ، 3
 مظيرا كشكبل ببل مضمكف.

حصانيا:صيانة الزوجة  -5 فمف كاجب الزكج أف يصكف زكجتو كيحفظيا مف كؿ ما  وا 
غيرة التي كىذا مف باب ال، يخدش كيمس عرضيا كيمتيف كرامتيا كيعرض سمعتيا لمسكء

أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  –رضي اهلل عنو  –يحبيا اهلل فقد ركل البخارم عف أبي ىريرة 
ف المؤمف يغار كغيرة اهلل أف يأتي العبد ما حـر عميو". قاؿ:، كسمـ  4"إف اهلل يغار كا 

يبالغ الزكج في غيرتو كال يسرؼ في تقصي حركات الزكجة كسكناتيا  أالإال أنو ينبغي 
 يسيء الظف بيا فإف ذلؾ يفسد العبلقة الزكجية كيقطع ما أمر اهلل بو أف يكصؿ. حتى

فقد ترتب مف عدمو عكاقب كخيمة تعرض البناء ، كعمى الزكج أيضا أف يعؼ زكجتو
 5األسرم لمتفكؾ كاالنييار ففي الحديث الصحيح "كفي بضع أحدكـ صدقة".
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كاألبكة ، بير في تربية األبناءحيث يقكـ األب بدكر ك األبناء:القيام عمى تربية  -6
كالتي تعتبر مف أىـ مقكمات الصحة ، الرشيدة تتكقؼ عمى نكع العبلقة التي يككنيا مع أبنائو

 النفسية لؤلبناء.
حيف يبدأ الكبلـ كالمشي ، "كتبدك عبلقة الطفؿ بأبيو كاضحة في السنة الثانية مف عمره

، كيحاكؿ تكجييو ألفراد األسرة حبو ألمو فيبدأ بتعميـ، كحيف تزداد خبرتو بالكسط األسرم
فيتيمؿ كجيو حيف يراه ، كيزداد انتباىو ألبيو الذم يككف لو النصيب األكبر مف ىذا الحب

كما ينبغي اإلشارة إليو ىنا أف عبلقة األب بابنو ، قادما كيحاكؿ اجتذابو إليو كمما اجتمع بو
نما تتكقؼ  عمى نكعيتيا كتكجييات كمعاممة األب ال تتكقؼ عمى المدة التي يقضييا معو كا 

كىذا ال يعني التقميؿ مف خطكرة غياب األب عمى األسرة كانعكاس ىذا الغياب عمى ، 1البنو"
 تماسكيا كالقياـ بكظائفيا.

إف عبلقة األب بأبنائو تقـك عمى أساس المبادئ الثابتة كالقيـ الدينية المستمدة مف كتاب 
، كالعدؿ كالمحبة كالعطؼ كالرحمة الرفؽ كالمسامحة، كسمـ اهلل كسنة رسكلو صمى اهلل عميو

كقد ، فاالبف يحتاج مف أبيو أمرا محسكسا حتى يشعر بمحبتو كرحمتو كرعايتو كاالىتماـ بو
 يتجسد ذلؾ في تقبيمو أك مداعبتو أك قضاء كقت ممتع معو.

 –ف عمي "قبؿ الحسف ب كسمـ:أنو صمى اهلل عميو  –رضي اهلل عنو  –فعف أبي ىريرة 
إف لي عشرة مف الكلد ما قبمت منيـ  األقرع:ؿ افق، جالسا –كعنده األقرع بف حابس التميمي 

 2فنظر إليو الرسكؿ ثـ قاؿ: مف ال يرحـ ال يرحـ".، أحدا

"تقبمكف الصبياف  فقاؿ:كقد صح أيضا أنو جاء أعرابي إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ 
، 3أك أممؾ لؾ أف نزع اهلل مف قمبؾ الرحمة" كسمـ:ميو فقاؿ النبي صمى اهلل ع، فما نقبميـ
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الزكجة كاألبناء أف يحدثكه عف جميع مشاكميـ كآالميـ  فاألسرة تحتاج إلى أب رحيـ تستطيع
 رىبة.كآماليـ دكف خكؼ أك 

 يمي:كيمكننا أف نجمؿ أىـ مقكمات العبلقة الرشيدة بيف األب كأبنائو فيما 

كأف يشغؿ جانبا مف حياتيـ ، ناءه بحبو ليـ منذ كقت مبكرعمى الكالد أف يشعر أب أوال:
 1الكجدانية كاستغبلؿ نمكىـ عند بداية المشي كالكبلـ في تدعيـ عبلقة المداعبة كالمصاحبة.

كىذه العبلقة ضركرية لنمك الطفؿ كشعكره باألمف كالرضا الناتج عف تمتعو بمحبة كالديو 
ألف ذلؾ ، ال يعني اإلسراؼ في الحناف كالتدليؿ كىذا، كما أنيا تساعد عمى تكامؿ شخصيتو

يؤدم إلى تشكيؿ الطفؿ تشكيبل خاصا يتميز بنكع مف األنانية كالتكاكؿ كعدـ القدرة عمى 
 االستقبلؿ كاالعتماد عمى الذات.

"كتزداد عبلقة الطفؿ بأبيو كمما تقدـ في السف حتى سف العاشرة حيف تصبح ىذه العبلقة 
كتؤكد الدراسات التي ، فيي مثمو األعمى كمكضع أمنو كثقتو، ىميةعمى جانب كبير مف األ

سئمت فييا مجمكعة مف األطفاؿ ما بيف السنة الخامسة كالسابعة عشر عف الشخصيات التي 
فكانت معظـ األجكبة ما بيف السف الخامسة ، يعجبكف بيا كيتخذكنيا مثبل أعمى في الحياة

ا أغمب المراىقيف في السابعة عشر مف العمر أم، كالعاشرة أف ىذه الشخصية ىي األب
 2ذكركا أشخاصا آخريف".

األمر الذم ، عمى الكالد أف يتعاكف مع األـ في العناية باألطفاؿ كاالىتماـ بيـ ثانيا:
يشعرىـ منذ كقت مبكر أف دكر األب ال يقؿ أىمية عف دكر األـ "كفي بعض األحياف تككف 

كأف مساىمة ، أبييـ بسبب المبالغة في العناية باألطفاؿ األـ مسؤكلة عف انفصاؿ األبناء عف
 3أك يثير االضطراب في أسمكب األـ المألكؼ".، األب احيانا قد يبعث الفكضى
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ذلؾ أف االتصاالت المبنية عمى قيـ ، عمى الكالد أف يبقى عمى اتصاؿ دائـ بأبنائو :ثالثا
النفسي فييـ كعميو أف يجعؿ الكقت تبعث االستقرار كاألمف ، المحبة كالعطؼ كحسف التكجيو

كذلؾ بأف يظير ، الذم يقضيو معيـ ممتعا كمحببا إلى أنفسيـ كعامبل في تكطيد عبلقتو بيـ
 اىتمامو بيكاياتيـ كاالستماع إلييـ كتشجيعيـ كضبط سمككيـ.

فإنو مف دكف شؾ يجد ابنو صكرة ، فإذا قاـ األب بكاجبو مف مراقبة األبناء كمصاحبتيـ
، كعمى اآلباء أف يترككا مجالسيـ في المقاىي كغيرىا، و فييا كؿ خصائصو كمميزاتوجيدة من

 حتى ال يدب فييـ التسيب كاالنحبلؿ.، كيعكفكا عمى مراقبة أبنائيـ

عمى األب أف يتغاضى قدر اإلمكاف عف األخطاء البسيطة التي يقع فييا أفراد  رابعا :
بعيدة عف ، بييـ إلى أخطائيـ بطريقة سديدةكأف ين، كأف يعمؿ مكجيا كمرشدا ليـ، أسرتو

فقيمة الرفؽ كالمسامحة تجعؿ مف ، القسكة كالزجر الذم قد يثير مقاكمتيـ في التمرد عميو
مف ، عبلقة االبف بأبيو عبلقة محبة يشعر بيا كيميؿ إلييا كيسمع إلى النصح كالتكجيو

كالديو في الكبر "كليس خبلليا حيث أف القسكة عمى الكلد في الصغر تحممو عمى جفاء 
نما يجكز أخذه بالشدة إذا لـ ينفع الرفؽ كالمبلطفة ، معنى ىذا ترؾ التشديد عميو مطمقا كا 

، كيككف بإظيار الغضب كالعبكس في الكجو كعدـ الرضا عمى تصرفاتو، كالنصح كالتكجيو
كقد تصؿ إلى ضربو ضربا غير مبرح إذا بمغ عشر ، كرفع الصكت عميو كالصدكد عنو

كمعاممتو بيذه الصفة لتحسيس الكلد بسكء أفعالو أك لتقصيره في القياـ بما ىك ، نيفس
 1مطمكب منو".

يقع العبء األكبر عمى األب في تعميـ أبنائو الذككر السمكؾ االجتماعي المميز  خامسا:
، كما يشارؾ األـ في تككيف ضمائر أبنائو كتعميميـ قيـ الجماعة كمبادئيا كعقائدىا، لجنسيـ

كما ، كىذا ال يتـ عف طريؽ النصائح كالتكجييات بؿ البد مف القدكة الحسنة كالنمكذج العممي
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حتى ، يجب أف يييأ لؤلبناء مكاقؼ حقيقية تسمح ليـ بممارسة الفضائؿ كالقيـ بطريقة فعمية
 1تصبح عادة راسخة في أنفسيـ.

بأبنائو ليا األثر إف تجسيد قيـ التعاكف كالمشاركة كالشكرل في عبلقة األب  سادسا:
كما ليا الدكر الكبير في بناء شخصية األبناء ، الكبير في خمؽ الكد كاحتراـ الرأم اآلخر

 اركة كشحف الذىف كالجرأة األدبيةخاصة التدريب عمى اتخاذ القرار كالثقة بالنفس كالمش
 .خاصة في المستقبؿ

كتؤكد الشريعة ، ـىذا كقد حرصت الشرائع حرص شديدا عمى تربية األبناء كتكجييي
اإلسبلمية عمى كاجب الكالديف في تربية أبنائيـ كالعناية بيـ مف النكاحي الجسمية 

كجعمت الطفؿ صكرة حية لكالديو كفي ذلؾ يقكؿ الرسكؿ صمى ، كالسيككلكجية كاالجتماعية
غني ك  2"كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو أك ينصرانو أك يمجسانو". كسمـ:اهلل عميو 

بؿ البد ، عف البياف أف كاجبات الزكج ليست ىي كحدىا المحقؽ لتتكافؽ كاالستقرار األسرم
مف تضافر جيكد كؿ فرد مف أفراد األسرة لتحقيؽ التماسؾ كلسبلمة البناء. كيدؿ عمى ىذا 

"مثؿ القائـ في حدكد اهلل كالكاقع فييا كمثؿ قكـ  كسمـ:المعنى قكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو 
فكاف الذيف في أسفميا إذا استقكا ، عمى سفينة فصار بعضيـ أعبلىا كبعضيـ أسفميا مكااستي

لك أنا خرقنا كلـ نؤذ مف فكقنا فإف ترككىـ كما أرادكا  فقالكا:مف الماء مركا عمى مف فكقيـ 
ف أخذكا عمى أيدييـ نجكا جميعا".، ىمككا جميعا  3كا 

 وواجباتيم:حقوق األبناء  -ج 

فيما ، بعض المجتمعات القديمة تسير في اتجاىات خاطئة كانت األبناء:حقوق  .أ 
كأكضاعيا كمصطمحاتيا التي يؤمف بيا ، تممييا عمييا ظركفيا الخاصة، يتعمؽ بتربية األبناء
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أك يقدمكف كنذر ، ففي بعض المجتمعات كاف األبناء يقدمكف كقرابيف لآللية، العقؿ الجمعي
جت بعض القبائؿ عمى قتؿ أبنائيا لفقرىا كعدـ كما در ، لتحقيؽ ما يطمب اآلباء مف اآللية

أما في بعض ، كانتشرت عند عرب الجاىمية ظاىرة كأد البنات، القدرة عمى تربية أبنائيا
 1فقد انتشر إعداـ العجزة كمشكىي الخمقة كالمنحرفيف مف األحداث.، القبائؿ اليكنانية القديمة

تفرض عمى الزكجيف رعاية األبناء  أما في المجتمعات الحديثة فإف النظـ االجتماعية
كما اتفقت ، كذلؾ منذ أف يككنكا أجنة في بطكف أمياتيـ، كتربيتيـ حتى يبمغكا سف الرشد

كلذلؾ ، جميع التشريعات المعاصرة عمى إنزاؿ العقكبات الصارمة عمى مف يقتؿ األجنة عمدا
ليف الخدمات الطبية  كتقدـ، فإف ىذه المجتمعات تعطي عدة مزايا لمحكامؿ إذا كف عامبلت

 2كاالجتماعية.

نسانيتو ، كقد حدد اإلسبلـ جممة مف الحقكؽ  منيا:تضمف لمطفؿ كرامتو كا 

 حؽ األبناء في اختيار كالدييـ. -

 حؽ النسب كالرضاعة كالميراث. -

كيقصد بالحضانة التربية ، كىي مف حؽ الصغير عمى األبكيف الحضانة:حؽ  -
كمف الكاجب أف يعيش الطفؿ عيشة ، سف معينةكاالىتماـ بجميع أمكر الصغير خبلؿ 

ألنيا ، لكف إذا انفصبل يجب أال يبعد عف أمو التي حممتو كأرضعتو، طبيعية بيف كالديو
ما لـ يثبت عدـ قدرتيا عمى ، األقدر عمى تربيتو كاإلشراؼ عميو فالحضانة مف حؽ األـ

األمر الذم يضر ، ياالقياـ بكاجبات الحضانة سكاء بسبب زكاجيا أك بسبب سكء أخبلق
 3الطفؿ.

 الحؽ في اختيار األسماء الحسنة لمذكر كاألنثى. -
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 الحؽ في النفقة كالرعاية. -

 كأف يككف اآلباء قدكة حسنة ألبنائيـ.، الحؽ في التربية كالتعميـ -

 تعكيدىـ عمى تحمؿ المسؤكليات في الحياة العممية. -

 ف جميع االنحرافات.ككقايتيـ م، كالركح الكطنية فييـ، غرس القيـ الدينية -

 المساكاة كالعدؿ بيف األبناء. -

فيجب عمى الكالديف أف يييأ لو الجك المبلئـ لمنمك السميـ ، ككمما كبر الطفؿ زادت حقكقو
 لينمك في أحسف الظركؼ.، كالتربية كالتعميـ كالصحة

زؿ كيجب أف تككف العبلقة بيف اآلباء كاألبناء مصبكغة بطابع الجدية كالمكازنة فبل تن
لمياترات التي تسقط مف شخصية الكالديف في نظر أبنائيما كما أنيا ال ترتفع اإلى المزاح ك 

 1إلى مستكل القسكة كالغمظة التي تتنافى في عاطفتي األبكة كالبنكة.

فإف ىناؾ كاجبات يقكمكف ، ككما يتمتع األبناء بحقكؽ يجب عمى اآلباء القياـ بيا نحكىـ
 بيا في مقابؿ ذلؾ.

 قسميف:كيمكننا تقسيميا إلى  األبناء: واجبات .ب 

 كاجبات نحك آبائيـ. -

 كاجبات نحك إخكانيـ. -

، ال يكجد نظاـ اجتماعي يرعى عبلقة األبناء بآبائيـ آبائيم:واجبات األبناء نحو  -1
فقد جعؿ قيمة اإلحساف إلى الكالديف بعد تكحيد اهلل ، كما يرعاىا النظاـ االجتماعي اإلسبلمي

ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا" : "-عز كجؿ– يقكؿ اهلل، كعبادتو كىاٍعبيديكا المَّوى كىالى تيٍشًركيكا ًبًو شىٍيئنا كى
2 .

دي  كقكلو: ًباٍلكىاًلدىٍيًف ًإٍحسىاننا ًإمَّا يىٍبميغىفَّ ًعٍندىؾى اٍلًكبىرى أىحى بُّؾى أىالَّ تىٍعبيديكا ًإالَّ ًإيَّاهي كى قىضىى رى ا أىٍك " كى ىيمى
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ا فىبلى  ىيمى ا  ًكبلى ا قىٍكالن كىًريمن قيٍؿ لىييمى ا كى ا أيؼ  كىالى تىٍنيىٍرىيمى نىاحى الذُّؿِّ ًمفى 23 تىقيٍؿ لىييمى ( كىاٍخًفٍض لىييمىا جى
ًغيرنا   بَّيىاًني صى ا كىمىا رى ٍمييمى قيٍؿ رىبِّ اٍرحى ًة كى  1(".24الرٍَّحمى

حسنى كاالبتعاد عف ما يدعك األبناء إلى معاممة اآلباء بال، إف في ىذه اآليات الكريمة
كؿ ، الذم يعبر عنو سمكؾ النير كالزجر كمكاقؼ التأفؼ كالتبـر، اإليذاء المعنكم كالجسدم

كأيضا لمسمكؾ ، كيقيـ مكانيا كزنا لمقكؿ الكريـ، ىذه التصرفات يمنعيا كيحرميا اإلسبلـ
اعة كالصراحة يتجسد في االحتراـ كالطك  في عبلقة األبناء مع اآلباء كالسمكؾ القكيـ، الكريـ

كاإلحساف بكؿ أنكاعو "كىنا يأخذ ، كاالعتراؼ بالجميؿ كقيـ خفض الجناح كطمب الرحمة
حيث يربط حسف تعاؿ األبناء مع اآلباء بحسف تربية اآلباء ، تربكيا، القكؿ الكريـ بعدا عبقريا

ؼ ذلؾ أف ىد، حيث أف حسف التربية ىك الكاقي مف االنحراؼ كالمعاصي كاآلثاـ، لؤلبناء
كبالتالي ، التربية السميمة ىك اإلعداد لآلتي مف األياـ عندما يصبح األبناء أحداثا أك راشديف

تتأثر باألىؿ ك  بعد أف تتككف شخصيتيـ، منفصميف عف األىؿ كيكية ككياف معنكم كنفساني
كتمثبل بيـ كبسمككيـ سمبا أك إيجابا ألنيـ القدكة الحسنة كالبكصمة التي تحدد االتجاىات 

كقد بمغ بالمنطؽ التشريعي اإلسبلمي إلى حد  2لمرجع الذم تقاس بو المكاقؼ كالمعطيات.كا
"إف أبر البر  كسمـ:اإلحساف كالكفاء باآلباء حتى بعد كفاتيما يقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو 

 3أف يصؿ الرجؿ أىؿ كد أبيو بعد أف يكلي األب".

أك ما يعرؼ بالنظاـ األخكم ، يةالعبلقة األخك  إخكانيـ: تقـككاجبات األبناء نحك  -2
عمى أسس قيمية كالمحبة كالرحمة كالصدؽ كالتفاىـ كالتعاكف كالصداقة كالمشاكرة كاالحتراـ 

 كالشعكر بمسؤكلية كؿ فرد عف سعادة اآلخر.، المتبادؿ كاإليثار
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خكتو أمر ضركرم يحـر منو الطفؿ الكحيد أما الطفؿ الذم ، "كالتفاعؿ بيف الطفؿ كا 
كما أنو قادر عمى تككيف عبلقات اجتماعية ، فيك أكثر تعاكنا كتألقا، إخكة لو يعيش بيف

كجيتو فييا األسرة إلى اكتساب ، حيث أنو عاش مع إخكتو مف خبلؿ مكاقؼ متبادلة، ناجحة
، فجماعة اإلخكة تمثؿ أكؿ جماعة يشترؾ فييا الفرد في حياتو، القيـ الدينية كالمثؿ األخبلقية

كال يستطيع  1كتتيح لو فرص اكتساب الميارات كالتجارب كالخبرات".، مأنينةحيث تكفر لو الط
كمتى ، ما لـ تربط بينيـ ركابط متينة مف القيـ الدينية، اإلخكة أف يعيشكا متفاىميف متماسكيف

 فقد النظاـ األخكم ىذه القيـ حؿ الشقاؽ الذم يؤدم حتما إلى الصراع كانييار العبلقة. 

فييا مف ، كاجبات التي نظـ بيا اإلسبلـ العبلقات داخؿ األسرةكعمكما فإف ىذه ال
يشعر كؿ فرد فييا بالراحة ، مستقرة، اإلحاطة كالشمكؿ كالعمؽ ما يجعؿ األسرة قكية متماسكة

فيسعى بكؿ جيده لدعـ ىذه العبلقات ليقينو أنو بدكف االلتزاـ بيذه ، كاالطمئناف كالسكينة
كبالتالي إلى الضعؼ كالتفكؾ ، إلى القمؽ كعدـ االستقرارالكاجبات سيؤكؿ األمر باألسرة 

يقـك بدكره كبكظيفتو ، فالكعي بمبدأ الحؽ كالكاجب يجعؿ كؿ فرد مف أفراد األسرة، كاالنييار
حسب المركز الذم يحتمو دكف تحميؿ أم عضك أعباء فكؽ طاقتو كىذا الذم يجعؿ األسرة 

 أكثر تماسكا كأكثر استقرار. –ببل شؾ  –

 االجتماعي:والتغيير  األسرة-2-3
إف تتبع تاريخ األسرة اإلنسانية كتطكرىا عبر مراحؿ التاريخ مف كجية النظر التاريخية  
يكشؼ أف األسرة كنظاـ اجتماعي كانت مف أكثر جكانب الحياة االجتماعية استجابة ، البحتة

اختمفت ، نسبية عمى أف كثافة كعمؽ ىذه التغيرات كانت أمكرا، كتأثرا بعكامؿ التغير
أك بتفاكت انتشار كفعالية المؤثرات ، باختبلؼ درجات التحضر مف مرحمة تاريخية إلى أخرل

 2الحضرية مف مجتمع آلخر.
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أف األسرة في مختمؼ ، كلقد أكضحت الدراسات التي أجريت في مجاؿ األسرة 
كانت خصائص  حيث، المجتمعات تتأثر داخميا مف الناحية البنائية بالتغيرات االجتماعية

التكسع كاالمتداد في الحجـ كسيطرة النزعة األسرية كالتسمط األبكم كاالكتفاء الذاتي مف أىـ 
ظير ، كمع انتشار الصناعة كغيرىا مف عكامؿ التغير، الخصائص البنائية كالكظيفية لؤلسرة

نمط أسرم جديد بخصائص بنائية ككظيفية تتكافؽ مف ظركؼ العصر كمتطمبات التحكؿ 
 حضرم.ال

 المعاصرة:بناء السمطة في األسرة و  خروج المرأة لمعمل-2-
 ثبلث مؤسسات رئيسية ىي األسرة، تتقاسـ أدكار التربية في المجتمعات المعاصرة 

  المجتمع.ك  المدرسةك 
نجاح التربية يعتمد إلى حد بعيد عمى مستكل نجاح كؿ مؤسسة في االضطبلع ك 

 المربية األكلى في األسرةك  المرأة ىي المعممةك  مكلة.مسؤكلياتيا المأك  بأدكارىا المطمكبة
أنماط الشخصية ك  األفكارك  العاداتك  القيـ، إذ أ، المجتمع فكما تككف المرأة يككف أبناؤىاك 

 ثقافتياك  لمناشئة تتككف في السنيف األكلى مف حياة الفرد كفؽ معطيات المنظكمة األسرية
المدرسة لف ك  التطكير لممجتمعك  كالت التحديثفي إطار ىذا الشعكر فإف محاك  تكجياتيا.ك 

 يكتب ليا النجاح بشكؿ مرضي ما لـ يسعيا سكيا لتحسيف أكضاع المرأة مف خبلؿ تعميميا
دماجيا دمجا عضكيا في البناء المجتمعي كالتنمية الشمكلية.ك  تثقيفياك  ىذا لف يتأتى إال ك  ا 

يميش دكر المرأة في كثير مف بتغيير كثير مف الرؤل كالتصكرات التي لعبت دكرا في ت
 المجتمعات بما فيو المجتمع العربي. 

لقد أجبرت الظركؼ التاريخية لممرأة في الحضارات التقميدية عمى أف تصبح قكة عاطمة  
كعامبل مف عكامؿ التخمؼ في أكثر مف كجو مف كجكه الحياة. غير أف نمط الحياة 

اجتماعية نتيجة لتطكر الفكر السياسي ك  كما استحدث فيو مف اختراعات مادية، المعاصرة
يستدعي تغيير كضع ، كلمثكرة العممية كالتكنكلكجية مف ناحية أخرل، كاالجتماعي مف ناحية

المرأة اقتصاديا كاجتماعيا كمينيا في مجمؿ الحياة العامة لتصبح طاقة إيجابية في مكاجية 
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كؼ تتنامى الحاجة الى بذؿ كس 1متطمبات التنمية بعد اف كانت عامبل مف عكامؿ التخمؼ.
دماجيا إدماجا حقيقيا في التنمية كالمجتمع مع تزايد تجميات  المزيد لترقية دكر المرأة كا 

فرازاتيا التي ستضع المجتمعاتك  العكلمة في مكاجية حقيقية مع ظركؼ لـ ، خاصة النامية، ا 
 تعيدىا مف قبؿ. 

كأصبحت مف ، دكر أكسع في المجتمعإف مسألة المرأة كتمكينيا مف القياـ ب، كفي الكاقع 
الشعارات الرئيسية في التسعينات مف ىذا القرف. كيأتي ىذا الزخـ كاالىتماـ نتيجة طبيعية 

كما تبمكر خبلليا مف رؤل كأفكار ، لبلىتماـ العالمي المتزايد منذ ما يربك عمى خمسة عقكد
كالمرأة ليتساكيا في الحقكؽ تدعك إلى بذؿ مزيد مف الحريات كمزيد مف المساكاة بيف الرجؿ 

 كالكاجبات كاألدكار في السياسة كالقانكف كاالقتصاد كالمجتمع.
كلقد لعبت األمـ المتحدة دكرا بارزا في إصدار التشريعات الدكلية التي أثرت عمى  

االتفاقية الدكلية لمقضاء ، التكجيات الدكلية في ىذا الشأف. كمف بيف ىذه القرارات كاالتفاقيات
كالبياف الختامي لمؤتمر المكسيؾ حكؿ ، 1965كافة أشكاؿ التمييز العنصرم لعاـ  عمى

كاتفاقية ، 1952كاالتفاقية الخاصة لمحقكؽ السياسية لممرأة عاـ ، 1975المرأة عاـ 
كاالتفاقية الخاصة بتشغيؿ المرأة عاـ ، 1952المستكيات الدنيا لمتأمينات االجتماعية عاـ 

عقدا دكليا  1985- 1975اعتبرت األمـ المتحدة المدة مف ، سألة. كألىمية ىذه الم1965
أف حؽ ، 1994لممرأة كلقد اعتبر المؤتمر الثاني لحقكؽ اإلنساف كالمنعقد في فيينا عاـ 

 المرأة حؽ ال يتجزأ بصفتو جزءا أساسيا مف حقكؽ اإلنساف.
مة بارزة في تاريخ عبل 1995كيعد المؤتمر العالمي الرابع لممرأة المنعقد في بكيف عاـ  

إذ أقر برنامج عمؿ يبيف ، النظاـ العالمي مف أجؿ منح مزيد مف المساكاة كالحقكؽ لممرأة
كالتي ، بأسمكب كاضح كيفية معالجة المشاكؿ ليس فقط التي تكاجو المرأة كلكف المجتمع ككؿ

                                                           
1 -  . ، الوطن العربيالخطة القومية لتعميم التعميم االبتدائي ومحو األمية في المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك

 .146- 145، ص 1990
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ديـ كتق، كمكاجية العنؼ ضد المرأة، ككيفية اتخاذ القرار، تشمؿ القضاء عمى الفقر
كنيؿ حقكؽ المرأة. كما يعكس برنامج ، المساعدات االقتصادية بمستكل الصحي كالتعميمي

، العمؿ مسؤكلية المجتمعات الكطنية كاإلقميمية كالدكلية نحك تطبيؽ ىذه المعالجات كتنفيذىا
   1. كتحديد المصادر كالمؤسسات التي تقع عمى عاتقيا عممية التنفيذ

كما يطرح مف رؤل عمى ، ف بمنأل عما يدكر حكلو مف أحداثإف العالـ العربي لـ يك 
الصعيد الدكلي. فمـ يكف خافيا عمى القيادات في الكطف العربي أف النشاء ىف شقائؽ 

كأف المجتمع العربي ال يمكف لو أف ينيض مشمكال دكف جزئو ، كىف نصؼ المجتمع، الرجاؿ
أف المرأة العربية ال يمكف ليا أف تقكـ  اآلخر المكمؿ لو. كلـ يكف خافيا أيضا عمى القيادات

باألدكار المأمكلة كالمطمكبة منيا إال إذا نالت حظيا مف الرعاية كالحقكؽ أكال كقبؿ كؿ شيء 
حكؿ ىذه ك  بناء المجتمع.ك  االقتصادك  بتعميميا كتثقيفيا كتكسيع نطاؽ إسياماتيا في السياسة

ىدل ك  تحرير المرأة مف بينيـ قاسـ أميفنسائية رفعت شعار ك  برزت أصكات رجالية، المسألة
 ال يتسع المجاؿ لذكر أىـ ما نادكا بو مف مقكالت تتسـ بالحرية، ك الطاىر الحدادك  شعراكم

 المكاجية التقميدية.ك 
فإف المتتبع لمسألة المرأة في الكطف العربي يستطيع أف يرصد ثبلثة تيارات ، عمكماك  

 لشأف. التيار األكؿ يمثمو االتجاىاف االشتراكيأساسية تحكـ العقمية العربية في ىذا ا
ىما اتجاىاف تحررياف يطالباف بمزيد مف الحرية كفؽ المنظكمة اإليديكلكجية ، ك الميبراليك 

انخراطيا ك  يشتركاف فيٌ أف كمييما ييتـ بالمسألة المرتبطة بعمؿ المرأة، ك الخاصة بكؿ منيما
إذ يميؿ إلى الرأم القائؿ ، بالتيار اإلسبلمي في العمؿ السياسي. أما التيار الثاني فيتجسد

 بأف التغييرات التي طرأت عمى المرأة العربية مف النكع الذم يؤثر عمى مصمحة المجتمع
 أف الدكر األساسي لممرأة ىك دكر األـ، ك الزكجةك  عمى الدكر الطبيعي األساسي لممرأة األـك 
لذا يجب عمى المرأة العكدة ك  المجتمع الخركج عف ىذا اإلطار يعيؽ عممية تنمية، ك الزكجةك 
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 1المجتمعأصؿ نطاؽ األسرة البنية األساسية في ، ك إلى ممارسة مضمكف دكرىا الحقيقي

كلكف ، كالتيار الثالث ىك تيار إسبلمي معتدؿ يؤمف بأف نطاؽ األسرة الكظيفة األساسية لممرأة
فيما ال يتعارض مع معطيات كظيفيا كسياسيا ك  ذلؾ ال يتعارض مع مساىمة المرأة اقتصاديا

إذ ال تكجد نصكص صريحة أك حتى شبو صريحة تحـر عمى المرأة ، الشريعة اإلسبلمية
يرل أصحاب ىذا التيار ك  المكانع الشرعية.ك  إذا ما انتفت لمخمكة، العمؿ أك ممارسة السياسة

 المرأة. التمريض كالعمؿ االجتماعي تكاد تككف مبلئمة لعمؿ ك  الطبك  أف مجاالت التعميـ
ميما يكف مف األمر فمقد استطاعت المرأة العربية خبلؿ العقكد الثبلثة الماضية أف ك  

السياسية خاصة ك  االقتصاديةك  اإلدارية "تكسع" إلى حد ما مف حصتيا في المراكز القيادية
استطاعت أف تنافس الطبلب في ، ك لبنافك  المغربك  مصرك  األردفك  الجزائرك  فمسطيفك  تكنس
بيف الرجاؿ في مجاؿ ك  أف تخفض الفارؽ بينيا، ك ؽ بمؤسسات التعميـ العاليااللتحا

أف تتقمد المناصب الكزارية بشكؿ ، ك أف تحسف مف حصتيا في الدخؿ المكتسب، ك التمدرس
غير ذلؾ مف ، ك أف تدخؿ مجاالت عمؿ كانت في السابؽ محرمة عمييا، ك محدكد لمغاية

  2 المكاسب.
عربية نتاج البناء االجتماعي كالثقافي كالسياسي لممجتمع إف ىذه الكضعية لممرأة ال 

العربي كانعكاس لو. فالمجتمع العربي مجتمع تقميدم ذككرم بطبعو مثؿ بقية المجتمعات 
كبالتالي فبل غراب مف كجكد ىذه اإلشكاليات التي ستبلزمو ما لـ تتغير المفاىيـ ، النامية

ي تستمـز إصبلحات حضارية كبرل لتكاكب الحضارة كالقيـ كالتصكرات البنيكية الثقافية كالت
 كالمعاصر مع مستمزمات األصالة كالمستقبؿ.، الحديثة في خيار صعب لمكاءمة الحضارة
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ىك تكجو أصيؿ في الديف اإلسبلمي الحنيؼ كفي التراث ، تحسيف أكضاعياك  المرأة
ثؽ ىذه االلتفاتة مف كقفة ينبغي االلتفات إليو مف ىذه الزاكية شريطة أف تنب، ك العربي األصيؿ

جادة كتحميؿ معمؽ كطرح مكضكعي ليذه المسألة حتى تتبمكر الصكرة بشكؿ يتناغـ مع ركح 
التصكرات الثقافية ك  دكف النجراؼ حكؿ المرجعيات الغربية ذات الرؤل، العصر كطبيعتو

 المختمفة عف رؤانا كخصكصيتنا.
ىي األساس في ، ك كؿ في المجتمعالمعمـ األك  عمكما فإف المرأة ىي عماد األسرةك  

فبل يمكف إذف أف نتصكر كجكد تنمية مجتمعية كاعدة في ظؿ كاقع متخمؼ ، تككيف الناشئة
 إذ أف فاقد الشيء ال يعطيو.، لممرأة ال يؤىميا ألف تقـك باألدكار األساسية المطمكبة منيا

ى مركز التحكالت االجتماعية الحقيقة التي نكد أف نثبتيا في ىذا المقاـ ىي أف تقدـ المرأة إلك 
التسميـ بشرعية ىذا ، ك يحمؿ معو دعكة منطقية بكجكب االعتراؼ بيا كقكة اجتماعية صاعدة

عف  -استكماؿ تفتحيا إال إذا أريد ك  المعكقات مف أماـ اطراد تقدمياك  رفع العكائؽ، ك الكجكد
اصر القمؽ تحكيؿ ىذه القكة المتنامية إلى عنصر جديد مف عن -قصد أك غير قصد 

ذلؾ بمحاكلة احتكائيا أك الحجر عمييا. كالجتناب ىذا المصير السمبي فإف أحد ، ك االجتماعي
كتجعميف مصدرا ، أىـ كاجبات الدكؿ العربية أف تمدد مف حقكؽ المكاطنة الكاممة إلى النساء

ة إذ فتزيد في عدد المكاطنيف الذيف يشممكف بكاجبات المكاطن، مضافا مف مصادر قكة الدكلة
كحماية ليا ، كفي ىذا تعزيز لديناميكيات الدفع الداخمي لمدكلة، ىـ يمنحكف حؽ التمتع بيا

إف عزؿ المرأة عف عممية اإلنتاج االقتصادم كمنعيا مف المشاركة ، مف الفراغ السياسي
 الخكؼ مف التغيير. عف-السياسية يعبر 

ألنيا تدمر مصادر إبداع ، ةإف  ثقافة الخكؼ( ال تصمح أبدا لبناء المجتمعات القكي 
كما أنيا تؤصؿ حالة مف العداء السافر أك الخفي ، الطاقات اإلنسانية في ىذا المجتمعات

بيف الجديد المتحقؽ عمى أرض الكاقع كبيف القديـ الذم ال يريد أف يجد شريكا في القكة رغـ 
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ائؿ تحتيا إال كبيذا يجعؿ مف نفسو قكة تشتيت كتطاحف ال ط، تبلشي قدرتو عمى العطاء
 . 1تأخير ما كاف التعجيؿ بو مطمبا ممحا لصحة المجتمع كسبلمتو

 تطور السمطة:
إف السمطة األسرية تختمؼ باختبلؼ األنماط داخؿ األسرة ففي األسرة الممتدة تككف 

 االجتماعيةك  باألمكر االقتصادية السمطة مركزة في يد كبير العائمة بما فييا السمطة الخاصة
 الف السمطة النيائية في شؤكف المنزؿ تعكد لكبير العائمة سكاء األـ، المنزلية كذلؾأحيانا ك 
 2الجد ك 

فيك ، يحتؿ األب في األسرة الجزائرية مكانة مادية كركحية قد ال تطاليا أم سمطة أخرل
كما كاف يميز سمطة األب التقميدية ىك ، يحرص عمى تماسؾ األسرة كينظـ الجماعة المنزلية

، ككؿ مف يعيش تحت مسؤكليتو، ممارسة إذف كؿ الحقكؽ كالكاجبات اتجاه زكجتو كأكالده
بيع ، إرث، فيك صاحب القرار بخصكص ما يتعمؽ بأمكر األسرة  مف زكاج كطبلؽ

: كبالتالي، كىك صاحب الممكية العائمية كالكافؿ ألبنائو متزكجيف كغير متزكجيف، كشراء...(
فكميا خصائص لرسـ مبلمح األسرة ، كاالرتباط، كحدة الممكية كالخضكع إلى السمطة األبكية»

 3«.األبكية التقميدية

بفعؿ المحيط  *كبعد التغيرات االجتماعية التي طرأت عمى األسرة مف حيث الشكؿ
ر لكجكد لـ يعد مف مبر »االقتصادم الجديد كالمضمكف االجتماعي الحالي ك  االجتماعي

، األسرةأيف حدث تغير في األدكار داخؿ ، النمط األبكم مثمما كاف عميو في البنية القديمة
فشيٍا ضمف  شيآيتراجع ، ال يرجع فيوك  مظير األب الذم كاف في السابؽ يتخذ القرار حأصب

 .حيث تيب ريح التحرير في العبلقات االجتماعية، األطر االجتماعية المعاصرة
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فأنو في نظر أبنائو مستشار مسمكع كأحيانا ، لـ يعد يمثؿ مركز القرار فيك ،«1كالعائمية
األب استخداـ عبارة "استقالة  إلىيمتمسكف استشارتو. كنجد البعض مف الدارسيف يمجئكف 

نما تغير صكرتو كتعديؿ ، ال يعني استقالتو مف كظائفو األساسية أك تخميو عف كاجباتو اكىذ كا 
فأصبح األب يعتني بابنو كما عاد يعاقب بؿ يسمع إلى ابنو ، ألسرةكظائفو داخؿ اك  مركزه

  كيحاكره...

فاألب يضع نفسو في مكقؼ "األب الصديؽ " الناصح الذم يشجع أبناءه بعدما كاف في 
كفي نفس الكقت كضعية األب ىي الحفاظ عمى نظاـ القيـ التقميدية كالتركة ، مكضع المتسمط

كيككف التكفيؽ بيف ىذيف الكضعيتيف أمرا  *كركثة عف األجدادالم، األخبلقية غير المادية
يكاجو في كثير مف األحياف بتناقضات مع قيـ العصر الداعية إلى التحرر كالحرية ك  صعبا

الشخصية .كالمبلحظ أنو رغـ التغيرات التي طرأت عمي البني االجتماعية كعمى األسرة في 
ختؼ مف البنية العائمية المعاصرة بؿ انو تكيؼ حد ذاتيا إال أف الدكر السمطكم لؤلب لـ ي

مع األكضاع الجديدة مثمما تكيفت معو ىذه البنية .كالزاؿ لؤلب مكانتو كدكره األساسي في 
  .األسرة الجزائرية المعاصرة

فيك ، كىذا راجع بالدرجة األكلى إلى المكانة التي يتميز بيا األب الجزائرم داخؿ األسرة
مجمؿ أفراد األسرة  الطارئة. فًافلقرار النيائي كميما كانت االجتماعية يعتبر مركز اتخاذ ا
حتى كلك ظيرت ، األب يمعب دكرا مف الدرجة األكلى في التسيير العائمي يستمركف في ترؾ

االحتراـ  أىميا: كىذا الكضع تؤكده عدة مؤشرات، ديمقراطية العبلقات كتحرير التصرفات
  (.يدالذم يحظى بو األب  رمزية فرك 
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ككذا كضعو داخؿ األسرة إضافة إلى الثقافة األبكية ، التصرؼ معو، العبلقات مع األب
تقاليده التي تميزه عف ك  السائدة داخؿ المجتمع بحكـ أف ىذا األخير مجتمع أبكم لو عاداتو

 .1بقية المجتمعات

أبنائو عبلقتو مع زكجتو ك ، فمكانة األب المتميزة تؤثر عمى عبلقتو بالمحيطيف بو   
ىذه العبلقة التي تعطي صبغة جديدة لمكانة كسمطة األب داخؿ األسرة كيمكننا ، بالخصكص

القكؿ ىنا بأف نكعية سمطة األب تتحكـ بالضركرة بنكع االتصاؿ داخؿ األسرة كدرجتو 
 حيث أف أبا مسيطرا أك متسمطا ينشئ بالضركرة أسرة كحدكية السمطة أكتكقراطية، كفعاليتو

في حيف أف األسرة  2، مشاكؿ في االتصاؿ بيف أفرادىا كفي التكاصؿ فيما بينيـ تككف لدييا
الديمقراطية التي تقكـ عمى القرارات المشتركة كالحكار تقؿ فييا مشاكؿ االتصاؿ كالتفاعؿ 

الذيف ال يتقبمكف نقد أبناءىـ كىذا ألفكارىـ الراسخة بضركرة حفاظيـ  كالتكاصؿ عكس اآلباء
دكية السمطة داخؿ األسرة كال يسمح ألم أحد سكاء الزكجة أك األبناء أف كحك  عمى ىيبتيـ

، يخالفكه في رأيو كىذا مف سمات الثقافة األبكية الراسخة في أذىاف اآلباء كاألسر بشكؿ عاـ
ألنيـ في مركز ال يسمح ألحد أف يتعداه أك ، حيث أف الخطأ ال يمكف أف يصدر مف قبميـ

أفراد األسرة اعتمادا عمى السمطة التي يتميز بيا األب الذم  فمركزه محظكر عمى، يتخطاه
كىذا مستمد أساسا مف المجتمع الذم 3،يعطي لنفسو الحؽ في التدخؿ في أدؽ التفاصيؿ

أعطى لو الحرية المطمقة في تكريس سمطتو كأف يتدخؿ في األمكر الخصكصية ألبنائو 
بر جانبا مف التربية ككذا الخكؼ عمى فرغـ أف ىذا التدخؿ يعت، كالمباس كالمظير الخارجي

خضاعا لؤلكامر فقط  .أكالده كلكف في بعض األحياف يصبح تسمطا كا 
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إف األب يتعدل حتى إلى خصكصيات األبناء كالتي تأخذ في كثير مف األحياف اتجاىا 
 1تربكيا تقكيميا كلكف في أحياف أخرل تككف سمطكية تعسفية.

كىي معتمدة في نياية ، ة األمكر التي تشرؼ عميياكقد استمدت المرأة سمطتيا مف طبيع
تربية ك  تقتصر سمطتيا عمى المسائؿ المتعمقة بشؤكف المنزؿك  األمر عمى سمطة الرجؿ

األطفاؿ حتى إذا تقدـ األب في السف تكلى األكالد الذككر مسؤكلية المنزؿ حتى إذا مات 
 2األب تكلى االبف األكبر أمكر المنزؿ بمعية أمو مشاكرة

كمف خبلؿ ما سبؽ نخرج بخبلصة مفادىا أف السمطة األبكية داخؿ األسرة الجزائرية قد  
الشامؿ ك  إال أف الطابع األحادم، عرفت نكعا مف التطكر في أساليب ممارستيا كحدكدىا

فبسبب سيادة نمط األسرة النككية تغير نكع السمطة إذ أف األب مسؤكؿ ، مازاؿ يغمب عمييا
كبسبب تغير نمط تقسيـ العمؿ داخؿ األسرة تغيرت بعض الكظائؼ ، فقطعف زكجتو كأبنائو 

لكف ذلؾ لـ يمنع استمرار األب في ممارسة السمطة ، كتغير تكزيع األدكار كأىمية المراكز
إضافة إلى تكميفو ، الشاممة عمى أبنائو مف خبلؿ كضعة في مركز القرار داخؿ األسرة

لتكجيييا كتعديميا كتقكيميا كفؽ ما يراه مناسبا  بمراقبة كافة سمككيات أبنائو كالتدخؿ
كالكضع ىنا ، لمصمحتيـ كلنسؽ القيمة العاـ الذم تربي عميو كيريد تربية أبنائو كذلؾ عميو

كنسبة المجكء لمحكار كاحتراـ الفركؽ ، إف ارتبط بدرجة ليكنة األب في ممارستو لسمطتو
أيضا بنمط تفكير األبناء كمدل امتثاليـ فيك مرتبط ، الجيمية كالفردية بينو كبيف أبنائو

  كمكافقتيـ عمى ىذا األسمكب ككذلؾ بنمط التربية كالتنشئة السائدة داخؿ األسرة.
 
 
 

                                                           
1 -  Martine segalan «sociologie de la famille op.cit. ; édition 2000 p 181 
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 األسرة:أثر التغير في حجم  - أ

لقد أدل انتشار التصنيع إلى تغيرات في تركيب القرابة أثرت في حياة األسرة كىناؾ  
كتصبح األسرة الممتدة أك المركبة أقؿ ، نتيجة لمتصنيعاتجاه عاـ نحك نمط األسرة الزكاجية ك

كتشجع الخصائص الجغرافية كالحراؾ االجتماعي لممجتمع ، أىمية في االقتصاد الصناعي
كىي عبارة عف كحدة تتألؼ ، كاألسرة الزكجية األحادمالصناعي نفسو عمى النمط الزكاجي 

كبالتالي تضاءلت سمطة ، باألقارب مف الزكجيف كأطفاليما أك بدكنيما كعبلقتيما محدكدة
كأصبح مف حؽ الشباب حرية االختيار في الزكاج ، األسرة الممتدة الكبيرة بالنسبة لمزكجيف

 1كاالستقبلؿ بمسكف خاص بيما عف األسرة األبكية.
كقد كاف لتغيير القيـ التقميدية المتعمقة بالزكاج كالعدد األمثؿ لؤلطفاؿ كدكر الزكجة  

أثره الكاضح في تقمص حجـ األسرة الحضرية "ذلؾ أف ، مف عمؿ المرأة كمكقؼ األسرة
ظاىرة اإلحجاـ المؤقت أك عدـ إقباؿ الشباب عمى الزكاج في سف مبكرة كاتجاه مضاد 

كتغير أبعاد كعكامؿ كسب المكانة االجتماعية ، لظاىرة الزكاج المبكر في األسرة التقميدية
ؿ كما ترتب عمى ذلؾ كمو مف تغير دكرىا كمركزىا ثـ دخكؿ المرأة ميداف العم، لؤلسرة

ألطفاؿ كما استتبعو ىذا التغير مف زيادة األعباء التي ألقيت  منجبوككظيفتيا التقميدية كأـ 
كانت كميا عكامؿ ساىمت بقسط كافر في انكماش ، عمى عاتقيا داخؿ األسرة كخارجيا

 2.كتقمص حجـ األسرة

 األسرة:أثر التغير في وظائف  - ب

ت التغيرات االجتماعية كاالقتصادية إلى تغير في كظائؼ األسرة كيمكننا إبراز أد 
 يمي:بعضيا فيما 
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فمـ يعد العدد الكبير ، لقد تقمصت الكظيفة اإلنجابية لؤلسرة اإلنجابية:التغير في الكظيفة 
حيث تقبؿ الكثيرات مف النساء كخاصة العامبلت عمى ، لؤلطفاؿ مطمكبا كال مرغكبا فيو

تنظيمو ككثيرا ما تتعمد النسبة الغالبة منيف إلى أف تطرح  خداـ كسائؿ تحديد النسؿ أكاست
خاصة إذا كاف في ذلؾ ما يعكؽ ، جانبا فكرة إنجاب طفؿ لسنكات عدة مف التحاقيا بالعمؿ

 1استمرارىا في ىذا العمؿ".
ك في : إف نمك الطفؿ العاطفي كالعقمي ى التغيير في وظيفة التنشئة االجتماعية-

كالكاقع أف ، ممف يمثمكف دكرا ميما في حياتو، الدرجة األكلى نتيجة تفاعمو مع اآلخريف
الكالديف ىما أكثر األشخاص أىمية مف حيث أنيما يقدماف لمطفؿ أكلى النماذج التي 

إال أف التحكؿ مف مجتمع تقميدم ، كالتي تمثؿ مختمؼ القكاعد كالقيـ، يستخدميا في بناء ذاتو
االجتماعية الكاضحة التحديد إلى المجتمع الصناعي الذم تحكمو قكانيف السكؽ بطبقاتو 

 –بشكؿ جزئي كربما كمي  –أدل إلى التخمي ، كالعمؿ كانشغاؿ الكالديف أك غياب أحدىما
لحاقيا بمؤسسات أخرل كرياض األطفاؿ كالمدارس... كغيرىا ككسيمة  عف كظيفة التنشئة كا 

 ي تمجأ ليا األسرة.مف كسائؿ التكيؼ المنظمة الت
حيث انتقمت عناصر اإلنتاج خارج األسرة كأصبح  :االقتصاديةالتغير في الوظيفة -

يكجد ميؿ مباشر لبلختراع كاستعماؿ صاحب العمؿ لآلالت كتحكلت الكظائؼ االقتصادية 
، حيث أصبحت األسرة كحدة استيبلكية فقط، لؤلسرة الحضرية مف المنزؿ إلى ىيئات خارجية

 2ا فقدت األسرة أىميتيا ككحدة إنتاجية.كمف ىن

مف أىـ الخصائص المميزة لؤلسرة العصرية في  خصائص األسرة العصرية: 
النامية عمى حد سكاء كيمكف رصد مظيريف أساسيف بارزيف : األكؿ ك  المجتمعات المتطكرة

بلؿ يمكف قياس ىذه الرفاىية مف خك  نرمز لو أك نعبر عنو باصطبلح رفاىية األسرةك  مادم
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الكسائؿ ك  عدد الحجرات أكجو اإلنفاؽ داخؿ األسرةك  نكع السكف، المستكل الذم تعيش فيو
أما الثاني فيك غير مادم كنعبر عنو ، العصرية التي تستعمميا األسرة في تسييؿ معيشتيا

بيف ك  كيمكف قياسو عف طريؽ نكع العبلقات السائدة بيف الزكجيف باصطبلح تحضر األسرة
 1كاالتجاه نحك تنظيـ النسؿ  تغير األدكار داخؿ األسرةك  المرأة لمعمؿ األبناء كخركج

أما فيما يخص الكسط الجغرافي فنجد أف الكثير مف األسر غيرت تمركزىا مف األرياؼ 
كلقد أدل االنتشار اليائؿ ، إلى عكاصـ المدف الكبرل ذات المنشآت العمرانية الضخمة

كقد أصبحت  يرات كبيرة في أساليب الحياة األسريةاحدث تغ لكسائؿ اإلعبلـ كالتكنكلكجيا
 األسرة الحديثة اليكـ ال تكلي اىتماما كبيرا لتقاليد الماضي خاصة إذا كانت ال تتماشى

كمف أىـ الظكاىر التي تغيرت داخؿ األسر الحديثة اختفاء الطاعة ، مقتضيات العصرك 
بدأ المساكاة بيف الزكجيف في اتخاذ حمكؿ مك  العمياء التي كانت تفرض عمى كافة أفراد األسرة
  2 األعماؿك  القرارات داخؿ األسرة إلى تكزيع المياـ المنزلية

أما عف أىداؼ التربية في األسرة الحديثة فقد اعتمدت األسرة الحديثة في تنشئة أبنائيا 
لتي عمى نكع مف التربية يختمؼ عف ذلؾ المكجكد في األسر التقميدية فمف األىداؼ التربكية ا

تعمؿ األسرة الحديثة عمى تحقيقيا في شخصية الطفؿ تعكيده عمى االعتماد عمى نفسو في 
المكافأة التي ك  مثؿ ىذه التصرفات تبعث الكالديف عمى تشجيع أطفاليـك  لكحده ترتيب أمكره

كىناؾ طرؽ مختمفة يستطيع بيا اآلباء أف ، يأخذىا مف طرؼ اىمو سيعطيو ثقة في نفسو
فعف طريؽ الحب يشعر الطفؿ أف لو مكانة مرمكقة ، يـ عمى أف يفيمكا أنفسيـيساعدكا أطفال

 3متميزة في قمبي كالديو 
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"أليس يمكف إدراج قكؿ ك  المـكك  التنبيوك  جية أخرل يحتاج الطفؿ إلى الرقابة كلكف مف
صبلح ك  " الذم يؤكد عمى أف الشعكب ال تغير ما بأنفسيا إال عف طريؽ التربيةويترمان ا 
نما يتـ عمى الكجو األفضؿ خبلؿ المجت مع ال يتـ في المجتمع نفسو كال في المدرسة كحدىا كا 

  1.المدرسيفك  التعاكف بيف اآلباءك  التربية المنزلية الصحيحة
 الحديثة:الجزائرية  األسرة-ج
نستخمص أف كؿ ذلؾ ينطبؽ ، مف خبلؿ التعاريؼ السابقة لؤلسرة كأشكاليا ككظائفيا 

حيث يتضمف كافة األشكاؿ ، ائرم مثؿ باقي المجتمعات األخرلعمى المجتمع الجز 
كالكظائؼ المذككرة آنفا "كما أف التغيرات التي تحدث ضمف األسرة ال يمكف فصميا عف 

كأم ، التغيرات التي تحدث في المجتمع كخاصة في مراحمو االنتقالية بيف القديـ كالحديث
كلتحديد بنية األسرة الجزائرية كما  2حيح".تغير في المجتمع يقتضي تغير األسرة كالعكس ص

طرأ عمييا مف تغيرات بنائية ككظيفية البد مف البحث في المميدات التي أدت إلى تطكر 
 األسرة الجزائرية بالشكؿ الحالي.

فمف المعركؼ أف األسرة الجزائرية كانت ذات طابع ريفي يعكد إلى أصؿ المجتمع  
، نتمي إلى العرش الذم يضـ مجمكعة كبيرة مف القبائؿالجزائرم حيث كانت ىذه األخيرة ت

كىذه الطبيعة ، كتجمع كؿ قبيمة مجمكعة مف األسر تتآزر فيما بينيا لحماية األسرة كالفرد
الريفية لمجتمعنا جعمتو يعتمد عمى األسرة الممتدة أك العائمة قبؿ دخكؿ الصناعة كالتكنكلكجيا 

أك اليجرة إلى الخارج ، جرة مف الريؼ إلى المدينةكتأثير اليجرة بشتى أنكاعيا سكاء الي
األمر الذم أدل إلى ظيكر األسرة النككية المنتشرة في المجتمعات الغربية. ، خاصة فرنسا

ككانت السمطة كالمسؤكليات الخارجية ترتكز بيد كبيرىا فتقتصر مسؤكلياتيا عمى تربية 
ية كمما كاف ليا عدد كبير مف األكالد كتبرز مكانتيا كتصبح ذات األىم –األطفاؿ كرعايتيـ 

كتميزت  –كتسيير الشؤكف الداخمية لمبيت  –فيـ مركز االىتماـ في األسرة الجزائرية ، الذككر
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، العبلقات القائمة في األسرة الممتدة باختبلفات كاضحة حسب السف كالجنس كاتجاه القرابة
بيف الجنسيف كىك حاجز سميؾ يرتكز كأىـ ما يميز األسرة الجزائرية التقميدية ذلؾ الحاجز 

كما تميزت العبلقة بيف اآلباء  1عمى فكرة المحافظة عمى البقاء األخبلقي كالجسدم لممرأة
كترل بعض الدراسات أف حركة النزكح مف الريؼ إلى ، كاألبناء بالطاعة كاالحتراـ التاـ

صؿ عدد أفرادىا إلى أكثر المدينة جعمت األسرة الجزائرية تفقد شكميا األصمي كأسرة ممتدة ي
مع اإلشارة إلى تميز ىذه األخيرة بكثرة ، مف أربعيف فردا كتتجو نحك شكؿ األسرة النككية

مع احتفاظيا بكظائؼ ، حيث يتراكح متكسط عدد أفرادىا بيف خمسة كسبعة أفراد، اإلنجاب
ة تجمع بيف كىكذا تكضح لدينا بعد االستقبلؿ بداية تبمكر أسرة جزائري، األسرة الممتدة

كىك ما أطمؽ عميو البعض اسـ األسرة ، خصائص األسرة النككية ككظائؼ األسرة الممتدة
كتغيرت األسرة الجزائرية تبعا لممراحؿ التي مر بيا المجتمع الجزائرم مف حيث ، المركبة
عمى أساس القدرة ، ألف الفرد في المدينة يعمؿ في المؤسسات الصناعية كالتجارية، البناء
كذلؾ ما يسمح لؤلسرة ، دكف اعتبار لمجنس أك القرابة كما ىك الحاؿ في الريؼ، كفاءةكال

كما ، باالنتقاؿ العمكدم في السمـ االجتماعي كاالقتصادم مف األسفؿ إلى األعمى كالعكس
يمكنيا مف االنتقاؿ األفقي بتغيير إقامتيا مف منطقة جغرافية إلى أخرل تبعا لفرص العمؿ 

كىذا بدكره ، عكض االرتباط بقطعة أرض كاحدة كالعمؿ في مجاؿ الزراعةكذلؾ ، المتاحة
كمف ثـ تقمص حجميا مف أسرة ممتدة متعددة ، جعؿ األسرة الجزائرية تنتزع نحك الفردية
، تضـ في األغمب الزكج كالزكجة كاألبناء الصغار، األجياؿ إلى أسرة نككية محدكدة العدد

 اج مف خارج األسرة التي كانت تمنعيا األسرة الممتدة.كما يدعـ ىذا االتجاه ظاىرة الزك 
فأصبحت السمطة فييا بعد ، كأثر تغيير بناء األسرة الجزائرية عمى بعض كظائفيا 

االستقبلؿ مرتبطة بالكضع االقتصادم كالمركز االجتماعي كالسياسي كالعممي كاإلدارم بعد 
ما تككف لكبار السف مف الذككر كما تغير كغالبا ، أف كانت مرتبطة بالقيـ كالعادات كالتقاليد
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خاصة بعد ، مركز المرأة بحيث لـ تعد السمطة في تسيير شؤكف األسرة مركزة في يد الرجؿ
خركج المرأة إلى العمؿ الذم أعطاىا االستقبللية االقتصادية التي حث عمييا اإلسبلـ قبؿ 

 1ذلؾ.
ة ليست بمعزؿ عف التغيرات يمكننا القكؿ أف األسرة الجزائري، كفي ضكء ما تقدـ 

فيي في تفاعؿ مستمر مع ىذه التغيرات إال أنيا ال تزاؿ ، الحاصمة عمى المستكل العالمي
حريصة عمى العادات كالتقاليد كالقيـ كاألعراؼ كالنظرة الجماعية لمسمكؾ الفردم الذم يتمثؿ 

األسرة في  في رقابة كضبط سمكؾ كؿ فرد مف األسرة كتكجيو الكجية التي ترفع مركز
كما ، المجتمع كتحافظ عمى شرفيا كيرجع ذلؾ إلى قكة التقاليد كالتراث المشترؾ مف جية

كما أثرت الحياة في المدينة ، تركو اإلسبلـ مف آثار قكية في التقاليد األسرية مف جية أخرل
تقميدية عمى األسرة الجزائرية الممتدة مف حيث البناء كالسمطة كالزكاج كاإلنجاب كالكظائؼ ال

لؤلسرة كالتربية كالضبط االجتماعي كالدؼء العاطفي ألفرادىا كذلؾ بدرجات متفاكتة نتيجة 
 2اختبلؼ المستكيات االقتصادية االجتماعية كالثقافية كمناطؽ اإلقامة لكؿ أسرة.

كمف ىنا نستخمص أىمية األسرة في المجتمع الجزائرم كقيمة دافع عمييا في السابؽ  
كذلؾ مف خبلؿ القكانيف التي تعتني بيا مف أجؿ حمايتيا مف ، الحاضر كحافظ عمييا في

حيث نبلحظ المعاناة النفسية كاألزمة ، التدىكر كاالستبلب الذم تعرضت لو في الفترة األخيرة
األخبلقية التي أفرزتيا التحكالت الحضارية المعاصرة كالتي طبعت الحياة األسرية بكؿ 

 .غربيكال قيف اإلسبلميمظاىرىا دكف تمحيص بيف النس
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 في مواجية العولمة األسرة -3-1
 :األسرةالعولمة عمى  خطر-3-1-1

إف معطيات العصر التي فجرتيا مكجات متتالية مف التغيرات السياسية كاالقتصادية 
كالعممية كالتكنكلكجية استطاعت أف تحكؿ العالـ في كثير مف الكجكه إلى قرية متداخمة 

كما استطاعت ثكرة االتصاالت إسقاط الكثير مف الحكاجز بيف ، السكافاألحياء متجاكرة 
كخاصة في المجاالت ، بقاع األرض عمى امتدادىا في زمف تتسع فيو الفجكة بيف الشعكب

 .العممية كاالقتصادية
قد ك  االجتماعيةك  الثقافيةك  مف العكامؿ المادية إف انييار األسرة الغربية كاف نتيجة لمزيج

المسرحيات ك  األفبلـك  فقد أصبحت المجبلت النييار عبر فترة تزيد عف األربعيفحصؿ ىذا ا
كقد كانت أكلى ضحايا ىذا  السخرية مف قدسية األسرةك  تعزؼ عمى كتر التحرر مف الديف

 1تحرير الفرد مف كؿ القيكد أم االنفبلت الكمي مف القيـ ك  التحرر ىي األسرة

إلى أف المجتمعات  مس األعمى لئلعبلـ في األردفإبراىيـ عز الديف" رئيس المج"كأشار 
كما تأثرت ، الغربية التي سادت فييا ظاىرة العكلمة شيدت تراجعا مستمرا لمشعكر الديني

فضبل عف التزايد الممحكظ في كتيرة اعتداء اإلنساف ، ارتباطات الفرد بأسرتو بصكرة كاضحة
نساف الفرصة الكاممة لكي يتكاصؿ مع مف عمى الطبيعة؛ مبينا أف العكلمة كأدكاتيا أعطت اإل

كما منحتو الفرصة أف يتخذ القرارات التي ، كأف يتناكؿ أم مكضكع يختاره، يشاء في العالـ
مما سيؤدم حتما إلى إحداث تغيرات ، كالمكاقؼ التي يشاء بعيدا عف مجتمعو كأسرتو، يريد

 كبيرة في العبلقات االجتماعية كاألسرية. 
ألسرة إزاء التعامؿ مع ظاىرة العكلمة تصبح مسألة بالغة األىمية كقاؿ إف حالة ا 

 2تستدعي أكؿ ما تستدعي إجراء مراجعة جادة لمدل تأثر األسرة في مجتمعنا بالعكلمة.
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كأضاؼ أنو ال بد مف القكؿ بأف درجة التأثير المتبادؿ بيف األسرة كنكاة أكلى في  
أعمى المستكيات  :حيطة بيا قد نكقشت عمىكلبنة أساسية فيو كبيف النظـ الم، المجتمع

 1حيث أثرت بشكؿ مباشر عمى البناء الثقافي كالقيمي لممجتمع.، الكطنية كالعربية كالدكلية
كقاؿ الدكتكر "عبد المطيؼ عربيات" ػ رئيس جمعية "العفاؼ" الخيرية إف األسرة ىي 

كىناؾ ، كنمكذجيا الحضارم كمجمع فكرىا كقيميا كعنكاف ىكيتيا، كحدة البناء في جسـ أمتنا
مكجات عارمة تتعرض ليا األمة مف القكل الطاغية كالمتغطرسة عمى شكؿ غزك كاحتبلؿ 

، التي صنعتيا أمتنا عمى مدل آالؼ السنيفعمى الكثير مف المعالـ الحضارية أتت ، مدمريف
ثؿ في كأىـ ىذه التحديات ما يتعرض لو الحصف األخير كىك الحصف الفكرم كالقيمي المتم

  كتككينا.نسيجا ، الجانب االجتماعي كمحكره األساسي األسرة
كأشار إلى أف ىناؾ ، كذكر الدكتكر "عربيات" بعض المخططات التي تستيدؼ فييا

العديد مف الكسائؿ كالطرؽ التي اتبعتيا القكل الدكلية المعادية ألمتنا في مخططاتيا نحك 
تنظيـ الحمبلت الرسمية كالشعبية الممكلة مف تدمير األسرة كالمجتمعات اإلسبلمية منيا 

كالتدخؿ المباشر في مناىج التعميـ كاستخداـ قكة ، الخارج لتفكيؾ بنية المجتمعات اإلسبلمية
 رأس الماؿ كالتكنكلكجيا المتقدمة لمسيطرة عمى المجتمعات األقؿ تقدما تحت عناكيف

كىذا اليدـ يطاؿ ، ـ كالنقضكفي زماف أصبحت األسرة فيو عرضة لمعاكؿ اليد2العكلمة 
كأف ، بدرجة كبيرة الكثير مف حصكف العرب كالمسمميف االقتصادية كاالجتماعية كالسياسية

 ىذا الحصف ىك الذم يجب االستماتة في الدفاع عنو كالمحافظة عميو ألنو آخر الحصكف. 
مى األسرة كحكؿ أثر اإلعبلـ ع التحديات التي تكاجو األسرة في عصر العكلمة كبيرة إف 

نذكر ظاىرة العكلمة اإلعبلمية المسمكعة كالمرئية كالمقركءة عمى األسرة كمؤسسة اجتماعية 
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الييمنة اإلعبلمية كالغزك كطرؽ تحصيف األسرة ضد ، كنكاة المجتمع كالمبنة األكلى فيو
 1.الفكرم

سرم في فالكاقع كالشكاىد كاألرقاـ تؤكد عمى كجكد بدايات خطيرة لمتفكؾ كاالنييار األ
حيث أنيا تعد مف أبرز التحديات التي ، بتأثير النظاـ العالمي الجديد المسمى بػالعكلمة أسرنا

ذابة الفرك قات بيف المجتمعات اإلنسانية كشيكع ، تكاجو األسرة كتيدؼ إلى إزالة الحدكد كا 
ة رأس الماؿ كتككف البنية التحتية لسيادة آلي، القيـ اإلنسانية المشتركة التي تجمع بني البشر

 حاممة شعار "المصير الكاحد لمبشرية".، دكف قيكد كآلية المعمكمات دكف رقابة
نجد أنيا تيدؼ إلى القضاء عمى بنية األسرة ، كبالنظر إلى الجانب االجتماعي لمعكلمة

كمحك خصكصيتيا المميزة عمى ، كىدميا كاقتبلعيا حتى تتعطؿ عف إنتاج األسر المسممة
 المستكل األسرم

كمف ، كفي أفكارىـ كمعتقداتيـ، في عبلقتيـ مع أبنائيـ، قد أٌثرت العكلمة عمى الكالديفل
 أىـ ىذه اآلثار:

 التفاىم بين الوالدين واألبناء: صعوبة-أ
كمف أىـ ، مف آثار العكلمة ازدياد شقة الخبلؼ بيف جيمي اآلباء كاألبناء بشكؿ كبير

فأصبح لكؿ منيما قيـ كمفاىيـ ، األبناء إليو كتكجو، أسباب ذلؾ التطكر التكنكلكجي اليائؿ
كأصبح االبف متحرران حرية ، فاألب بقي محافظان أك تقميديان ، كمعايير معارضة تماما لمثاني

فأصبح ، فحصمت الخبلفات بيف الطرفيف كافتقد التناسؽ في بعض الحاالت، غير منضبطة
ر كضع األب بصفتو ممكؿ لمبيت ال كاستق، دكر األب مع االبف ىك دكر كزارة المالية لمدكلة

ذا كاف ثمة احتراـ فيك احتراـ مف أجؿ الماؿ، غير  .2كا 
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إما التساىؿ حتى ال يظيركا بمظير ، كغالبا نجد مكقؼ األىؿ أماـ ىذا االختبلؼ
ما التمسؾ بقكة بما لدييـ مف أفكار، المتخمؼ مع األبناء  التسمط عمى أبنائيـ.ك  كا 

ألساس التربكم السميـ الذم يغرسو الكالداف في نفكس كالصحيح ىك التركيز عمى ا
كذا تدخؿ األىؿ في ، ال عمى خمؽ شخصية مطابقة لؤلىؿ، أبنائيـ كمحاكلة تنشئتيـ عميو

، كالقضايا اإلنسانية، كاألخبلؽ، شؤكف األبناء يجب أف يككف في حاالت محددة مثؿ: القيـ
 كع الدراسة كالمينة كغيرىا.مع إعطاء األبناء الحرية في أمكر أخرل كاختيار ن

 في تربية األبناء تأثرًا بأساليب التربية الغربية: التساىل-ب
فالغرب يعطكف األبناء الحرية ، تأثر بعض الكالديف باألفكار الغربية في تربية األبناء 

كاالبف تجده ، فالفتاة تخرج متى ما شاءت كمع مف شاءت، المطمقة في عمؿ ما يشاءكف
ذا حاكؿ الكالداف منع أبنائيـ تجدىـ يمجئكف إلى ، لديو دكف اعتراض منيمايدخف أماـ كا كا 

بؿ ، كتطالب بحريتيـ، كتنادم بحقكقيـ، منظمات حقكؽ اإلنساف التي تقؼ في صؼ األبناء
 قد يعاقب الكالداف عمى تصرفاتيـ.

كىك ، سكاء بشكؿ مباشر أـ غير مباشر، كىذا ما يدعكف لو في المؤتمرات الدكلية 
ألف ىذا مف ، كأال يقؼ الكالداف في كجو األبناء، إعطاء الحرية الجنسية المطمقة لؤلبناء

 كمحاكلة تعميـ ىذه األفكار في العالـ.، حقكقيـ
معتقدان أنيا قائمة ، ففي مجتمعنا المسمـ نجد بعض الكالديف ينبير بطريقة التربية الغربية 

عطاء الثقة لؤلبناء، عمى الحرية " بالمنفتحيفكاصفيف أنفسيـ ، لتعقيد كالحرمافال عمى ا، كا 
فييسمح لمفتيات أف يخرجف متسكعات في المتاجر كاألسكاؽ بييئة ، أم أنيـ غير متشدديف

كالتساىؿ في سفر الفتاة إلى الخارج لمدراسة أك العمؿ دكف ، كدكف إذف كلي األمر، مخجمة
بؿ ، لديو دكف أم اعتراضيتصؿ بيا بعمـ كاك  كالشاب تككف لو عشيقة يقابميا، محـر

 معتقديف أف ىذا ىك الكضع الطبيعي ألم شاب.
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مف أىميا االنفبلت ، كالتساىؿ في التربية يخٌمؼ آثاران سمبية عمى األبناء كالمجتمع 
، كاالغتصاب، كالزنا، األخبلقي كما يصاحبو مف جرائـ أخبلقية كانتشار العبلقات المحرمة

 كالشذكذ.
 األبناء: العاطفي تجاه الجفاف-ج
فمـ يعد حناف ، يعاني كثير مف الكالديف في ىذا الكقت جفاؼى المشاعر تجاه أبنائيـ 

أك االمتناع عف منحو االىتماـ كالعناية ، الكالديف كرعايتيـ كشفقتيـ عمى أبنائيـ كالسابؽ
 .1كغياب الرقابة كالحماية المناسبة، العاطفية

 كمف أىـ األسباب التي أٌدت إلى ذلؾ:
كذلؾ ألنيـ يركف أف ، نشغاؿ اآلباء كتخمييـ عف مسؤكليتيـ التربكية تجاه أبنائيـ/ ا1

تأثران بما أشاعتو العكلمة مف نظرة مادية بحتة لكؿ ، ميمتيـ تقتصر عمى اإلنفاؽ فقط
 مفتقدة العكاطؼ كالمشاعر التي تدعك إلى الرحمة كالتآلؼ.، األمكر
كذلؾ ألف العكلمة ، ضحية غير مبررة/ نظرة بعض األميات لؤلمكمة أنيا عبئ كت2

فتجد األـ منشغمة ، دكف النظر إلى العكاطؼ كالقيـ السامية، تكٌرس المصمحة الذاتية
معتمدةن في العناية باألطفاؿ كتربيتيـ ، أك بخركجيا إلى األسكاؽ كالزيارات كغيرىا، بكظيفتيا

 تختمؼ في الديانة أيضان.كقد ، كليا ثقافة أخرل، عمى الخادمة التي جاءت مف مجتمع آخر
، أك إدماف المكاقع اإلباحية، كالكقكع في الزنا، / االنحبلؿ األخبلقي عند أحد الكالديف3

 فإف أبناء ىذا النكع مف األميات كاآلباء يتعرضكف لمعنؼ، أك تعاطي المخدرات كالخمكر
 .2يمارسكنو أكثر مف غيرىـك 

، س في الكقت الراىف زحفيا االستيبلكيفالعكلمة تمار ، /الضغط المادم عمى الكالديف4
كلـ يقتصر ، % 32فقد بمغت نسبة نفقات األيسر عمى الكماليات كالمظاىر االجتماعية 

، بؿ فاقت نفقات األيسر مستكل دخميا الشيرم، األمر عمى اإلسراؼ ضمف نطاؽ الميزانية
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لى العمؿ ساعات فأدل ذلؾ إلى لجكء الكالديف إ، فيعالجكف ىذا العجز بالديكف كالقركض
 كقد أٌثر ىذا عمى األبناء مف ناحيتيف: ،1أك البحث عف كظيفة إضافية، أكثر

فبحث األبناء عف االىتماـ ، كضعؼ التكاصؿ كالترابط بينيـ، أ/ انشغاؿ الكالديف عنيـ
 أك عند األصدقاء.، كالرعاية كالحناف عند الخادمة

قد يمارسكف العنؼ ضد ، كط الماديةب/ نتيجة لمتكتر النفسي عند الكالديف بسبب الضغ
تفريغان لشحنة الخيبة كالعجز عف مجاراة ، أك الضرب، باإلىماؿ أك اإليذاء المفظي، أبنائيـ

 2المحيط االجتماعي اقتصاديان.

 أيضا عف الجفاؼ األسرم: كينتج
فقد يمجأ االبف إلى أصدقاء السكء لسد الفراغ العاطفي الذم يشعر ، / انحراؼ األبناء1

كتتجو الفتاة إلى إقامة عبلقات غير شرعية عف طريؽ اإلنترنت أك الجكاؿ الفتقادىا ، وب
 .3العاطفيالحناف كاالحتكاء 

فكؿ فرد مف أفراد األسرة صار يعيش مستقبلن عف باقي أفراد ، / العزلة االجتماعية2
 فبل ترابط كال تعاطؼ بينيـ.، أسرتو
ناء نتيجة الفتقادىـ الحناف كالرحمة كالرعاية / األمراض النفسية التي ييصاب بيا األب3

 مف الكالديف.
كقد يصؿ إلى ، أـ مف الخدـ، سكاء مف الكالديف، / تعرض األبناء لئليذاء الجسدم4

 الضرب المبرح أك القتؿ.
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 األسرة لمعولمة: تحدي -3-1-2
عمى النظر  يجب إشاعة ثقافة النقد كالحكار لدل األسرة لتنشئة األكالد ليككنكا ذك قدرة

كالتسميـ السطحي باألمكر لمحد مف التأثير ، كرفض التمقي السيؿ، في األمكر كتمحيصيا
 .1الضار لمضاميف العكلمة كالكسائؿ اإلعبلمية السمبية

 كمف األساليب في ذلؾ:

 مثؿ أف يمنح الزكج زكجتو بعض االمتيازات ، عدـ االستبداد برأم دكف اآلخريف
 .2فإف ىذا العمؿ يجعؿ سيدة البيت تشعر بدكرىا، ي إطارىاكالصبلحيات التي تتحرؾ ف

 كال مانع مف أف ، كاإلشادة بالمصيب، االستماع إلى آراء اآلخريف كتكجيو المخطئ
 3يقبؿ الزكج مف زكجتو رأيان إذا كاف فيو مصمحة لو كألسرتو كليس فيو مخالفة شرعية.

  رة تنقيح ما يشاىدكفأف يقـك الكالداف بتكجيو األبناء بأسمكب تربكم بضرك ،
كذلؾ لما لمنقاش مف أثر في تبصير األكالد ، كمناقشتيـ فيما يعرض مف برامج عمى القنكات

بأىداؼ بعض البرامج المسممة بأفكار كقيـ غربية؛ لتعزيز ما يبلئـ قيمنا كثقافتنا اإلسبلمية 
 .4في تمؾ البرامج

 ىي األرضية المشتركة التي ينشأ  فيذه الثقة، منح األبناء الثقة الكافية في تصرفاتيـ
فإذا تسرب إلى االبف أف كالديو ال يثقاف في تصرفاتو تكقؼ الحكار ، عمييا الحكار الفعاؿ

كعدـ احتراـ ، كالتجسس عمييـ، كافتراض كذبيـ، كتنشأ المشكمة مف المتابعة الزائدة، تمقائيا
 .خصكصياتيـ
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 4توعية األبناء فيما يتعمق باألسرة والزواج /: 

أسيمت العكلمة بكسائميا المختمفة في تغيير بعض المفاىيـ كاألفكار لدل األبناء فيما 
فصكرت قياـ المرأة بكاجباتيا تجاه زكجيا كأبنائيا ظممان ليا ، يتعمؽ بمكضكع األسرة كالزكاج

كنعمـ أف الشرع لـ يحـر عمؿ ، بؿ يجب أف تخرج كتعمؿ كتفيد المجتمع، كتقييدان لحريتيا
كلكنو بٌيف أف كظيفة المرأة األساسية ىي في ، إذا كاف كفؽ ضكابط كشركط معينة المرأة

 كأمان.، زكجةن ، بيتيا كال مانع مف عمميا دكف أف تخؿ بكظيفتيا األساسية
كأنيا مجرد ، كجعمتيا قائمة عمى الحرية المطمقة، كذلؾ غيرت العكلمة مفيـك التربية
لذلؾ كجب عمى األسرة تكعية أبنائيا في ، كريمةتكجييات لؤلبناء مع تكفير حياة مادية 

 كيمكف ذلؾ بكاسطة:، مكضكع األسرة كالزكاج

 كفي ، إعطاء المعمكمة الصحيحة كالخبرة لؤلبناء في شركط الزكاج الناجح كمقكماتو
 .1الحقكؽ الشرعية لكؿ مف الزكجيف

 راـ المتبادؿ إرشادىـ إلى أىمية قياـ العبلقة الزكجية عمى التفاىـ كالحكار كاالحت
 كالتعاكف مف أجؿ بناء أسرة متينة كقكية.

  بأىمية صحة عبلقاتيا األسرية ، كاجتماعيان ، كتربكيان ، تثقيؼ الفتاة كتكعيتيا دينيان
كبياف أف ىذا ىك دكرىا ، كأىمية تنشئة أبنائيا التنشئة الصحيحة، السميمة مع زكجيا كأبنائيا

 ة.األساسي األكؿ كاألىـ في الحياة الزكجي
  إرشاد الفتاة إلى أىمية طاعة الزكجة لزكجيا مف أجؿ الحفاظ عمى تماسؾ األسرة

 كالفكز برضكاف اهلل.
 إذ إف ىناؾ غريزة فطرية لدل ، تكعية األبناء بالبعد الجنسي في مكضكع الزكاج

عف طريؽ الزكاج؛ حتى ال يككف مصير ، كتحتاج إلى تصريؼ شرعي، الشباب مف الجنسيف
 فشؿ.ىذا الزكاج ال
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 إدراؾ حقيقة العبلقة التي ارتضاىا الرب تبارؾ كتعالى بيف األفراد داخؿ األسرة ،
، كمنفعة ذاتية، الكما تدعك إليو العكلمة مف نظرة مادية، كأنيا عبلقة رحمة كتكاد كتكافؿ

 .1بعيدة عف العكاطؼ كالتكافؿ

 / عدم عزل األبناء عن التكنولوجيا والتوجيو السميم الستخداميا:7
نبغي مف األسرة أال تعزؿ األطفاؿ عف التكنكلكجيا؛ ألف ذلؾ غير ممكف أماـ التدفؽ ي

 بؿ الكاجب عمييا ما يمي:، اليائؿ لما تنتجو التكنكلكجيا

 بؿ ىناؾ كثير مف ، تثقيفيـ كتكعيتيـ بأف ليس كؿ ما ييعرض كييشاىد صحيح
 األمكر الخاطئة التي يجب عمييـ التنبو ليا.

 كتصحيح ما ييبث مف مشاىد كلقطات تعارض ، داـ ىذه التقنياتمشاركتيـ في استخ
 الديف أك العادات كالتقاليد.

 دكف استخداـ أسمكب الشؾ كعدـ الثقة.، متابعتيـ كمراقبتيـ 
  .االستعانة بالبرامج التي تساعد في حظر المكاقع كالبرامج التي ال تناسب األطفاؿ 
 منيا ةكاالستفاديجابي ليذه التقنيات تشجيع األطفاؿ كتحفيزىـ عمى االستخداـ اإل ،

 .كتطكير أنفسيـ في ذلؾ

 عوامل التغير االجتماعي: – 
التغير الناجـ عف التغير في البيئة: كىي تمؾ التحكالت التي تحدث في البيئة  – 1

 الخ...التربة، الطبيعية لممجتمع كالمناخ
لى تطكير طرؽ تفكير أفراد التغير الناجـ عف التقدـ العممي: كىذا بديييا سيؤدم إ – 2

المجتمع كتحريرىـ مف سمطة األفكار التقميدية كالخرافية كالتي كثيرا ما أدت إلى إعاقة التغٌير 
فاكتساب الفرد لبلتجاىات العقمية كالعممية جعمتو يفكر تفكيرا إبداعيا كابتكاريا ، االجتماعي
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كال يستطيع  .1كقعة في المستقبؿبحيث أصبح أكثر قدرة عمى التنبؤ كتحديد االحتماالت المت
أحد أف يغفؿ أثر التقدـ العممي لئلنساف عمى قدرتو عمى السيطرة عمى بيئتو كتسخيرىا مف 

 أجؿ منفعتو كتحقيؽ سعادتو.
الناجـ عف نمك المفاىيـ الفكرية: كظيكر مجمكعة مف المفاىيـ كالمعتقدات  التغير-3

كيعد االتجاه نحك اإليماف بحؽ اإلنساف في ، سانيةكاألفكار الجديدة لدل أفراد المجتمعات اإلن
 التعمـ كالحرية كالمساكاة كالحياة الكريمة.

تشكؿ التحٌديات التي تكاجو  المجتمع:الناجـ عف ظيكر تحديات تكاجو  التغير-4
ككثيرة ىي التحٌديات التي كاجو ، المجتمع مصدرا كمحركا لمتغٌير االجتماعي لمكاجيتيا

  2المجتمعكالتي كانت مف بيف قكل التغيير في كتكاجو المجتمع 
ىذه بعض العكامؿ التي تؤدم لمتغير االجتماعي في المجتمع كالتي يتحتـ عمى التربية 
، أف تتحمؿ مسؤكلياتيا إزاءىا. كذلؾ ألف التغيير االجتماعي ال يعني دائما التقدـ االجتماعي

ك تنمية المجتمع كتطكره كتحقيؽ تقدمو كمف ىنا فالتربية مسؤكلة عف ضبط كتكجيو التغٌير نح
في إطار المحافظة عمى أصالتو الذاتية كمكاكبة التغٌيرات الطارئة عميو في عصر دائـ 

 التغير.
كبذلؾ فإف التربية باعتبارىا نشاطا تحدث في المجتمع كتعتمد بفمسفتيا كأىدافيا 

يا كأف تؤثر فيو كذلؾ في ال بد ليا مف أف تتأثر بمجتمع، كفعالياتيا عمى طبيعة المجتمع
 قياميا في المحافظة عمى استمراره كاستمرار نمكه.

عمؿ الكثير لتحسيف القدرة العقمية العامة لمطفؿ. كما أنو  إنو يمكفكنستطيع القكؿ  
 يمكف عمؿ الكثير إلعاقة القدرة ككبتيا.

ة المغة. كمف خبلؿ تنظيـ إدراكنا الحسي بكاسط، كنحف نفيـ عالمنا مف خبلؿ الحكاس 
كلفيمنا لمعاني الكممات ككفاءتنا في التعبير ، المغكية لمفرداتناكنحف نككف مفاىيمنا تبعا 
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المغكم. كمف الكاضح في ىذا المجاؿ أف طفؿ الطبقة العاممة محرـك بصفة عامة بالمقارنة 
 فالٌمغة المتكممة ليا دكر أساسي في عممية التعميـ.، بطفؿ الطبقة المتكسطة

كالمستكل ، لتي تحيط باألسرة مف حيث درجة التكافؽ بيف األب كاألـفالظركؼ ا
كظركؼ السكف قد يؤدم كاحد منيا أك أكثر إلى اعتبلؿ ، كدرجة التعميـ، االقتصادم

سمككيات االطفاؿ كعمى سبيؿ المثاؿ: تؤثر القدرة االقتصادية في تحديد مدل صبلحية 
كليذا أكبر األثر في استقرار ، صحيا مف عدموالمكاف لمسكف مف ناحية أثاثو كاتساعو كككنو 

ال سيما في أكقات الفراغ. ، الصغير داخؿ المسكف أك الثكرة عميو كاليرب منو إلى الطريؽ
كلعمنا نمحظ ىذا في انطبلؽ األحداث في كثير مف األحياف إلى الشكارع في تجمعات لقتؿ 

  1ـاكىي في ذاتيا قد تككف بؤرة لتكٌكف جرثكمة اإلجر ، الكقت
 نحاكؿ عرض أىـ التحكالت حسب مجاالت الحياة في العناصر التالية: 
 التغيرات االقتصادية:-4-1
لقد أصبحت األسرة ىيئة استيبلكية بالدرجة األكلى بعد أف كانت ىيئة اقتصادية   -1

، كتكزع السمع المنتجة كاستيبلكيا كتبادليا، تقكـ بإنتاج كؿ ما تحتاج إليو مف متطمبات
حيث انتقمت عناصر اإلنتاج خارج ، ؾ اللتحاؽ أفراد األسرة المعاصرة بالمصانعكيعكد ذل

األسرة كأصبح يكجد ميؿ مباشر لبلختراع كاستعماؿ صاحب العمؿ لآلالت كتحكلت 
حيث أصبحت األسرة ، الكظائؼ االقتصادية لؤلسرة الحضرية مف المنزؿ إلى ىيئات خارجية

 2ألسرة أىميتيا ككحدة إنتاجية.كمف ىنا فقدت ا، كحدة استيبلكية فقط

حيث لـ يعد ىناؾ تحديدا صارما لكظائؼ كؿ مف ، لقد تغيرت النظرة لتقسيـ العمؿ -
 الزكج كالزكجة يدافع اختبلؼ الجنس.
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فبزيادة الدخؿ مف خبلؿ ، إف تغير اقتصاد األسرة أدل إلى تغير اجتماعي ممحكظ -
مما يقمص التعامبلت ، صادم مف األىؿعمؿ الزكجيف قمت حاجة األسرة إلى الدعـ االقت

كىذا ما أشار إليو قكد حيف قاؿ: "إنو كمما اتسع نطاؽ النسؽ االقتصادم مف خبلؿ ، معيـ
كيظير ميؿ إلى قياـ ، التصنيع تضعؼ ركابط القرابة الممتدة كتتفكؾ أنماط كحدات البنية

ما يغني األفراد م، فالتصنيع يسمح باكتساب دخؿ خاص 1شكؿ مف أشكاؿ النسؽ الزكاجي
كمع االنشغاؿ بالعمؿ الصناعي تضعؼ العبلقات األسرية ، عف طمب المساعدة مف أسرىـ
 كتتجو األسر نحك االستقبللية.

 التغيرات االجتماعية: -4-2
نظرا لضعؼ عبلقات ، أىـ ما يميز األسرة المعاصرة تحكؿ بنائيا مف ممتد إلى نكاة 

االستقبللية إذ يقكؿ محمد السكيدم: "تتميز األسرة القرابة كظيكر التصنيع كالميؿ نحك 
، (2)الجزائرية المعاصرة بتقميص حجميا مف النظاـ األسرم الممتد إلى النظاـ األسرم النككم"

أم أف الطابع الغالب عمى األسر المعاصرة ىك الشكؿ النككم الذم ال يتعدل نطاقو الزكجيف 
 كاألبناء غير المتزكجيف.

يتغير إلى حد بعيد دكر الرجؿ كمكانتو ، الداخمية كالخارجية لؤلسرة بتغير العبلقات 
ككانت العادات تقتضي الطاعة المطمقة ، حيث كاف صاحب الكممة المطمقة، كرئيس لؤلسرة

كخركج الزكجة لمعمؿ أصبحت ، أما حاليا كبعد ارتفاع المستكل التعميمي لمزكجيف، لو
كما تغير نمط السمطة مف المطمقة إلى ، ية كالمساكاةالعبلقات األسرية أكثر اتجاىا نحك الحر 

 االستشارية.
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كما حصمت البنات عمى تحرر ، اتجو اآلباء نحك مبدأ الحكار كالتشاكر مع األبناء -
كصار بإمكانيا المغادرة لمعمؿ كالدراسة في نطاؽ تبعد مقر ، نسبي في حدكد سمطة األب

 .1أختو كما تقمصت إلى حد ما سمطة األخ عمى، السكف
، فبتعمـ الفتيات كالتحاقيف بالتعميـ العالي، لقد تغيرت القيـ المتعمقة بالزكاج كاختياراتو -

تأخر سف الزكاج لدييف عمى عكس الفتيات ذكات التعميـ المتكسط أك حتى الثانكم حيث 
 كيعكد ذلؾ النشغاؿ الفتيات المتعممات بالدراسة. ، يتزكجف في سف مبكرة

كذلؾ ما ساعد ، 2ات البلتي تحصمف عمى االشتراؾ في الحياة العامةإف رغبة األمي -
كذلؾ ال يتسنى ، كما يبرز كعييف بضركرة رعاية أبنائيف بشكؿ جيد، في تقميص حجـ األسرة

إذ تقضي ، خاصة كأف خركج الزكجة لمعمؿ ترتب عنو حرماف عاطفي لدييـ، مع كثرة األبناء
 معظـ أكقاتيا خارج المنزؿ.

نخفضت نسبة زكاج األقارب نظرا لتفكؾ نظـ القرابة كانفصاؿ األسر عف لقد ا - 
منيا ، كذلؾ العتبارات عدة،  3ركتفتحيـ عمى محيط أكب، كاتساع نطاؽ العبلقات، بعضيا

 االجتماعية كالدينية كالنفسية.
إذ أف تدخؿ األجداد في ، لقد صارت األسرة أكثر تحررا في طريقة تربيتيا لؤلطفاؿ -

فمعاممة ، خاصة عند استقبلؿ األبناء بسكف خاص، ربية األطفاؿ صار محدكداشؤكف ت
، األجداد تتـ باعتبارىـ ضيكفا بعد أف كاف األجداد أكؿ األفراد الذيف يشكمكف كياف األسرة
، كما أف تغير نمط التنشئة لدل األبناء كاألجداد صاحبو تحفظ في معاممة األجداد ألحفادىـ

، المدارس كحتى كسائؿ اإلعبلـ، بناء بدائؿ أخرل مثؿ: دكر الحضانةكتدخمت في تنشئة األ
ليأخذ ىذا الفضاء الجديد ما كاف يتمتع بو األجداد كاألقارب ، كالتمفزيكف كالمجبلت... الخ
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كبذلؾ أصبحت عممية التنشئة مف المياـ الكالديف بالدرجة ، كاألعماـ مف سمطة اتجاه األبناء
ياه، ي التنشئة يختمؼ عف أسمكب األجدادذلؾ أف أسمكبيـ ف، األكلى ، بؿ قد يتناقض كا 

خاصة كأف الكثير مف المجتمعات تسير في الكقت الحاضر إلى نمط المساكاة في الحياة 
 األسرية.
فمـ يعد العدد ، لقد تقمصت الكظيفة اإلنجابية لؤلسرة اإلنجابية:التغير في الكظيفة  -1

حيث تقبؿ الكثيرات مف النساء كخاصة العامبلت  ،الكبير لؤلطفاؿ مطمكبا كال مرغكبا فيو
عمى استخداـ كسائؿ تحديد النسؿ أك تنظيمو ككثيرا ما تتعمد النسبة الغالبة منيف إلى أف 

خاصة إذا كاف في ذلؾ ما ، تطرح جانبا فكرة إنجاب طفؿ لسنكات عدة مف التحاقيا بالعمؿ
 1يعكؽ استمرارىا في ىذا العمؿ".

لتنشئة االجتماعية : إف نمك الطفؿ العاطفي كالعقمي ىك في التغيير في كظيفة ا -1
كالكاقع أف ، ممف يمثمكف دكرا ميما في حياتو، الدرجة األكلى نتيجة تفاعمو مع اآلخريف

الكالديف ىما أكثر األشخاص أىمية مف حيث أنيما يقدماف لمطفؿ أكلى النماذج التي 
إال أف التحكؿ مف مجتمع تقميدم ، اعد كالقيـكالتي تمثؿ مختمؼ القك ، يستخدميا في بناء ذاتو

بطبقاتو االجتماعية الكاضحة التحديد إلى المجتمع الصناعي الذم تحكمو قكانيف السكؽ 
 –بشكؿ جزئي كربما كمي  –أدل إلى التخمي ، كالعمؿ كانشغاؿ الكالديف أك غياب أحدىما

لحاقيا بمؤسسات أخرل كرياض األطفاؿ كال مدارس... كغيرىا ككسيمة عف كظيفة التنشئة كا 
 مف كسائؿ التكيؼ المنظمة التي تمجأ ليا األسرة.

 التغيرات التكنولوجية:-4-3
فبكاسطتيا تساير ، تعتبر المخترعات التكنكلكجية نتيجة حتمية لحاجات األسرة المتزايدة -

كتتأثر األسرة بكصفيا أىـ بناء اجتماعي ضمف نسؽ المجتمع الكمي ، الكاقع المعاصر
ختمؼ ىذه المخترعات حيث يظير تأثيرىا مف خبلؿ ما أصبحت تتمتع بو مف أدكات بم
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كاآلالت الكيرك منزلية الحديثة كآالت ، منزلية تساعد الزكجاف في قضاء العديد مف المياـ
كيتزايد اقتناء ىذه ، ككذلؾ كسائؿ الترفيو المتعددة كالمتطكرة، الطبخ كالتنظيؼ... إلخ
، ىا كأىميتيا حيث: " عندما تتبنى مجمكعة مف األسر شيئا جديداالمخترعات حسب انتشار 

فإنو بمجرد ظيكر فائدة ىذا الشيء تتبناه بالتدريج األسر األخرل حيث يشمؿ المجتمع 
 .خاصة إذا كانت مف الضركريات التي تقتضي الحياة المعاصرة اقتناءىا.1بأسره
خبلؿ االكتشافات العممية في مجاؿ مف ، كما يبرز ىذا التأثير التكنكلكجي في األسرة -
حيث كجدت العديد مف المقاحات ضد األمراض التي كانت في الماضي تفتؾ ، الطب

 باألطفاؿ كاألميات. كلقد ساىمت 
ىذه المقاحات في تقميص عدد الكفيات نظرا لما تمتعت بو األميات مف عنا صحية 

 كمراقبة مستمرة.
 الفكرية والعقائدية: التغيرات-4-4
دت مختمؼ التحكالت إلى ظيكر فمسفة جديدة تدعك لمركح الفردية كالحرية في أ 

كىك ما يبرز في بعض ، كذلؾ لضعؼ االحتكاؾ العائمي كانشغاؿ كؿ فرد بنفسو 2التصرؼ
ف كاف تحقيؽ ، األسر المعاصرة التي تتخذ مبدأ الحرية المطمقة في الشؤكف الشخصية كا 

خاصة إف كانكا أعضاء ، ة القضاء عمى سعادة اآلخريفالسعادة الفردية ال يستدعي بالضركر 
بؿ تحديده أيضا ، األسرة. إذ تغيرت معايير كمعتقدات الزكجاف بإتباعيـ لسياسة تنظيـ النسؿ

رغـ ما في ذلؾ مف خطر عمى صحة ، مف خبلؿ استعماليـ لكسائؿ منع الحمؿ المتعددة
تكاثر. كتجدر اإلشارة إلى أف درجة ككذا معارضة الفطرة اإلسبلمية التي تدعك لم، النساء

 تأثر األسر لمختمؼ ىذه التغيرات تختمؼ مف أسر ألخرل.
عناصر  بمختمؼ-ماإلى حد -كاإلحاطة ، مف خبلؿ تعرضنا ألىـ نظاـ اجتماعي 

تككنو مف خبلؿ تعريفو كمعرفة كيفية بنائو كخصائصو ككظائفو كأىـ ما طرأ عميو مف 
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لت كستبقى أىـ ركيزة في تأسيس المجتمع. بؿ نكاد نقكؿ ال اتضح أف األسرة ما زا، تغيرات
حيث أف المجتمعات القديمة التي لـ تعتد باألسر كأساس شرعي ، كجكد لمجتمع بدكف أسرة

.  في تككنيا لـ ترؽ إلى ما كصمت إليو األسرة اليـك
جد  كما أف ىذا البناء كمف خبلؿ قيامو بكظائفو ال يخدـ الفرد فحسب بؿ يخدـ ثبلثية 

 األسرة كالدكلة.، رئيسية في تأسيس المجتمعات كىي الفرد

تعتمد األسرة العصرية اليـك في تنشئة أبنائيا عمى نكع مف  المعاصرة:خصائص االسرة 
 كىذا النكع يشتمؿ عمى مبادئ تربكية، التربية تختمؼ عف ذلؾ المكجكد في األسرة التقميدية

 كتتطابؽ مع األىداؼ الحديثة لمحياة العصرية، نفسية اجتماعية تتماشى كمقتضيات العصرك 
، المتحضرة كمف أىـ األىداؼ التربكية التي تعمؿ األسرة عمى تحقيقيا في شخصية الطفؿك 

القياـ باألعماؿ التي تخصو ك  تنظيـ أحكالوك  تعكيده عمى االعتماد عمى نفسو في ترتيب أمكره
 .بنفسو منذ الصغر

النامية عمى حد سكاء ك  رية في المجتمعات المتطكرةالعص لؤلسرةمف الخصائص المميزة 
نعبر عنو باصطبلح رفاىية  أكمادم كنرمز لو  األكؿ بارزيف: أساسيفيمكف ذكر مظيريف 

الكسائؿ ك  عدد الحجراتك  نكع السكفك  األسرةمف خبلؿ مستكل الحي الذم تعيش فيو  األسرة
نعبر عنو باصطبلح ك  غير مادم الثانيك  كمكارد اإلنفاؽ األسرةالحديثة التي تستعمميا 

 األبناءنكع العبلقات السائدة بيف الزكجيف كبيف  يمكف قياسو عف طريؽك  األسرةتحضر 
 تعميميا.لمعمؿ كدرجة  المرأةخركج ك 

تقريب  إلىسيكلة المكاصبلت بيف دكؿ العالـ ك  اإلعبلـاالنتشار الكاسع لكسائؿ  أدلكقد 
الذم سمح باالحتكاؾ الثقافي  الشيءبلط بيف الشعكب زيادة االختك  األسفاركثرة ك  المسافات

 اآلسرخصائص  أىـكمف  األسريةالحياة  أساليبتغيرات في  إحداث إلى أدلالذم  األمر
 .الحديثة
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  الزكاج المبني عمى الحب 
االسرة ك  الزكجة يعتبر مف االمكر التي تقتصر عمى االباءك  كاف في السابؽ اختيار الزكج

 ختيار شريؾ الحياةاالشابة اف يقببل بآراء ابائيـ في ك  كجب عمى الشاباذ يت، بصفة عامة
االقتصادية التي حدثت في المجتمع بصفة عامة ظيرت ك  لكف بعد التغيرات االجتماعيةك 

دكف اغفاؿ التغير  1عممية االختيار في الزكاجك  مفاىيـ اخرل جديدة سيطرت عمى طريقة
اتاحة الفرص ليا ك  فع القيكد الصارمة عؿ سمككياكمكانتيا بر  المرأةالذم حدث في مركز 

اعطائيا الفرصة لمتعمـ تعميما ك  الفنيةك  الختبلط بالرجاؿ في مجاالت مختمفة منيا الثقافية
 2المراكز السياسية كحتى مراكز السمطةك  كذلؾ اشراكيا في المنافساتك  مختمطا
  الزكجية:استقبللية الحياة  

المرجعية  األسرلعصرية الحديثة التككيف استقبللو عف ا األسرمف السمات البارزة في 
 أفكال يمكف ليذه االستقبللية ، تحررىا مف كؿ الركابط التي كانت تفرضيا عميياك  الكبرل

المراد تككينيا  األسرةبرىف الزكجاف عمى قدرتيما في التكفؿ بحاجيات  إذا إالتككف ناجحة 
 الكافي لتكفير حياة راغدة تكفر الدخؿ المادم ك  خاصة استقبللية السكف

  الزكجيف:التكافؽ في عبلقة  
العصرية بمميزات تختمؼ عف تمؾ المكجكدة في  األسرحيث تتميز عبلقة الزكجيف في 

 أكثرتتصؼ  أصبحت، االستبدادك  القيرك  كانت تتميز بالسيطرة أفالتقميدية فبعد  األسر
 الجك الصاـرك  العائمة تغيرت أفرادية بيف العبلقة الشخص إف إذالمساكاة ك  الديمقراطيةك  بالحرية

كبيرة  أىميةالعطؼ ك  لعنصر الحنافك  القيرم لمعائمة ترؾ مكانو لجك مخالؼ تماماك  الصعبك 
الحديثة عمى تككيف عبلقات داخؿ العائمة  األسرةساعد  التسمط ىذا ماك  مف عنصر السمطة

 لؤلسرةابرز الظكاىر المميزة  لمعمؿ مف المرآةتعد ظاىرة خركج ك  االنفتاحك  تتسـ بالتحرر
 أيضاالعصرية 
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  النسؿ:كتحديد  األسرةحجـ 
 األسرةفي  األبناءمف النسؿ كتعتبر كثرة  اإلكثارالعربية كال تزاؿ تشجع  األسركانت 

ىذه القيـ بدأت تخضع لبلتجاىات  أفغير ، القكةك  االعتزاز ككسيمة لمسيطرةك  مصدرا لمفخر
الكثير  أصبحتك  االقتصاديةك  ديد النسؿ اخذا بالتعاليـ الطبيةتحك  األسرةالحديثة في تنظيـ 

 1ؿاألطفامف حيث عدد  األسرةاالعتداؿ في حجـ  إلىمف االسر تمجأ 
مف جميع النكاحي االقتصادية  اإلنسافتحديدىا تعني تنظيـ حياة ك  األسرةفتنظيـ 
 أسرةكؿ  إليياتصؿ  أفالتي تكد  األىداؼىذه ىي مجمكع ك  النفسيةك  الصحيةك  كاالجتماعية

 العصرية.تؤمف بالمبادئ 
 :عدـ التشبث بالتقاليد 

كانت ال  إذاأصبحت األسرة العصرية اليـك ال تكلي اىتماما كبيرا لتقاليد الماضي خاصة 
اضمحبلؿ الكثير مف الظكاىر التقميدية التي  إلى أدلتتماشى مع مقتضيات العصر ما 

مف الظكاىر التي لـ تعد ك  ية سابقا كالزكاج مثبلالتقميد األسرطالما طغت عمى نمط حياة 
قديما  اآلسرة أفرادالعصرية تتمسؾ بيا ىناؾ الطاعة العمياء التي تفرض عمى كافة  األسر

 األسريةلكف تغيرت ىذه المفاىيـ ك  األبناءك  اإلباءكجة كال بيف ز حكار بيف الزكج كال فبل يكجد
كالحرية  الديمقراطيةا مجمكعة مف المفاىيـ حمت محميك  األسرةمع التغير الذم كقع داخؿ 

 كالتسامح
  التغيرات االجتماعية في األسرة المعاصرة رابعا: 

تتأثر األسرة باعتبارىا نسقا فرعيا مف المجتمع كنسؽ كمي بالتغيرات االجتماعية التي  
كجية تحدث بالمجتمع كالتحديث كخاصة في ىذا العصر الذم يتميز بالثكرة المعرفية كالتكنكل

كقد شمؿ ىذا التغيير بناء األسرة ككظائفيا كفمسفتيا ، كالمعمكماتية كاالنفتاح عمى العالـ
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االجتماعية كنظرتيا لمحياة كتطمعاتيا كأساليبيا في اتخاذ القرارات األسرية كمكاجية تحديات 
  1العصر كانعكس ذلؾ عمى دكرىا التربكم

ظيكر مؤسسات جديدة تساند األسرة كي كقد أدت التغيرات االجتماعية كالتحديث إلى  
تحسيف كضعيا االجتماعي ، تتفرغ لمقياـ بمسؤكلياتيا اليامة مثؿ التنشئة االجتماعية لؤلبناء

التخطيط لمستقبؿ األبناء كمساعدتيـ عمى تحقيؽ النمك الشامؿ المتكامؿ في ، االقتصادم
االجتماعي لؤلبناء كتكفير البيئة حدكد قدراتيـ كبالتالي تحدد األسرة مف خبلؿ عممية اإلعداد 

كعمى الرغـ مف كجكد مؤسسات متخصصة في المجتمع تؤدم كظائؼ ، النفسية كاالجتماعية
فمازالت األسرة تمثؿ أكؿ ظيكر كأىـ جماعة  *أساسية مساندة لكظائؼ األسرة كمتكاممة معيا

رتباط العاطفي بيف فاال، اجتماعية مف حيث تأثيرىا المباشر كالعميؽ عمى نمط شخصية الفرد
شباعيا لحاجات األبناء ينمي لدييـ الشعكر بالػ "نحف" كاالنتماء كالكالء كتقديـ  أفراد األسرة كا 
 2األسرة لمنماٌذج السمككية ألبنائيا مف خبلؿ عممية التفاعؿ االجتماعي يقكم مف تأثيرىا

  عمييـ
تتطمب مف  القيمينسقيا إف أثر التغيرات االجتماعية عمى األسرة ككظائفيا كبناءىا ك  

، التربية كنسؽ اجتماعي دكرا جديدا لمساندة األسرة في مكاجية التغيرات كمتطمبات التحديث
فدكر التربية ىنا يساعد األسرة عمى تماسكيا كتفيـ متطمبات أدكارىا الجديدة كتكقعات 

ا كفي ضكء ىذ، المجتمع منيا لمكاجية مطالب العصر كما يفرضو عمييا مف تحديات
أصبحت األسرة _ كخاصة األـ _ في حاجة لتكجيو كتفيـ ألدكارىا الجديدة كاالستفادة مف 

كىنا تأتي كظيفة التربية الرسمية ، التقدـ المعرفي كتطبيقو فيما تمارسو مف أدكار اجتماعية
كغير الرسمية في مساعدة األسرة عمى التكيؼ مع مطالب الحياة الحديثة كمكاجية التغيرات 
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اعية كاالستفادة مما يقدمو المجتمع كمؤسساتو مف خدمات كالمساىمة المجتمعية في االجتم
  1عممية التنمية المستديمة

كأصبحت مؤسسات المجتمع ذات الدكر التربكم مسؤكلة عف مساعدة األسرة لمقياـ  
كجيو كما امتد دكرىا لتشمؿ ت، بأدكارىا االجتماعية الجديدة كالتعامؿ مع التغيرات االجتماعية

كتكعية األسرة كتبصيرىا بدكرىا في المجتمع كخاصة في القياـ بكظائفيا كأىمية التخطيط 
جممة التحكالت التي تشيدىا األسرة المعاصرة ك  لمستقبؿ أبنائيا مف خبلؿ التكجيو كاإلرشاد

فبظيكر التصنيع كانتشار المخترعات الحديثة كتحكؿ ، ساىمت في تغييرىا شكبل كمضمكنا
الريفية البسيطة إلى أماكف معقدة كسيكلة المكاصبلت كسرعتيا تأثرت أنشطة األسرة األماكف 

كلذلؾ أصبحت تعاني أزمة تكفيؽ بيف مقتضيات ، المعاصرة كتغيرت قيميا كاتجاىات أفرادىا
فتـ التحكؿ في دائرة ، الكاقع كما ترسب في كجداف األفراد مف معتقدات كقيـ راسخة

  .*نما ظؿ النزاع مرتكزا في دائرة العادات كالقيـبي، المؤسسات االجتماعية

بينت منيا سناء ، يمكننا قياس درجة التغير في األسرة مف خبلؿ بعض المحكات 
إذ يعداف الشرطاف األساسييف المذيف البد مف ، ىما المينة كالسكف الخكلي محكيف ىاميف

  2تكفيرىما عند اإلقداـ عمى بناء األسرة

 لحديثة:ااألسرة الجزائرية 
نستخمص أف كؿ ذلؾ ينطبؽ ، مف خبلؿ التعاريؼ السابقة لؤلسرة كأشكاليا ككظائفيا
حيث يتضمف كافة األشكاؿ ، عمى المجتمع الجزائرم مثؿ باقي المجتمعات األخرل

 آنفا.كالكظائؼ المذككرة 
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"كما أف التغيرات التي تحدث ضمف األسرة ال يمكف فصميا عف التغيرات التي تحدث في 
كأم تغير في المجتمع يقتضي ، لمجتمع كخاصة في مراحمو االنتقالية بيف القديـ كالحديثا

كلتحديد بنية األسرة الجزائرية كما طرأ عمييا مف تغيرات  1تغير األسرة كالعكس صحيح".
بنائية ككظيفية البد مف البحث في المميدات التي أدت إلى تطكر األسرة الجزائرية بالشكؿ 

 الحالي.

استمدت األسرة الجزائرية خصائصيا مف األشكاؿ األكلى لمعائمة المغاربية االمازيغية كقد 
باإلضافة إلى التراكمات التاريخية مف خبلؿ الحضارات التي تعاقبت ، عبر مختمؼ المراحؿ

تأثيرات ك  التركيبيةك  عمى ىذا المجتمع كمنيا الحضارة اإلسبلمية خاصة أشكاؿ العائمة العربية
كمختمؼ ، لفرنسي المتمثمة في تحطيـ كتشكيو بنى القرابة لممجتمع الجزائرمالمجتمع ا

االقتصادية التي أثرت عمييا في مرحمة االستقبلؿ مف خبلؿ التنمية ك  التغيرات االجتماعية
  2المنتيجة مف طرؼ الحككمات الجزائرية المتعاقبة 

 في الركابط األسرية إف التغيرات التي طرأت عمى المجتمع الجزائرم ترتب عنيا ضعؼ
تقمص حجميا كمف المعركؼ ك  كما حدث ليا تغير في نمطيا، أساليب الضبط االجتماعيك 

أف األسرة الجزائرية كانت ذات طابع ريفي يعكد إلى أصؿ المجتمع الجزائرم حيث كانت ىذه 
 كتجمع كؿ قبيمة مجمكعة، األخيرة تنتمي إلى العرش الذم يضـ مجمكعة كبيرة مف القبائؿ

كىذه الطبيعة الريفية لمجتمعنا جعمتو يعتمد ، مف األسر تتآزر فيما بينيا لحماية األسرة كالفرد
عمى األسرة الممتدة أك العائمة قبؿ دخكؿ الصناعة كالتكنكلكجيا كتأثير اليجرة بشتى أنكاعيا 

أدل األمر الذم ، أك اليجرة إلى الخارج خاصة فرنسا، سكاء اليجرة مف الريؼ إلى المدينة
ككانت السمطة كالمسؤكليات  3إلى ظيكر األسرة النككية المنتشرة في المجتمعات الغربية.
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كتبرز مكانتيا  –الخارجية ترتكز بيد كبيرىا فتقتصر مسؤكلياتيا عمى تربية األطفاؿ كرعايتيـ 
فيـ مركز االىتماـ في ، كتصبح ذات األىمية كمما كاف ليا عدد كبير مف األكالد الذككر

كتميزت العبلقات القائمة في األسرة  –كتسيير الشؤكف الداخمية لمبيت  –رة الجزائرية األس
كأىـ ما يميز األسرة ، الممتدة باختبلفات كاضحة حسب السف كالجنس كاالتجاه القرابي

الجزائرية التقميدية ذلؾ الحاجز بيف الجنسيف كىك حاجز سميؾ يرتكز عمى فكرة المحافظة 
كما تميزت العبلقة بيف اآلباء كاألبناء بالطاعة  ،1 قي كالجسدم لممرأةعمى البقاء األخبل

كترل بعض الدراسات أف حركة النزكح مف الريؼ إلى المدينة جعمت األسرة ، كاالحتراـ التاـ
الجزائرية تفقد شكميا األصمي كأسرة ممتدة يصؿ عدد أفرادىا إلى أكثر مف أربعيف فردا 

حيث ، مع اإلشارة إلى تميز ىذه األخيرة بكثرة اإلنجاب، يةكتتجو نحك شكؿ األسرة النكك 
، مع احتفاظيا بكظائؼ األسرة الممتدة، يتراكح متكسط عدد أفرادىا بيف خمسة كسبعة أفراد

التغير الذم شيدتو األسرة الجزائرية سكاء في ك  كتتسـ العبلقات القرابية داخؿ األسرة التقميدية
حيث يككف تغيرىا ، قيمياك  ا الكثير مف كظائفيا التقميديةالذم افقدىك  أسمكب كنمط حياتيا

نتيجة حتمية لتغير احد نظميا االجتماعية أك تغير سماتيا الحضرية أك تغير العادات 
تتبايف األسرة الجزائرية في تعامميا مع ىذا الكاقع تبعا ك  أساليب الضبط االجتماعيك  كالتقاليد

 تكجياتيا الفكرية أك حسب ظركفيا الماديةك  كتقاليدىالمتغيرات كثيرة تتعمؽ بعادات األسرة 
بمستكل الكعي لما يجرم في المحيط كمدل تكفر كسائؿ الترفيو كالتسمية ك  االجتماعيةك 

 . 2كاإلعبلـ في البيت

كىكذا تكضح لدينا بعد االستقبلؿ بداية تبمكر أسرة جزائرية تجمع بيف خصائص األسرة 
كتغيرت ، كىك ما أطمؽ عميو البعض اسـ األسرة المركبة، النككية ككظائؼ األسرة الممتدة

ألف الفرد في ، األسرة الجزائرية تبعا لممراحؿ التي مر بيا المجتمع الجزائرم مف حيث البناء
دكف اعتبار ، عمى أساس القدرة كالكفاءة، المدينة يعمؿ في المؤسسات الصناعية كالتجارية
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كذلؾ ما يسمح لؤلسرة باالنتقاؿ العمكدم في ، ريؼلمجنس أك القرابة كما ىك الحاؿ في ال
كما يمكنيا مف االنتقاؿ ، السمـ االجتماعي كاالقتصادم مف األسفؿ إلى األعمى كالعكس

كذلؾ عكض ، األفقي بتغيير إقامتيا مف منطقة جغرافية إلى أخرل تبعا لفرص العمؿ المتاحة
كىذا بدكره جعؿ األسرة الجزائرية ، االرتباط بقطعة أرض كاحدة كالعمؿ في مجاؿ الزراعة

كمف ثـ تقمص حجميا مف أسرة ممتدة متعددة األجياؿ إلى أسرة نككية ، تنتزع نحك الفردية
كما يدعـ ىذا االتجاه ، تضـ في األغمب الزكج كالزكجة كاألبناء الصغار، محدكدة العدد

 إف التغيرات االقتصادية ثـ، ظاىرة الزكاج مف خارج األسرة التي كانت تمنعيا األسرة الممتدة
االجتماعية التي شيدىا المجتمع الجزائرم قد تركت أثارىا الكاضحة في التركيب االجتماعي ك 

كأثر تغيير ، مؤسساتو البنيكية كالعائمة كاألسرة كعبلقات القرابة بصكرة خاصةك  بصكرة عامة
الستقبلؿ مرتبطة فأصبحت السمطة فييا بعد ا، بناء األسرة الجزائرية عمى بعض كظائفيا

بالكضع االقتصادم كالمركز االجتماعي كالسياسي كالعممي كاإلدارم بعد أف كانت مرتبطة 
كغالبا ما تككف لكبار السف مف الذككر كما تغير مركز المرأة بحيث ، بالقيـ كالعادات كالتقاليد

رأة إلى خاصة بعد خركج الم، لـ تعد السمطة في تسيير شؤكف األسرة مركزة في يد الرجؿ
  1العمؿ الذم أعطاىا االستقبللية االقتصادية التي حث عمييا اإلسبلـ قبؿ ذلؾ.

يمكننا القكؿ أف األسرة الجزائرية ليست بمعزؿ عف التغيرات ، كفي ضكء ما تقدـ
فيي في تفاعؿ مستمر مع ىذه التغيرات إال أنيا ال تزاؿ ، الحاصمة عمى المستكل العالمي

لتقاليد كالقيـ كاألعراؼ كالنظرة الجماعية لمسمكؾ الفردم الذم يتمثؿ حريصة عمى العادات كا
في رقابة كضبط سمكؾ كؿ فرد مف األسرة كتكجيو الكجية التي ترفع مركز األسرة في 

كما ، المجتمع كتحافظ عمى شرفيا كيرجع ذلؾ إلى قكة التقاليد كالتراث المشترؾ مف جية
كما أثرت الحياة في المدينة ، يد األسرية مف جية أخرلتركو اإلسبلـ مف آثار قكية في التقال

عمى األسرة الجزائرية الممتدة مف حيث البناء كالسمطة كالزكاج كاإلنجاب كالكظائؼ التقميدية 
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لؤلسرة كالتربية كالضبط االجتماعي كالدؼء العاطفي ألفرادىا كذلؾ بدرجات متفاكتة نتيجة 
 .1عية كالثقافية كمناطؽ اإلقامة لكؿ أسرةاختبلؼ المستكيات االقتصادية االجتما

صفات أعطت لؤلسرة الجزائرية طابعا خاصا ك  كقد أدل ىذا التغير إلى ظيكر خصائص
كمف ىنا نستخمص أىمية األسرة في  2جعميا تتميز عف باقي األسر في المجتمعات األخرل

كذلؾ مف خبلؿ ، المجتمع الجزائرم كقيمة دافع عمييا في السابؽ كحافظ عمييا في الحاضر
القكانيف التي تعتني بيا مف أجؿ حمايتيا مف التدىكر كاالستبلب الذم تعرضت لو في الفترة 

حيث نبلحظ المعاناة النفسية كاألزمة األخبلقية التي أفرزتيا التحكالت الحضارية ، األخيرة
سبلمي" المعاصرة كالتي طبعت الحياة األسرية بكؿ مظاىرىا دكف تمحيص بيف النسقيف "اإل

 ك"الغربي".
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  :خالصةال 

الجزائرية ليست بمعزؿ عف التغيرات الحاصمة في  إف األسرةيمكننا القكؿ ، كفي ضكء ما تقدـ
فيي في تفاعؿ مستمر مع ىذه التغيرات إال أنيا ال تزاؿ حريصة عمى ، المجتمعات األخرل

ة لمسمكؾ الفردم الذم يتمثؿ في بعض العادات كالتقاليد كالقيـ كاألعراؼ كالنظرة الجماعي
فيي أكؿ كأىـ كسيط تربكم تغرس قيـ الديف رقابة كضبط سمكؾ كؿ فرد مف األسرة 

التي تقـك بدكر التنشئة ك  كاألخبلؽ في سمكؾ أبنائيا كتشكؿ سمككو طبقنا ليذه القيـ
تربية  فيي تعد عامبلن ىامان في، االجتماعية كتحقيؽ التكازف النفسي كاالجتماعي لؤلبناء

 األبناء

 



 
 
 
 
 

 

 

 األسريمظاىر التماسؾ و  أىمية :أوال

 األسري: العوامؿ المؤثرة في التماسؾ ثانيا

 في ظؿ العولمة األسري: التماسؾ ثالثا
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  تمييد:

تعد األسرة المؤسسة األولى لمتنشئة االجتماعية التي ليا التأثير البالغ في عممية التطبيع 
ثؿ لمجماعة األولية التي يتفاعؿ الطفؿ مع أعضائيا االجتماعي حيث تعتبر النموذج األم

، الفردحيث تصبح العامؿ األشد تأثيرا في تشكيؿ شخصية ، وجيا لوجو ويتواجد معيـ
المجتمع ىي عبلقة تكاممية و  العبلقة بيف األسرةف لديو.وتحديد معالـ السموؾ االجتماعي 

تمع الذي تنتمي إليو ما يؤدي إلى تبادلية فكمما زاد تماسؾ األسرة زاد بدوره تماسؾ المج
األخبلقي و  السموكيو  يجنب االنحراؼ الفكريو  واالجتماعي ألفراد األسرة االستقرار النفسي

 ويجعميـ في تفاعؿ مع أفراد المجتمع بشكؿ ايجابي فيو رابط قوي لمعبلقات إلى حد بعيد
التي تتعمؽ بالتماسؾ  قد خصصنا ىذا الفصؿ لمتفصيؿ في أىـ الجوانبو  القيـ بيف اإلفرادو 

 األسري.
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 التماسك األسري

 األسريمظاىر التماسك و  أىمية: أوال
إف األسرة التي تتشكؿ عمى أساس وجود الترابط العميؽ بيف أفرادىا ستمنح جميع األفراد 

وذلؾ ألف األساس القوي الذي تُبنى ، القدرة عمى تجاوز صعوبات الحياة بدوف التأثر بيا
وأيضًا يعطي كؿ فرد ، واأللفة بيف أفراد العائمة الواحدة، اأُلسر يخمؽ جوًا مف المحبةعميو 

وحتى يتمكف الفرد مف تعزيز ، مف أفراد العائمة إحساسًا بأنو ليس وحيدًا وأف ىناؾ مف يدعمو
ومدى ، توألف ىذه الثقة ستشعر كؿ فرد بقدر ، يجب أف يوفر الثقة المتبادلة، ىذا الترابط

 .العائمةفي تماسؾ  أىميتو
ويجنب ، داخؿ األسرة يؤدي إلى االستقرار النفسي واالجتماعي ألفرادىا إف التماسؾ

ويساعدىـ عمى زيادة تحصيميـ ، والقمؽ واالكتئاب، الشباب االنحراؼ الفكري واألخبلقي
رابط قوي مف  فالتماسؾ، خرى في المجتمعويجعؿ ىذه األسرة تتفاعؿ مع األسر األ، الدراسي

فبدونو تنيار األعمدة واألسقؼ. وىو السبيؿ الوحيد لبناء ، روابط َلبنات المجتمع اإلسبلمي
فتنشأ  لذي ينعكس عمى حياة كؿ فرد فيياأسره سعيدة. ولو دور كبير في االستقرار النفسي وا

 المجتمع.في  إيجابييف أفرادا سعداء وناجيف وأفرادا

 :األسريالتماسك عوامـل تحقـق  -1

ؽ التماسؾ األسري ال بد مف توفر وتضافر عوامؿ عدة تذكر أىميا فيما لكي يتحق-
 :يمي

 :العــامل الدينـــي .1

والتي يخضع ، يعتبر الديف مف أىـ النظـ االجتماعية في كافة المجتمعات البشرية حيث
ال استحؽ الجزاءات المختمفة التي ، ليا الفرد في تصرفاتو وسموكو إف طوعا أو كرىا وا 

المجتمع وعندما يولد الفرد يجد نفسو محاطا بأسرة يعتبر الديف أحد عناصر ثقافتيا يفرضيا 
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. ويعرؼ 1األساسية اليامة وأحد المثيرات القوية التي تفرض نفسيا عميو كي يستجيب ليا
دور كايـ الديف بأنو "نسؽ موحد ومتكامؿ يشتمؿ عمى العقائد والممارسات المتصمة باألشياء 

صغير وأخبلقي ، ف أف تمؾ العقائد والممارسات تمارس في مجتمع محميفضبل ع، المقدسة
 2يسمى الكنيسة.

لو ، يتكوف مف معتقدات وخبرات وتصورات، ويرى "كير كباتريؾ" أف الديف بوصفو سموكا
وىنا يجب التفريؽ  3دور ميـ في زيادة توافؽ الفرد وزيادة قدرتو عمى حؿ مشكبلتو الحياتية.

لى ، بيف الديف والتديف فالديف في اإلسبلـ "وضع إليي يرشد إلى الحؽ في االعتقادات وا 
 4الخير في السموؾ والمعامبلت".

نسؽ معرفي يحتوي عمى المعتقدات  األنساؽ:أما التديف فيو مكوف يتضمف عددا مف 
ونسؽ سموكي يحتوي ، ونسؽ وجداني يحتوي عمى المشاعر والتقوى، والمعارؼ والمعمومات

واألنشطة الدينية التي يقـو بيا الفرد تعكس مدى التزامو بتعاليـ دينو وأف  ،عمى التصرفات
وبالتالي كمما زاد إيماف الفرد زاد التزامو بالتعاليـ الدينية. ، اإليماف ىو التصديؽ بيذه التعاليـ

بؿ يطمقيا عمى معنى شامؿ ، والقرآف الكريـ ال يستعمؿ كممة "الديف" في معنى ضيؽ محدود
فيو منياج التفكير والعمؿ الشامؿ لمحياة ، ع بكثير مما يتصوره الناس عامةجامع أوس

يعتبر الديف أىـ  اخرالبشرية في كؿ مجاالتيا ال فرؽ في ذلؾ بيف زمف وزمف وقطر دوف 
لزواجي التي يتصدرىا اضح ذلؾ مف خبلؿ معايير االختيار ويت ةاألسر في الركائز األساسية 

ـ مصادر تكويف الشخصية المتوازنة التي يفيض سموكيا الجاد كما انو مف أى العامؿ،ىذا 
 األسري.ونماء عمى محيطيا خيرا 
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وال شؾ أف مف أىـ الوسائؿ التي تؤدي إلى زيادة التكامؿ والوحدة بيف أفراد األسرة  
مثؿ ىذه الممارسات الدينية ترفع ف، كالصبلة مثبل ممارسة الشعائر الدينية بطريقة جماعية

ريا ومعنويا وتمنع االنحراؼ ومف ثـ ينبغي أف تحدد المناقشات األسرية والتصرفات األسرة فك
 .1وتوجو نحو تأكيد الفضائؿ والتمسؾ بالقيـ الدينية بالكممة والفعؿ

 : يالعــامل االجتماعــ .  .1
نما ىو مجموعة عوامؿو  إف العامؿ االجتماعي في حقيقة األمر ليس عامبل واحدا  ا 

 سيتـ التطرؽ ألىميا كما يمي:، و حسب ظروؼ كؿ أسرة روزهليكف يبقى بو 
  حيث أف وعي كؿ فرد في ، واجباتوو  حقوقويعرؼ كؿ فرد ينتمي إلى األسرة أف

مركز الذي يحتمو دوف تحميؿ أي بوظيفتو حسب الو  عميو يجعمو يقـو بدورهو  األسرة بما لو
تمع فإذا نظرنا إلى أي مج .2استقرارىاو  مما يزيد مف تماسؾ األسرة، أعباء فوؽ طاقتو وعض

توزيع األدوار االجتماعية بحيث نجد و  الترتيبو  التنسيؽو  االتفاؽفسوؼ نجد درجة معينة مف 
ال استحاؿ قياـ المجتمع أصبلو  ما يتوقعو مف اآلخريفو  كؿ فرد يعرؼ ما ىو مطموب منو  ا 

 3 استحاؿ عمى أعضائو العيش معاو 
وعممية بناء ، العبلقات تنشأ بيف الزوجيفتقـو الحياة الزوجية عمى نوع جديد مف و 

بؿ تنشأ ىذه ، عبلقات جديدة ليست عممية آلية تتـ بمجرد وجود الزوجيف تحت سقؼ واحد
العبلقات عمى أساس التقبؿ المتبادؿ وتعبير كؿ طرؼ عف رغبتو في مساعدة الطرؼ اآلخر 

 4والوقوؼ إلى جانبو.
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ية ىذه العبلقات االجتماعية فالرغبة في ونجاح األسرة يتوقؼ عمى شعور الزوجيف بأىم
 استمرارىا تعني االستقرار واالطمئناف في الجو األسري.

 اعاتباإلشعمى التكيؼ المتبادؿ بيف األدوار الزوجية مف ناحية  األسريةوتقـو الحياة 
عندما و ، الجنسية والعواطؼ والصداقة والديمقراطية والمشاركة في السمطة وتقسيـ العمؿ

تسمو كؿ العبلقات التي كانت قائمة مف قبؿ في عبلقات الزوجاف نحو األبوة يتحوؿ 
تكميؼ الرجؿ بحماية و  التوظيؼ الصحيحيف لمفيـو التفضيؿ اإللياميو  فالفيـ 1.الزوجيف
شراكيا في القرارات المنزليةو  ىو مطالب لحسف معاممتيا، و اإلنفاؽ عميياو  رعايتياو  المرأة ، ا 

نما األمر داخؿ األسرة شورى بيف األعضاءو  تبدادالقوامة ال تعني االسو   ىذه القوامة ىي، و ا 
أحد الضروريات االجتماعية داخؿ أي فإنيا عمماء االجتماع  وؿىي كما يقو  الرئاسةو  القيادة

ال يفقدىا شخصيتيا و  في اإلسبلـ ال يفقد المرأة اسميا لتأخذ اسـ زوجيا جماعة. فالزواج
يحؽ إلبراـ العقود االقتصادية  لكف ليا مف الحرية ما يكفي حتىو ، ةالقانونية المستقمو  المدنية

 التممؾ. فيحؽ ال مع
 تقبؿ االختبلؼ مما يميد و  دعـ التوافؽو  مع تحقيؽ إف مدة الحياة الزوجية تتناسب

حيث يؤكد معظـ الباحثيف أف الخبلفات الزوجية تظير أكثر في ، لتحقيؽ التماسؾ األسري
 خاصة في السنة األولى.، و مر الزواجالمراحؿ المبكرة مف ع

 حيث أف ، التماسؾ إذا حددت جيداو  معايير االختيار تؤثر كثيرا في تحقيؽ االستقرار
، تتعدد ىذه المعايير حسب: الديف، و االختيار السميـ ىو األساس لتحقيؽ الرضا الزواجي

 ... إلخ.، الماؿ، التعميـ، الثقافة
 تجنب اآلفات االجتماعية التي تيدد و  حقؽ تماسكيااألسرة بتأدية وظائفيا ي، التزاـ

 شرب الخمر ... إلخ.و  التماسؾ األسري مف إدماف عمى المخدرات
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  فمف األفضؿ ، في تحقيؽ التماسؾ األىؿ( كثيرامع  أو، )مستقؿتساىـ نوعية السكف
مرأة( الو  )الرجؿالف توفير االستقبلؿ المكاني لمزوج ، أف يتمتع الزوجاف باستقبللية السكف

 الخاصة بدرجة عالية مع التودد يمكف ىذا األخير مف ممارسة الحياة الزوجية الحميمية
شباع الحاجات المختمفة بأكبر قدر ممكف.و  بالتالي تبادؿو  الزوجةو  حرية كؿ مف الزوجو   ا 

 الزوج مف التعميـ ازداد و  المستوى التعميمي حيث أنو كمما زاد حظ كؿ مف الزوجة
المجوء إلى حموؿ أخرى لحؿ المشاكؿ بدؿ الطبلؽ. و  نحو األسرة سؤوليةمعو اإلحساس بالم

تحديد العواقب. كما أف اختبلفات المستويات و  ألنو مع التعميـ تزداد القدرة عمى اإلدراؾ
الذي ىذا  األخر بالرقىو  ر أحدىما بالتدنيمصادرىا بيف الزوجيف يؤدي إلى شعو و  التعميمية

وسائؿ التفكير التي يعتمداف عمييا في التعبير و  تفاعميماو  ميمايبرز في أي موقؼ أثناء تواص
التي قد تناؿ اىتماـ أحدىما و  نوع الموضوعات التي تثار بينيما زيادة عمىعما توقعا أو أراد 

 .1دوف األخر
ومف ىذا المنطمؽ فإف طبيعة العبلقات االجتماعية سواء كانت عمى مستوى الزوجيف أو 

إذ أف أي ، ليا تأثير كبير عمى مستقبؿ األسرة المادي والمعنوي، اعمى مستوى األسرة كمي
فتور في ىذه العبلقات ينعكس عمى البناء األسري ككؿ ويقمؿ مف أدائو الوظيفي في 

 المجتمع.

 العــامل االقتصــادي: .3 .1
حيث أف توفير األساس المادي مف األمور ، لمشؤوف المالية في األسرة أىمية بالغة

وظائفيا المختمفة عمى  تؤديكما أف األسرة ، يا المختمفةحياة األسرة في مراحم الحيوية في
وتحقؽ الناحية االقتصادية لؤلسرة اإلشباع البلـز ، أساس توافر الموارد االقتصادية والمالية

 2لمحاجات المادية التي يحتاج إلييا الفرد في حياتو الزوجية واألسرية.
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غبات أفرادىا المادية تتعرض أكثر مف غيرىا إلى أمراض فاألسرة التي تعجز عف تمبية ر 
ولعؿ البوادر ، وقد يصؿ بيا األمر إلى غاية االنحبلؿ والتفكؾ، اجتماعية وحتى نفسية

الذي يؤدي ىذا أفراد األسرة خاصة منيـ األطفاؿ انحراؼ ، األولى التي تنجـ عف ذلؾ العجز
 إلى تفكؾ الروابط االجتماعية األسرية.

فيو يمثؿ الحالة التي ال يكفي ، الفقر حالة مف حاالت العجز المادي في األسرةر يعتب"و
فييا دخؿ األسرة عف إشباع حاجاتيا األساسية المتغيرة لممحافظة عمى بنائيا المادي والنفسي 

وىو يخمؼ نتائج خطيرة عمى الصحة ونوع الثقافة السائدة في حياة األسرة ، واالجتماعي
وفوؽ ىذا يساىـ في حرماف األسرة مف المشاركة ، ا مف فرص التعميـومدى ما يتوفر لي

 1االجتماعية خاصة في المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية...الخ.

فالعقبات االقتصادية في كثير مف الحاالت تؤدي إلى عدـ استقرار األسرة وعدـ 
سرة عمى القياـ بالتوافؽ الضروري دوف وتذىب بعض الدراسات إلى ربط قدرة األ، تماسكيا

حدوث أضرار كبيرة لمعبلقات الشخصية المتبادلة بدرجة ارتباط أعضاء األسرة بمستوى معيف 
فإذا تأثرت بعض المستويات المادية التي تعتبرىا األسرة ذات أىمية في حياتيا ، لممعيشة

تربط بيف أعضائيا في حالة كانت النتيجة تدىور العبلقات األسرية وتفكؾ العبلقات التي 
 تدىور الدخؿ وانخفاضو بدرجة حظيرة.

أف قدرة الرجؿ وحقو في مباشرة دوره كزوج ، في دراسة ليا "كوماروفسكي ""وقد وجدت
تتوقؼ عمى نجاحو في القياـ بدوره كعائؿ لؤلسرة ويؤدي الفشؿ الذي يتعرض لو إلى فقداف 

 2واحتراـ أعضاء األسرة لو.، احترامو لنفسو

وحتى ال تتعرض األسرة إلى أي أزمة مادية اقتصادية تيدد كيانيا يجب أف تتحقؽ لدى 
كؿ زوج أو شاب مقبؿ عمى الزواج رؤية واضحة حوؿ أىمية الجوانب المالية واالقتصادية 
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وقد أطمؽ عميو اإلسبلـ مصطمح "الباءة" والذي يحمؿ معنى القدرة المعنوية ، في حياة األسرة
 والمادية.

حقيؽ األماف االقتصادي لؤلسرة ال يمكف تحقيقو إال بوضع برنامج زمني أو خطة إف ت
وىو ما يسمى بالميزانية والتي البد وأف تتناسب مع الوضع المادي واالجتماعي لؤلسرة 
واألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا" والميزانية في أبسط صورىا تتمثؿ في قياـ األسرة بتقدير 

ومحاولة توزيعو بيف أوجو ، في فترة زمنية معينة )شيرية أو سنوية( الدخؿ الذي تحصؿ عميو
اإلنفاؽ المختمفة أو بيف السمع والخدمات التي يتضمنيا االستيبلؾ بصورة تحقؽ أقصى 

 إلى:وبيذا المعنى لمميزانية يمكف أف نصؿ  1منفعة ممكنة بأقؿ تضحية ممكنة.

تطبيؽ لؤلسموب العممي تعتبر األسرة إذ أف ميزانية  المختمفة:تحقيؽ إشباع األفراد  -
إنما تكوف ، فاألسرة حيف تحدد الدخؿ وتوزعو عمى أبواب اإلنفاؽ المختمفة، في حياة األسرة

في موقؼ عممي تدرس فيو إمكانياتيا واحتياجاتيا وتحاوؿ أف تشبع ىذه االحتياجات بحسب 
 أىميتيا وفي ضوء ظروؼ األسرة.

عمى شراء ما يمزميا مف احتياجات في األوقاؼ يحقؽ ىذا األسموب قدرة األسرة  -
وذلؾ بادخار ما يقابميا مف دخؿ إذا كانت المداخيؿ سابقة ، المبلئمة بحسب طبيعة الحاجة

 عمى مواقيت اإلنفاؽ.

يحقؽ رفاىية األسرة وزيادة أمنيا ، إف استخداـ الدخؿ عمى أفضؿ وجو ممكف -
 وسعادتيا في المجتمع.

بالجانب االقتصادي لؤلسرة باعتباره مف  إف االىتماـالقوؿ  وبناء عمى ما سبؽ يمكننا
أىـ مقوماتيا مف شأنو أف يحافظ عمى سبلمة شبكة العبلقة األسرية والعبلقات االجتماعية 

 بيف أفرادىا مف خبلؿ قياميا بالوظائؼ المنوطة بيا عمى أحسف وجو.
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 النفســي:العــامل  .4 .1
وتييئة ، ي إعدادا وتوجييا سميما لكؿ مف يقدـ عميوتعتبر الحياة الزوجية فف دقيؽ يستدع

كما يتطمب الزواج الموفؽ الذي يصمد ألزمات الحياة وضغوطيا جيودا ، لمحياة المستقبمية
وال يمكف أف يعتبر الزواج ناجحا ، يبذليا كبل مف الزوجيف عمى مدى سنوات الحياة، مشتركة

وتسود فيو ، الزواج يقـو عمى األخذ والعطاءف، إال إذا توفرت لو عوامؿ التماسؾ واالستمرار
ويؤدي إلى تنمية نسؽ كامؿ مف العادات والتصرفات ، وتتخذ فيو القرارات المشتركة، الشورى

تضمف و  العوامؿ التي تحقؽ االستقرار أىـويعد العامؿ النفسي مف  وأساليب العمؿ المتبادلة
ينعكس عمى الطفؿ منذ  األسرةؾ تحديد سمو  أفالصراع كما و  مف التفكؾ أفرادىاسبلمة 

ىي صياغة استعداده في نمط اجتماعي  األسرةفي حياتو كوف وظيفة  األولىالسنوات 
 اآلتية:. ولقد بينت الدراسات أف التوافؽ بيف الزوجيف أكثر نجاحا في الحاالت 1مقبوؿ

  فالحياة الزوجية تتضمف تكويف  متماثمة:انتماء الزوجين إلى ثقافة اجتماعية
وعندما ينتمي الشريكاف إلى أسر متماثمة تسود فييا عادات سموكية ، اليب مشتركة لمحياةأس

تصبح الحياة المشتركة مف ، ويجمعيا اتفاؽ أساسي حوؿ التصرفات المختمفة، متشابية
ومف ثمة ، وال يمكف بطبيعة الحاؿ أف يتفؽ شخصاف عمى كافة الموضوعات، األمور اليينة

أما إذا ، حتى ولو كاف الزوجاف مف األقارب، و التوافؽ يعتبر ضروريافإف نوعا مف التكيؼ أ
فإف عممية التكيؼ ، كاف كؿ مف الزوج والزوجة ينتمي إلى بيئة اجتماعية متباينة كؿ التبايف

 تصبح أكثر صعوبة.

 : النفسي لؤلسرة الذي عاش فيو كؿ مف  زءيعتبر الج الخبرات النفسية لمزوجين
مف العوامؿ المؤثرة عمى سعادة الزوجية فالشخص الذي يمر في طفولتو الزوجيف قبؿ الزواج 

ويؤكد ، يمكنو النجاح في إقامة عبلقة زوجية سعيدة، بخبرات سارة توفر لو األمف والحب
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كثير مف عمماء النفس أف الطفؿ المحرـو مف الحب أو الميمؿ البد أف يصبح أبا قاسيا أو 
اقع أف التاريخ االجتماعي لمزوجيف يمعب دورا ىاما في زوجا سيئا أو شريكا غير موفؽ والو 

تحديد السموؾ الذي يتخذه الواحد منيما إزاء الطرؼ اآلخر نظرا ألف كؿ منيما يحمؿ معو 
خوتو في مرحمة الطفولة أو المراىقة.  خبراتو النفسية التي اتخذىا نحو أبوية وا 

 :خصيف يقدراف عمى إف أفضؿ الزيجات ىي التي تتـ بيف ش النضج االنفعالي
ويتوفر ليما درجة مف النضج تجعميما يحتكماف إلى العقؿ والمنطؽ ، الزواج ويرغباف فيو

يرجع عمـ النفس نجاح العبلقة و  وتقبؿ المواقؼ المختمفة أي يتوفر ليما النضج االنفعالي.
 والذي يعد ،استقرارىا إلى التوافؽ الزواجي المرتبط بالنضج االنفعالي لكبل الزوجيفو  الزوجية

دراؾ اآلخريفو  مؤشرا لمستوى التطور في قدرة الفرد عمى إدراؾ ذاتو ليصبح و  بموضوعية ا 
حيث ، يتعامؿ بناء عمى ما يدركو مف حقائؽ، و 1الخداعو  قادرا عمى التمييز ما بيف الحقيقة

تزداد المشكبلت بيف الزوجيف كمما انخفض النضج العاطفي ألي منيما أو لكمييما أو توقؼ 
ند مستوى معيف كما أف لئلشباع العاطفي في الصغر دور ميـ في تحديد نمط الشخصية ع

 .2نمط االتصاؿ داخؿ األسرة خاصةو  التي يترتب عنيا طبيعة

  إذ أنو مف العبث أف نشاىد رجبل وامرأة يحاوالف  عامة:اشتراك الزوجين في أىداف
فعندما يتفؽ شخصاف مف ناحية ، إنشاء حياة زوجية عمى رصيد مف الميوؿ والقيـ المتصارعة

شخصيف ب مقارنة، تطيعاف تحقيؽ التكيؼ المتبادؿالميوؿ واألىداؼ المشتركة العامة يس
 تتعارض وجيات نظرىما وفمسفتيما لمحياة.

  أكثر ، فالزواج الذي يقـو عمى التعارؼ والتروي والتفكير السميـ العميق:التعارف
 ال تسبقو فترة تعارؼ حقيقي.، عجمة ورعونةدواما وأفضؿ مف الزواج الذي يجري في 
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 التفاىـ فيتأثر بيا الطفؿ إيجابياو  و قد تكوف العبلقة بيف الوالديف قائمة عمى أساس الود
 عمى خبلؼ ذلؾ قد تكوف العبلقة ما بينيما قائمة عمى النفور، و يخمؽ لديو استقرارا نفسياو 
 القمؽ النفسيو  مف خبلؿ الضيؽتعكس عميو ، و فتؤثر عمى الطفؿ سمبا، سوء التفاىـو 

كما تؤثر في الطفؿ عبلقاتو مع إخوتو ، ميولو العدوانيةو  حركاتو العصبية، و المبلحظ عميو
يسعد في و  فيستفيد مف ذلؾ، تعاونا تجاه بعضيـ البعضو  فقد يبدوف تعاطفا، بصفة مباشرة

بلقة بيف ما بيف عمى خبلؼ ذلؾ تتسـ الع، و يكتسب المعنى الصحيح لمفيوـ األخوة، و حياتو
أو ، السفو  الخصاـ بسبب فارؽ الجنسو  اإلخوة بالتوتر. إف ىي كانت قائمة عمى الغيرة

 أو بسبب تشرب روح العداء، األبناء مف لدف الوالديف معا أو أحدىما سموؾ المفاضمة ما بيف
 تضطرب حياتو العاطفية، و األـ فينعكس ذلؾ بالسمب عمى الطفؿو  النفور ما بيف األبو 
  1الصحية.و  النفسيةو 

إف تحقؽ ىذه الحاالت مف شأنو أف يقمؿ مف الصدامات والصراعات التي تتعرض ليا 
األمر الذي يدعـ سبلمة البناء ويحقؽ ، األسرة وخاصة األزواج في مختمؼ المواقؼ األسرية

 لؤلسرة تماسكيا واستقرارىا.
 مت الثقة بيتا إالحي ألنو " ما تدعـ التماسؾ األسر  أيضا الثقة المتبادلة بيف الشريكيفو   

لآلخريف أنيا تنبت  اؤكدم، رت سموكا راقيا يثير اإلعجابأثم، و أنعشت مشاعر الجميعو 
 تنتج الشعور باألماف.، و تزىر االحتراـ، و تورؽ الدؼء، و الحب
بالمقابؿ فإف المرأة تحتاج مف ، و إف أكثر ما يحتاجو الرجاؿ مف المرأة ىو االحتراـ  

مف جية أخرى فاالختبلؼ في نمط ، و االحتراـ المتبادؿ أيضا. ىذا مف جيةو  الرجؿ الحب
تكوف الزوجة تتمتع مثبل كأف ، الشخصية بيف الزوجيف خاصة يؤثر عمى التماسؾ األسري

الزوج يتمتع بشخصية اجتماعية فينا يحدث عدـ انسجاـ في و  أو سيادية مزاجيةبشخصية 
عدـ القدرة عمى لمما يوقع الخبلفات نظر ، ود األفعاؿردو  كذلؾ في األفعاؿو  الطباع لدييما
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، إلضافة إلى عوامؿ أخرى كالغيرة اليستيرية، مف ثـ يقع التفكؾ، و تقبؿ االختبلفات
 .1... إلخاألنانية
 العــامل الثقــافي: .5 .1
تؤثر ثقافة الزوجيف في شكؿ العبلقة بينيما حيث ينمو مؤشر اإلحساس بالمسؤولية   

 ألف الثقافة تشعر صاحبيا باالمتبلء، فاع مستوى الثقافة التي يممكيا األبوافطرديا مع ارت
التعبير عف رأيو و  كما يتعود عمى ضبط انفعاالتو، تعممو كيؼ يزف األمور بميزانيا الصحيحو 

  مصادر:تتشكؿ ىذه الثقافة مف عدة و  دوف جرح الطرؼ األخر أو الحجر عمى رأيو.
كما ترى مريـ النعيمي  وعموما مف وسائط التنشئة االجتماعية، اإلعبلـ، التعميـ، األسرة

أو التي تنقصيا الثقافة الجادة تتحوؿ إلى بركاف موقوت إف لـ يتوفر ، أف المرأة غير المتعممة
 أو نصيب مف التربية المنضبطة في بيت أبوييا.، ليا حظ مف اإليماف

 ـ بالسرعةيتسي عصر لثقافة خاصة فادر ااإلعبلـ مف جية يعد مف أخطر مصو   
ما ينتجو ىذا  أبرزو ، صياغة الرغباتو  فيو يمعب دورا بارزا في بمورة األفكار، التطورو 

فيذا .2زشاشات التمفا، كاإلنترنتوسائمو  مفيد األعمى لكؿ ما يصدر لنا اإلعبلـ ىو التقم
تسييمو ، و مف خبلؿ تأثيره في العبلقات األسرية ا ميما في تفكؾ األسرةاألخير لعب دور 

في حمولو محؿ ، و انسحاب األبويف مف القياـ بدور فعاؿ في التنشئة االجتماعية ألطفاليـ
، المناسبات الخاصة. إال أف التمفزيوف لـ يكف طبعا العامؿ المشارؾ الوحيدو  الطقوس األسرية

زيادة عدد األميات ، و في ارتفاع المطرد في معدؿ الطبلؽ، بؿ ربما لـ يكف أىـ العوامؿ
، المجتمعات المحميةو  تفكؾ جماعات الجيرة، و الضعؼ التدريجي لؤلسرة الممتدةو  عامبلتال
 كؿ ىذا أثر بصورة خطيرة في األسرة. العزلة المتزايدة لؤلسرة النوويةو 

في تمخيصو لنتائج بحثو حوؿ تأثير التمفزيوف في التفاعؿ  جيمس جاربا رينويشير و  
 مف ثـ، و بأف التمفزيوف كاف لو تأثير معطؿ في التفاعؿاألسري إلى أف النتائج األولى توحي 
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يبرىف عدد مف الدراسات البحثية عمى صحة االفتراض القائؿ: " إف و  في النمو اإلنساني
إذ توضح إحدى ، في تشكيؿ عبلقات األسرةو  التمفزيوف يتدخؿ في النشاطات العائمية

لى افتقاد األحاديث أثناء % مف أصحاب اإلجابات أشاروا إ 78الدراسات المسحية أف 
 المشاىدة باستثناء أوقات معينة كاإلعبلنات التجارية.

تبلحظ الدراسة أف الجو التمفزيوني في غالبية البيوت يتسـ باالستغراؽ اليادئ مف و   
يمكف وصؼ طابع الحياة االجتماعية األسرية مف خبلؿ و  جانب أفراد األسرة الحاضريف.

عمى الحياة األسرية أثناء ويبدو الجياز مسيطرا بالفعؿ  س متفاعبل.ليو  )مواز(البرنامج بأنو 
 تشغيمو.
مف أصحاب اإلجابات في دراسة أخرى إلى أف مشاىدة التمفزيوف  %36كذلؾ أشار  

 .1كانت النشاط األسري الوحيد الذي شاركوا فيو خبلؿ األسبوع
األسرة و  العولمة الغربية.في الوقت الحالي سبلحا حربيا جديدا مف أسمحة  ويعتبر الكبلـ

استقرارىا مف خبلؿ ما يسوؽ ليا و  المسممة في ظمو تتعرض لغزو ثقافي شرس ييدد تماسكيا
، المنفعة الخاصة، و أخبلقيات تتنافى مع القيـ العربية اإلسبلمية: كطغياف األنانيةو  مف قيـ
، البنيف أصدقاءو  بناتاتخاذ ال، الخيانات الزوجية، استقبللية األوالد عف الوالديفو  التمرد

غياب الضبط االجتماعي و  ضعؼ االنتماء، سيادة النظرة المادية لؤلشياء، الشذوذ الجنسي
الثقافة الوافدة لذا مف الضروري أف و  مما يولد صراعا قيميا في األسرة بيف الثقافة األصمية

بط الناشئة بالقيـ ر و  تقاـو ىذا الغزو بمضاعفة االىتماـ بالبعد األخبلقيو  تتصدى ىذه األسرة
مكاناتوو  تحقيقا لجيؿ يثؽ بذاتو، اإلسبلمية  الفاعمية.و  فادرا عمى النجاحو  ا 

 بالتالي يمكف القوؿ بأف التقارب الثقافي بيف الزوجيف يقمؿ مف حدة الصراعاتو   
 . 2تحقيؽ التماسؾو  يساىـ في إحداث التوازف األسريو  النزاعات بينيـو 
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 العــامل الصحــي: .6

وذلؾ ، يتحقؽ التكامؿ األسري البد أف تتوفر الجوانب الصحية لجميع أفراد األسرةلكي  
حيث أف الوراثة تمعب دورا ىاما في ، بإجراء الفحوص الطبية البلزمة قبؿ إتماـ عممية الزواج

حياة األسرة. وال جداؿ في أف سبلمة األبويف الصحية تؤدي إلى نسؿ سميـ وبالتالي إلى أسرة 
 سعيدة.

 :، حيث تنبع أىميتو مف اآلتيعتبر المفيوـ الصحي أحد دعائـ التكامؿ األسري الياـ"وي

 .تعتبر األسرة ىي األداة البيولوجية لتحقيؽ إنجاب النسؿ واستمرار حياة المجتمع 
 وىذا التأثير يختمؼ مف فرد إلى آخر ، يؤثر المرض عمى الفرد وأسرتو بطرؽ كثيرة

ف اختمفت مف فرد آلخر. نتيجة لتنوع العوامؿ المتضافرة  1التي تتصؿ بالفرد وا 

، وعميو فإف الوضع الصحي لؤلسرة ينعكس بشكؿ مباشر عمى تماسكيا واستقرارىا
 الذي يتعرض لو أحد أفراد األسرة يؤثر عمى العبلقات بيف أفرادىا مثبل المرض المفاجئف

تما سيتأثر الدخؿ وخ، فتعرض األب لممرض يؤثر عمى مسؤولياتو تجاه باقي أفراد األسرة
القمؽ مما ينعكس و  االكتئابو  يشعر باإلحباطو  كذا يتعكر مزاج ىذا المريضو  المادي لممنزؿ

وكذا الحاؿ بالنسبة لؤلـ إذا أصيبت بالمرض الذي  سمبا عمى سموكياتو مع أفراد عائمتو
ات ومف ىنا تنشأ اإلحباط، يقعدىا عف القياـ بمسؤولياتيا ويؤثر عمى دورىا كأـ وزوجة

 النفسية واالجتماعية التي تؤثر بشكؿ كبير عمى مستقبؿ األسرة واألداء الوظيفي ليا.

حيث أف درجة التوافؽ الزوجي ، ىو الجانب الجنسيو  كما تتعمؽ الصحة بجانب ميـ  
في كؿ الحاالت فإف الجانب و  تزداد مع القدرة عمى تحقيؽ اإلشباع الجنسي لكبل الطرفيف

قات يشكؿ عامبل أساسيا في تحقيؽ استقرار العبلمما  سرة ميـالصحي لكؿ فرد في األ
 ثـ تحقيؽ تماسكيا مفاألدوار االجتماعية لكؿ عضو و  توازفيحافظ عمى ، و األسرية
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 :األسريتحقيق التماسك طرق و  مظاىر7 .1

 :األسريتحقيق التماسك  طرق-2-1

مع العمؿ ، نزؿطرؽ تحقيؽ التماسؾ األسري توفير البيئة المناسبة داخؿ الممف بيف 
  .عمى تييئة الجو الذي ُيساعد في تشجيع أفراد األسرة عمى التواجد في المنزؿ

 وتبادؿ اليدايا ، تطبيؽ فكرة التماسؾ والترابط عف طريؽ االجتماع في المناسبات
 .ألنيا ُتساعد في نشر السعادة بيف األفراد

 . وية مع اهلل حتى يتـ مف أجؿ بناء عبلقة ق، تشجيع األفراد عمى أداء العبادات
ويجب عمى ، ويجب أف يتـ البدء فييا منذ الصغر، وغرس القيـ الحسنة فييا، تغذية النفس

 .األـ واألب أف يكونا القدوة األولى في عمؿ ذلؾ
 واالىتماـ ، وبمشاركة جميع األفراد، التحاور بأسموب حضاري في المسائؿ العائمية

 .صية المشاكؿ وعدـ مناقشتيا أماـ الغرباءبآرائيـ مع الحرص عمى الحفاظ عمى خصو 
 أو بالتصفح ، تشجيع األفراد عمى تنمية مياراتيـ عف طريؽ نصحيـ بزيارة المكتبات

  .عمى اإلنترنت
  تشجيع كؿ فرد عمى إنجاز ميامو وعدـ تجاىميا مف أجؿ الحفاظ عمى توازف
 .األسرة
  ة والتبادؿإنشاء العبلقات االجتماعية التي تكوف قائمة عمى المحب 
  بعادىـ عف الج موس المستمر أماـ تناوؿ الطعاـ خارج المنزؿ بأخذ جميع األفراد وا 

  1.ثةاألجيزة الحدي
  الحياةالخروج في أياـ ترفييية مف أجؿ تفريغ التوتر الذي يحصؿ مف ظروؼ. 

بعض الطرؽ  إتباعتجنب الروتيف في الحفاظ عمى العبلقة بيف األفراد وذلؾ عف طريؽ 
 .التحدثثة في الحدي
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  1 .الكافيةاحتراـ الكبار وأخذ النصائح منيـ وذلؾ ألنيـ يمتمكوف الخبرة 

 األسريالتماسك  مظاىر-2-2
، يشير مفيـو التعاوف عادة إلى "التفاعؿ اإليجابي المتبادؿ والمشاركة:التعاون  -1
ر بينيما وتقسـ األدوا، إذا اشتركت مصالح المتفاعميف، يتبادؿ فيو األشخاص المنافع حيث

 2باتفاؽ عمى ذلؾ.
تعبر عف عبلقة التساند والتآزر والتكاتؼ ، ويعرفو البعض بأنو :" عممية اجتماعية

وقد يتعاوف الناس لتحقيؽ مصمحة لفئة معينة أو ، والمساعدة لمصمحة طرفي العبلقة
كما يحدث بيف عصابة مف األشرار عندما ، ولكنيـ يضروف بالمجتمع، مجموعة أشخاص

ف مف أجؿ وف مف أجؿ السرقة واالعتداء عمى فئات أخرى في المجتمع فيذا تعاو يتعاون
ومف ىنا نقوؿ بأف التعاوف كعممية ، ىو تعاوف ىداـ مضر بالمجتمعو العدواف والشر والفساد 

عز  –قاؿ اهلل  3وليذا نيى اهلل عف األوؿ وأمر بالثاني، ضار ونافع، اجتماعية لو وجياف
ثْـِ َواْلُعْدَوافِ َوَتَعاَونُ  : " -وجؿ   .4"وا َعَمى اْلِبرِّ َوالتَّْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعَمى اإْلِ

والمراد بالتعاوف في ىذه الدراسة ىو الوجو الثاني الذي تقـو عميو سعادة واستقرارىا حيث 
تؤكد الدراسات في عمـ االجتماع العائمي "أف اكتماؿ تركيبة العبلقة الزوجية التعاونية يقتضي 

لكف ىذا ال يعني أنيا تسبؽ تشكؿ العبلقة بالضرورة لكف ، وفر عاطفة الحب بيف الزوجيفت
قد تنشأ العاطفة بعد الزواج إذا ما توفر المجاؿ القيمي المشترؾ وصاحبو التعادؿ في القوة 

حداثوالتأثير واتخاذ القرارات األسرية الثنائية  تناغـ بيف المصالح الذاتية واألسرية وبيف  وا 
وىذا يعني أف عاطفة الحب تحتاج إلى وسط تفاعمي معيف ، طي الوعي الفردي والجمعينم

حتى يستثمر الزوجاف بذور حبيما لتحقيؽ ، بيف الزوجيف تنشأ فيو لو شروطو وظروفو
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أوليما النسؽ القيمي الذي يحث أو عمى األقؿ يسمح بالتعبير عما يحسو ، الغايات واألىداؼ
 1لثاني أو كما يصفو عمي ليمى "بالتوافؽ القيمي العاطفي".الزوج أو الزوجة لمطرؼ ا

ويشد كؿ منيما عضد ، مف واجب الزوج أف يشارؾ زوجتو في عممو ويحدثيا بمشاكموف 
سواء كاف ذلؾ بالرأي أو بالتشجيع وأف يحاوؿ كؿ منيما فيـ ، مشجعا، مطمئنا، اآلخر
مف شأنيا أف تغمرىا بالسعادة فتؤمف وىذه العناية مف الزوج بشؤوف زوجتو ومشاكميا ، اآلخر

 2بحبو وتقديره وتصبح أبدا مستعدة لكؿ تضحية يطمبيا منيا.
موؿ" أف الرابطة بيف الزوجيف تقوى وتتوثؽ حيف تجد المرأة نفسيا قادرة  ألبرتويرى "

مثؿ ىذه الحالة تخمؽ ، وحيف تكوف ىذه المساعدة بناءة، عمى مساعدة زوجيا في عممو
 3د والحياة األسرية المستقرة.الزواج السعي
، فإف العبلقة التفاعمية األسرية البد وأف ترتكز عمى التعاوف ضمف عبلقة تكاممية، وعميو

وتتجمى مبلمح ىذا التعاوف في المؤسسة الزواجية بدءا باالتفاؽ عمى مبادئ الحياة 
ي جو مف المشاركة وتقسيـ العمؿ واتخاذ القرارات وتسيير شؤوف البيت وميزانيتو ف، المشتركة

إذ لكؿ مف الزوجيف حؽ المشاركة في ، وعمى المستوييف المادي والمعنوي، في المسؤولية
إنما تقوـ عمى شعور كؿ مف ، اليمـو واألمور العامة والخاصة فالحياة الزوجية الصحيحة

، وأف ىذه "المعية" ىي في حد ذاتيا كافية لتبرير كؿ وجودىما، الطرفيف بأنو "مع اآلخر"
فالتعاوف والمشاركة والتجاوب والشعور بالمعية أمور البد مف توافرىا في الحياة الزوجية 

 وىي في مجمميا مظاىر تشير إلى تماسؾ األسرة وتوافقيا.، السعيدة
يستدعي كبل مف الزوجيف إلى مشاركة اآلخر في ، ومما الشؾ أف االستقرار والتماسؾ

 اف كما أنو البد مف، لتستقيـ الحياة وتسعد األسرة، أحاسيسو ومشاعره ومنحو العطؼ والحب
والعمؿ عمى تعزيزىا مف خبلؿ التعاوف في ، تنعكس قيمة "التعاوف والمشاركة" عمى األبناء

                                                           

 .165، ص 1999دار الفكر العربي، القاىرة،  – اإلرشاد والعبلج النفسي األسري كفافي:عبلء الديف  - 1 
 .88، ص 1982، 4مكتبة اليبلؿ، بيروت، ط – يؿ موسوعة نفسية )العبلقات الزوجية(في سب غالب:مصطفى  - 2
 .88، ص نفسوالمرجع السابؽ  - 3



 الفصل الثالث: التماسك ألاسري                                       الباب ألاول: إلاطار النظري للدراسة

    

ومشاركة األبناء في ، الواجبات المنزلية بتوزيع مسؤوليات محددة عمى كؿ فرد مف أفرادىا
، مشاركة والتعاوف عمى طاعة اهلل وعبادتوكما تكوف ال، التجمعات العائمية واتخاذ القرار

وتستمر طيمة ، "فيي اتحاد في كؿ المجاالت، وتربية األبناء ورعايتيـ واالىتماـ بأمورىـ
 األمر الذي يعزز روح االنتماء لؤلسرة والجماعة. ،1الحياة"

 –رضي اهلل عنيا  –إذ روي عف عائشة ، وقد حث اإلسبلـ الشخص عمى خدمة أىمو
فإذا ، تعني خدمة أىمو، "كاف يكوف في مينة أىمو وسمـ:هلل صمى اهلل عميو أف رسوؿ ا

 2حضرت الصبلة خرج إلييا".
، كما تزخر السيرة النبوية بمظاىر التعاوف والمشاركة في بيت النبي صمى اهلل عميو وسمـ

في تثبيت الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ  –رضي اهلل عنيا  –فقد شاركت السيدة خديجة 
الستجبلء األمر الذي نزؿ ، وذىبت معو صمى اهلل عميو وسمـ إلى ورقة بف نوفؿ، نتووطمأ

بالرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ وكانت سندا قويا لو صمى اهلل عميو وسمـ وألصحابو حتى 
توفيت وسمى المسمموف عاـ وفاتيا بعاـ الحزف. وفي صمح الحديبية حيف تأـز األمر وكاد 

رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ دخؿ صمى اهلل عميو وسمـ عمى أـ  الناس أف ييمكوا بعصياف
فأشارت عميو بما فرج األزمة وقد رسمت لو الخطة ، سممة يطمب مشاورتيا ومساعدتيا

 فكاف نعـ الرأي ونعـ المشورة.، الحكيمة التي يتبعيا
ضبطيا مما يوجب غرسيا والتركيز عمييا و ، إف التعاوف يحتاج إلى تربية منذ الطفولة

فيتعاوف اآلباء واألبناء بأف توزع مسؤوليات محددة عمى كؿ فرد مف أفراد ، منذ الصغر
إذ مف الخطأ الكبير أف يمقى عمى عاتؽ المرأة ، بيدؼ تحقيؽ العدالة بيف عناصرىا، األسرة

في حاؿ  –إضافة إلى العمؿ خارج البيت ، مسؤولية إدارة البيت وتربية األبناء وتعميميـ
 وممارسة القوامة بمفيوميا السمطوي.، في حيف يكتفي الرجؿ بالعمؿ خارج البيت –عمميا 
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واألسرة التي تمتـز مبدأ التعاوف والتكافؿ والمشاركة ال تدع مجاال ألف يتسرب إلييا 
 التفكؾ واالنييار.

والذي يدؿ عمى الموازنة بيف ، التوازف إلىيشير مصطمح االستقرار و  االستقرار: -2
ومنو  بيا،خصوصا الموازنة بيف النظاـ والبيئة التي يوجد ، ومركباتو المتناسقة النظاـ أجزاء

التي و  الزواجيةو  األسريةىو حالة مف التوازف التي تسود العبلقات  األسريفأف االستقرار 
 1الثقافية ...، االجتماعية، االقتصادية، كالعاطفية الحيوية:تشمؿ جميع جوانبيا 
يتعمـ ، أفضؿيعيش حياة  بأنوظروؼ اجتماعية تشعر الفرد ؽ عمى خم واالستقرار يقوـ

المحافظة عمى صحتو حيث يشعر الفرد و  األسريمنيا كيفية المحافظة عمى تماسكو 
 إاليأتي  ىذا الو  يكوف منعكسا عمى تصرفاتو اتجاه الجماعة المحيطة بو باالستقرار الذي

  2ات واالبتعاد عف الصراع بالمحافظة عمى السبلـ الداخمي
وأحرت لو جوابا ، رده جوابو:أحار عميو  ومنو:الحوار لفظ مشتؽ مف حور  الحوار: -3

 والمحاورة، سمعت حويرىما وحوارىما تقوؿ:، وما أحار بكممة واالسـ مف المحاورة الحوير
 3التجاوب... وىـ يتحاوروف أي يتراجعوف الكبلـ. والتحاور:المجاوبة 

وىي تعتمد المخاطبة أو المساءلة حوؿ ، أو أكثر"والحوار عممية اتصاؿ بيف طرفيف 
 أيباعتباره نافذة مف النوافذ األساسية لصناعة المشتركات التي ال تنيض ، شأف مف الشؤوف

فكر ينفتح و  الحوار مف شكمو البسيط أصبح حركةفإذا ارتقى  4حياة اجتماعية سوية بدونيا
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 وع ىدفيا تبادؿ المعارؼصوت مسمأو بتعبير مغاير عممية تفكير مشترؾ ب، عمى فكر آخر
 .1لموصوؿ إلى حقائؽ مشتركة

وتزداد أىميتو في الجانب التربوي في البيت ، فالحوار مف وسائؿ االتصاؿ الفعالة
فإف الحوار مف شأنو تقريب النفوس وترويضيا وكبح ، والمدرسة وألف الخبلؼ صبغة بشرية

ورد ذكر الحوار في أكثر مف موضع جماحيا بإخضاعيا ألىداؼ الجماعة ومعاييرىا. وقد 
 في القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة.

معتقديف أف الحوار والتشاور ، وقد أردنا مف خبلؿ ىذه الدراسة بحث الحوار بيف الزوجيف
فيو المدخؿ لمتفاىـ وتجديد المحبة والتعاوف عمى تخطي ، مف أىـ مظاىر االستقرار

لوعي وا، وىو عصب الحياة الزوجية، الزوجية واستمرارىامشكبلت الحياة وتماسؾ الحياة 
فالتحاور البناء بيف الزوجيف مف شأنو ، لجديدةا2لؤلجياؿ  يعمـبذلؾ أمر ضروري يجب أف 

كما يدعـ الحوار النمو الصحي ، فيقتدوا بيما ويتشربوا مف سموكيما، أف ينعكس عمى األبناء
 والنفسي لمزوجيف واألبناء أيضا.

 أحد أىـ األساليب الحكيمة والحضارية في اإليصاؿ والتواصؿ بيف األفراد وى فالحوار
وييدؼ إلى إفصاح كؿ طرؼ عما لديو مف أفكار وآراء ليتـ ، المجتمعات والثقافات المختمفةو 

كما أنو أحد ، مناقشتيا والوصوؿ إلى الحقيقة عف اقتناع عقمي ووجداني وارتياح نفسي
والحوار بيف  3ات والنزاعات المختمفة عمى كافة المستويات.الوسائؿ اليامة لنبذ الخبلف

وىو القناة التي تتحقؽ مف خبلليا المودة والرحمة ، الزوجيف ىو مفتاح التفاىـ واالنسجاـ
واأللفة. وألىمية الحوار في عممية االتصاؿ والتواصؿ اإلنساني ونجاح العبلقة الزوجية 

ففي دراسة إحصائية أعدتيا "لجنة ، ف اىتماما كبيرافقد أواله الكثير مف الباحثي، واألسرية
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تبيف فييا أف انعداـ ، 2003إصبلح ذات البيف" في الحكمة الشرعية السنية في بيروت عاـ 
وفي دراسة عممية ، الحوار بيف الزوجيف ىو مف األسباب األولى المباشرة المؤدية إلى الطبلؽ

تحت إشراؼ مجموعة مف الباحثيف ، - محمد أبو داىش عمي-أعدىا الباحث االجتماعي 
 عدـ التفاىـ وعدـ النضج.و ، أوضح أف أىـ أسباب الطبلؽ ىو صمت الزوج، االجتماعييف

أصبحت مف القضايا التي تخصص ، وأشار "أبو داىش" إلى أف مشكمة صمت األزواج
 1ية عامة.ليا مف تأثير سمبي عمى الزوجة والحياة الزوجلما  ليا نقاشات في الندوات العالمية

إف ظاىرة الصمت الزوجي والتي تفشت في األسر مؤشر قوي عمى فتور العبلقة وخفوت 
شعر المرأة أنيا ميممة وميمشة مما ينعكس تحيث ، وانحراؼ العبلقة عف أسسيا، الحب

لذلؾ فالحوار الفاعؿ والمشاركة الفعالة بيف ، سمبا عمى دورىا وأدائيا الوظيفي في أسرتيا
بداء المشاعر وطرح اآلراء وبحث الزوجيف والت واصؿ الجيد والصراحة في تبادؿ اآلراء وا 
واستعراض المواقؼ المختمفة وحسف اإلنصات لمطرؼ اآلخر في جو مف التفاىـ ، المشكبلت

وبالتالي الوصوؿ معا إلى صيغة ، مف شأنو أف يحقؽ االنسجاـ، المتبادؿ والنقاش الودي
المشتركة لموصوؿ نيائيا إلى ىدؼ السكف والمودة تفاىـ حوؿ كؿ ما يتعمؽ بحياتيما 

" في تنشئة الطفؿ لما لو مف دور رلمزوجيف أف يستثمروا قيمة "الحواكما يمكف  والرحمة.
 ؽفعاؿ وأثر إيجابي في تنمية فكره وتنظيـ سموكو وعواطفو وبناء شخصيتو المتميزة لتحقي

 2صبلحو ونجاحو في جميع مجاالت حياتو.
مف ، وممارستو في الحياة الزوجية واألسرية، نستنتج أف تعمـ الحوار، سبؽوبناء عمى ما 

 أىـ مظاىر االنسجاـ والتفاىـ الزوجي واالستقرار والتماسؾ األسري.
 االحترام: -4

عطاؤه ، يرتبط االحتراـ ارتباطا كبيرا بقيمة التقدير فاحتراـ إنساف أو رأي يعني تقديره وا 
 بقيمتو. حقو الذي ينبغي لو مف االعتراؼ
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واحتراـ الشخص لذاتو بوصفو عضوا في المجتمع اإلنساني مف شأنو أف ينسحب عمى 
بصرؼ ، األرض في استخمفوو احترامو لئلنساف بصفة عامة مف حيث ىو إنساف كرمو اهلل 

وينطوي ذلؾ عمى احتراـ قيمة الحياة ذاتيا التي ليا ، أو لونو أو معتقده النظر عف جنسو
لتي ال يجوز المساس بيا... وشمولية االحتراـ ينبع مف تداخمو الواضح حرمتيا وحصانتيا ا

وائر ثـ ينسحب ذلؾ عمى احتراـ أقرب الد، في كؿ مجاالت حياتنا تأسيسا عمى احتراـ الذات
 الخمية األولى لكؿ مجتمع. كونياإلينا وىي األسرة كمؤسسة 

حتـر كؿ مف الزوجيف ويعني أف ي، عد االحتراـ مف أىـ مظاىر التماسؾ والتوافؽي
إنسانية الطرؼ اآلخر وكرامتو وقراراتو فبل يعرضو لئلحراج أو النقد أو التجريح أماـ اآلخريف 

، منيا األنانية وعدـ اإلحساس بالمسؤولية، عمى أف ىناؾ أمور تجعؿ الشخص يفقد احترامو
لنفسو وبالتالي احتراـ فالزوج الذي ال يضع اعتبارا إال لمصمحتو ولذاتو غالبا ما يفقد احترامو 

ىو استخداـ اآلخر كوسيمة لتحقيؽ غرض ، والذي يؤذي الشعور باالحتراـ، شريؾ حياتو لو
فالزوج الذي يستولي عمى راتب زوجتو مستعمبل أسموب االبتزاز واإلكراه والزوج الذي ، ما

راـ يشعر شريكو بأنو مجرد مصدر لمذة الحسية غالبا ما يصاب بفقداف اإلحساس باالحت
 لآلخر.
العبلقة  متانةمف األمور التي تساىـ في فصـ  لقد بحث عمماء االجتماع في الكثيرو 

فوجدوا أف عدـ إظيار االحتراـ ألحد طرفي العبلقة مف أىـ ، البناء األسري فكيؾالزوجية وت
 أسباب التفكؾ واالنييار.

بناء أو األىؿ أو في رفع الصوت عمى اآلخر أماـ األ، ما يؤذي الشعور باالحتراـوكثيرا 
وتعمد إحراجو. فقيمة االحتراـ تقتضي أف يحتـر ، وعدـ احتراـ مشاعره وقراراتو، مكاف عاـ

والتقبؿ يعني القبوؿ والتفيـ ، كؿ شريؾ شخصية الطرؼ اآلخر ويتقبؿ عيوبيا قبؿ مزاياىا
ف نعيب لذا يجب أال نحاوؿ أ، بأف صفات قرينو قد يكوف جزء منيا وليد الظروؼ والبيئة

ونحاوؿ أف نغيرىا بالقوة فبعض ىذه العيوب ، عمى الطرؼ اآلخر تمؾ العيوب ونتذمر منيا
رغـ أنيا ، قد يذوب تمقائيا عندما يشعر الطرؼ الذي يحمميا أف شريكو يقبميا فقط مف أجمو



 الفصل الثالث: التماسك ألاسري                                       الباب ألاول: إلاطار النظري للدراسة

    

إال ، الطرؼ اآلخرعمى فمف الصعب أف يقـو طرؼ  1قد تكوف صفات غير مرغوب فييا.
 يستطيع أف يمنحو القوة لتغيير نفسو.لما ىو عميو عمى  أحبو إذا

كما يعني االحتراـ حفظ كياف الشخص في وجوده أو غيابو ألنو ال يصح أف نذـ أو 
ألف ذلؾ ييدـ صرح الشريؾ في داخؿ الفرد قبؿ أف ييدـ في عيوف ، نشكو الشريؾ آلخريف

 اآلخريف.
تقدير واألمانة ولو األثر الكبير يحمؿ معاني القبوؿ وال، فاالحتراـ مظير قوي لمتماسؾ

وتوفير المناخ النفسي الصحي السميـ ، في إشاعة الرضا والسعادة واالستقرار بيف أفراد األسرة
 لتنشئة اجتماعية سميمة.

 التفاىم: -5
، ومنو فيمو وفيامة أي عممو، : معرفتؾ الشيء بالقمب، والفيـالتفاىـ لفظ مشتؽ مف فيـ
 2.فيمو شيئا بعد شيء الكبلـ:وتفيـ ، وفيمت فبلنا وأفيمتو وفيمت الشيء: عقمتو وعرفتو

تعتمد عمى تبادؿ اآلراء وسردىا بإخبلص ، والتفاىـ عممية اتصاؿ بيف طرفيف أو أكثر
وبتعبير آخر ىو جيد نبذلو لتفيـ آراء الطرؼ اآلخر وممارستو ومشاعره "ويعد ، وبصدؽ

 3صؿ الفكري بينيـ.ولمتوا، التفاىـ أسموبا راقيا لمحوار بيف البشر
ـْ " وجؿ:يقوؿ اهلل عز ، ويحث عميو، والتفاىـ مظير يقره اإلسبلـ َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُك

ـْ ِإفَّ  ـْ ِعْنَد المَِّو َأْتَقاُك ـْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُك ِميـٌ َخِبيٌر المََّو عَ ِمْف َذَكٍر َوُأْنَثى َوَجَعْمَناُك
. فالتعارؼ ىو الخطوة األولى نحو التفاىـ والتعاوف في شتى مجاالت الحياة يقوؿ 4("13)

كمثل الجسد الواحد إذا ، مثل المؤمنين في توادىم وتراحميم"، الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ
 5".اشتكى منو عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى
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كف أف تكتمؿ لبناتو مف غير تفاىـ واحتراـ وتعاوف بيف فيذا البناء االجتماعي ال يم
أفراده. أما عمى صعيد العبلقة الزوجية فإف تنمية التفاىـ العميؽ بيف طرفي العبلقة ينبغي 

"أوليما اإلنصات إلى وجية نظر الطرؼ اآلخر ومحاولة  اثنيف:أف يرتكز عمى أسموبيف 
وثانييما ، موقوؼ معارضا وجية النظر تمؾبدال مف االنيماؾ فورا بتحضير النفس ل، فيميا

عمى أف مف األشياء التي تعوؽ التفاىـ عدـ القدرة عمى  1.نقؿ ىذا المبدأ إلى المتحدث نفسو
وقد يرجع السبب إلى الخجؿ أو إلى كثرة اإلحباطات التي قد يكوف ، التعبير عف النفس

زوجيف وراء عدـ القدرة عمى وقد تكوف األحكاـ المسبقة لدى أحد ال، مرجعيا الطرؼ اآلخر
وقد يرجع السبب إلى عدـ ، فنجد مثبل الزوج يتيـ زوجتو دائما بالغباء وسوء الظف، التفاىـ

رغبة أحد الطرفيف في االستماع لآلخر ومحاولة قطع الحوار بكممات مستفزة وبالتالي ال 
 تعطي فرصة لآلخر لمتعبير عف نفسو.

تقيس المجتمعات األوروبية ، لرأي في فرنسا"لقد أجريت دراسة مف معيد لقياس ا 
كـ تفيـ  مفاده:وترتكز ىذه الدراسة عمى سؤاؿ واحد ، والعربية والشرؽ آسيوية واإلفريقية

الزوجة زوجيا؟ وكـ يفيـ الزوج زوجتو؟ فوجدوا أف أكثر النساء فيما لزوجيا المرأة اليابانية 
، %80يفيميا بنسبة ثمانيف بالمائة  وزوجيا %87تصؿ نسبتيا إلى سبعة وثمانيف بالمائة 

. %70إلى سبعيف بالمائة  %63والرجؿ األوروبي كذلؾ نسبة مختمفة ثبلثة وستيف بالمائة 
بنسبة تسعة وتسعيف بالمائة  2وجد أف المرأة العربية تفيـ زوجيا *أما في المجتمع العربي

 .%-3وأف زوجيا يفيميا بناقص ثبلثة  99%
فإذا ، فيـ كؿ طرؼ لصاحبو أساس كثير مف المشاكؿ الزوجية إف سوء التفاىـ أو سوء

، اتضحت األمور وعرؼ كؿ طرؼ كيؼ ينظر اآلخر إلى األمور الخبلفية وكيؼ يفسرىا
فالتفاىـ يمعب الدور ، ولماذا أقدـ عمى بعض التصرفات تبددت المشاكؿ وقويت العبلقة
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كما أنو ىدؼ العبلقة ، ىا واستمرارىااألساسي والعميؽ في ىندسة وبناء العبلقة الزوجية ونمو 
حدى االحتياجات األساسية لبناء أسري سميـ.  وا 

 األبناء:االتفاق عمى منيج مشترك لتربية  -6
واالتفاؽ عمى منيج وأسموب التعامؿ معيـ لو دور ، إف اشتراؾ الزوجيف في تربية األبناء

ىذا العامؿ مؤشر حيوي  كما يعتبر، كبير في إيجاد الترابط والتماسؾ بيف أفراد األسرة
ومظير مف مظاىر توافؽ األسرة واستقرارىا. فتربية األبناء وتأديبيـ ميمة أساسية في حياة 

لذلؾ حرصت الشريعة اإلسبلمية ، األسرة المسممة ومظير مف مزاىر الترابط والتقارب
لؤلب  وجعمت، وحمميـ عمى ما فيو مصمحتيـ، وأوجبت عمى اآلباء تيذيب األبناء وتأديبيـ

صبلح وتوجيو، الوالية العامة عمى أبنائو رشاد وا   –كما في قولو ، وىي والية إنفاؽ وتأديب وا 
ـْ َناًراو  َيا َأيَُّيا الَِّذيَف َآَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكـْ " –عز وجؿ   1َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ". َأْىِميُك

مبيئة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية وتختمؼ المناىج وتتبايف مف أسرة إلى أسرة تبعا ل
 وفيما يمي عرض لمجموعة مف األساليب السائدة في معاممة اآلباء لؤلبناء:، التي تنتمي إلييا

  فيو أف ما يمجأ إليو اآلباء مف اتجاىات تتسـ  ؾال شمما  :االنفعاليةالمساندة
التنبؤ بحصيمة التنشئة ألنو عف طريقيا يمكف ، بالحب نحو أطفاليـ يكوف مؤثرا وفعاال

االجتماعية التي تتخذ شكؿ االتجاىات والسموؾ. فاألطفاؿ الذيف ينشؤوف تحت رعاية آبائيـ 
أما التيديد ، وفي ظؿ عبلقات عاطفية طيبة يميموف إلى تنمية الصفات المقبولة اجتماعيا

بعض اآلباء في فيو في حد ذاتو أسموب عدواني قد يسمكو ، بالحرماف مف المساندة االنفعالية
 2يؤثر عمى مسار تنشئتيـ االجتماعية السميمة. ميكانزيـوىذا األسموب يمثؿ ، معاممة أطفاليـ
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وقد دلت الدراسات عمى أف اآلباء الذيف تتسـ اتجاىاتيـ بالمساندة االنفعالية والحب 
تبر وتع، يتسموف بالتوافؽ مع أنفسيـ ومع المحيطيف بيـ، ىـ آباء ديمقراطيوف، ألبنائيـ

فيـ يشجعوف أبناءىـ عمى ، طريقة تربيتيـ ألطفاليـ مثالية مف الناحية النفسية واالجتماعية
 1االستقبلؿ الذاتي ويمتازوف باالعتداؿ وضبط النفس.

وبالرغـ مف أف األسموب المدعـ بالمساندة االنفعالية ميـ وضروري في تنمية الطفؿ 
فبل يتمتع بصحة نفسية واجتماعية سوية إذا ما اجتماعيا إال أنو ال يستطيع لوحده أف يخمؽ ط

 إذ البد أف يقترف بأسموب الضبط الوالدي.، صاحبو اإلىماؿ والتسيب
  االعتداؿ وليس اإلفراط في وضع ، ويقصد بالضبط الوالدي ىنا :الوالديالضبط
أو اإلفراط في التسيب حتى ال يؤدي ىذا أو ذاؾ إلى قصور في نمو الطفؿ ، القيود

ونقصد بفرض القيود درجة إجبار اآلباء أو حثيـ لؤلبناء عمى القياـ بعمؿ معيف ، عياالجتما
 سواء عف طريؽ العقاب أو اإلقناع.، مثبل

واعتبرت " ديانا بومريند" أف ىذا األسموب في معاممة األطفاؿ مف شأنو أف يخمؽ أطفاال 
عمى تفيـ بيئتيـ وتكويف  يشعروف بالثقة في النفس واالستقبلؿ الذاتي مما يييئ ليـ القدرة

 2عبلقات اجتماعية ناجحة مع أقرانيـ.
وأشار كؿ مف "رولنز وتوماس" إلى ىناؾ نوعيف مف األساليب الضابطة التي قد 

يتمثؿ األسموب األوؿ في االستقراء والذي يشير إلى ، يمارسيا اآلباء في معاممتيـ ألبنائيـ
طريؽ تزويدىـ بمعمومات عف عواقب ما  وذلؾ عف، أسموب التفاىـ بيف اآلباء وأطفاليـ

يأتوف بو مف سموؾ أما األسموب الثاني فيتمثؿ في اإلكراه أو اإلجبار بدوف االىتماـ برغبات 
 3الطفؿ أو حتى مناقشتو أو إقناعو.
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 إف األسموب الوالدي القائـ عمى إثارة المخاوؼ وانعداـ األمف يؤدي عداء الوالدين :
والتأخر في نواحي النمو المختمفة. فاألسموب ، رابات النفسيةإلى تعرض الطفؿ إلى االضط

وينتج عف أسموب العداء ، العدواني مف شأنو أف يشعر الطفؿ باإلحباط ويتفاقـ غضبو
وبالتالي تقؿ قدرة ، الوالدي تجنب الطفؿ االحتكاؾ بوالديو بغرض تفادي العقاب البدني

الظروؼ يعبر الطفؿ عف عدوانو بطرؽ  وتحت ىذه، الوالديف عمى تطبيؽ الطفؿ اجتماعيا
فيبتعد عف مجاؿ األسرة حيث عقاب الوالديف ويتخذ مجاال آخر أكثر أمنا ال ، غير مباشرة

 يخشى فيو العقاب كاألصدقاء والزمبلء.
مف العاطميف  ىـ : "بأف غالبية اآلباء العدوانييف"جروتر"و "جاربررينو"وأوضح كؿ مف 

فيعزوف معظـ المشكبلت التي تحؿ بيـ إلى ، جتماعية منخفضةالذيف ينتموف إلى مستويات ا
غالبا ما تكوف قد تعرضت ، ويمومونيـ أكثر مف لوميـ ألنفسيـ. فاألـ العدوانية، أطفاليـ

أو اإلجياض أو المشكبلت الفيزيقية أو العاطفية أو التصارع الدائـ مع ، لمشكبلت الوضع
 1.األب
 وب في اختبلؼ موقؼ كؿ مف األـ واألب بيف : ويتمثؿ ىذا األسمتذبذب الوالدين

فيذا األسموب ، بحيث نجد أف األب يكافئ الطفؿ وبعد فترة وجيزة يعاقبو، لحظة وأخرى
شخصية غير مستقرة حتى في ، يساعد في خمؽ شخصية مترددة متذبذبة بيف الصح والخطأ

 إعطاء رأييا ولو كانت عمى ثقة بأنو صحيح.
 ويعتبر النظاـ ، أي فرض أحد الوالديف رأيو عمى الطفؿ :(الحماية الزائدة )التسمط

القائـ عمى الصبلبة عامبل ميما في تكويف الضمير فإذا زاد التزمت في فرض ىذا األسموب 
إضافة إلى ، فإف الطفؿ تزداد لديو مشاعر الذنب والقمؽ وغالبا ما يتحوؿ إلى اعتمادي

لى التعمؽ، وعدـ الشعور بالكفاءة، االستسبلـ  2المصطنع بالوالديف وطاعة السمطة. وا 
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 )ويعني تشجيع الطفؿ عمى تحقيؽ رغباتو بالطريقة التي الحماية الزائدة )التدليل :
وىذا األسموب يؤدي ، والقياـ نيابة عف الطفؿ بالواجبات التي يجب أف يتدرب عمييا، تحمو لو

عدـ الشعور بالمسؤولية و ، التي ال تثؽ بذاتيا، الضعيفة والتابعة االتكاليةإلى الشخصية 
 1واألنانية.
 إذا كانت االتجاىات الوالدية التي تتسـ بالعداء والحماية الزائدة  تسامح الوالدين :

فإف اإلفراط في التسامح والتساىؿ ، والتذبذب والتسمط مف االتجاىات التي تعيؽ نمو الطفؿ
افؽ الطفؿ الشخصي لو أثر مماثؿ "حيث يترتب عمى اإلفراط في التسامح مشكبلت في تو 

إلى جانب ميؿ الطفؿ لمعدواف والتسمط ألنو يتوقع التساىؿ والتسامح مف قبؿ ، واالجتماعي
أبويو إزاء أي سموؾ عدواني أو خارج عف المعايير االجتماعية وما يمبث أف يتعرض إلى 

تعود فيو لـ ي، عند احتكاكو بعالـ الواقع االضطرابات النفسية والعصبية نتيجة لئلحباطات
: النفسية والعصبية أشكاال شتى مثؿوقد تتخذ ىذه االضطرابات ، اإلحباط في طفولتو المبكرة

 2وقضـ األظافر وثورات الغضب.، األزمات العصبية
 يؤدي ىذا األسموب إلى فقداف الطفؿ اإلحساس باألمف ماديا إىمال الوالدين :
وعدـ تمبية حاجاتو ، الطفؿ ويظير اإلىماؿ في عدـ إصغاء الوالديف إلى حديث، ونفسيا

 3الشخصية أو عدـ توجييو ونصحو أو عدـ مكافأتو ومدحو في حالة نجاحو.
وخروج األـ إلى العمؿ وتركو ، ويرجع إىماؿ الوالديف ألبنائيـ إلى االنفصاؿ أو الطبلؽ

ة وحيدا أو مع مربيتو أو مع الجيراف وزيادة عدد األبناء في األسرة مما يؤدي إلى عدـ القدر 
ىماليـ أو قضاء الوقت في تصفح مواقع التواصؿ االجتماعي أو أماـ  عمى سد احتياجاتيـ وا 
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التحدث إلى األصدقاء عبر الياتؼ أو و  االلتياء بالتسوؽ أوالكمبيوتر  أوشاشات التمفاز 
 .عبر مواقع التواصؿ االجتماعي

 ير مستقريف انفعاليا"وقد أظيرت الدراسات العممية عمى األطفاؿ الميمميف أنيـ كانوا غ 
الكذب واليرب مف المنزؿ والرغبة في جذب ، زائدي النشاط ويتجو سموكيـ نحو الجنوحو 

وكانوا أكثر تعاونا وودا ، فكاف سموكيـ مقبوال، أما األطفاؿ غير الميمميف، انتباه اآلخريف
 1واستقرارا مف الناحية االنفعالية.، وأمانة
  عف طريؽ إشعار ، األسموب عمى إثارة األلـ النفسيويعتمد ىذا  :النفسيإثارة األلم

أو البحث عف قيمتو أو تحقيره والتقميؿ مف ، فيو الطفؿ بالذنب كمما أتى سموكا غير مرغوب
بداء مبلحظات نقدية جارحة لو ويجعمو مترددا في ، مما يفقد الطفؿ ثقتو في نفسو، أخطائو وا 

ذا وغالبا ما يترتب عف ى 2وحبيـ.أي عمؿ يقوـ بو خوفا مف حرماف مف رضا الكبار 
توجو عدوانيا نحو ، غير واثقة مف نفسيا، مرتبكة، انسحابيواألسموب شخصية منطوية 

 ذاتيا.
بأف األـ التي تثير األلـ النفسي لدى الطفؿ تعاني ، ونيووؿ"، وأوضح كؿ مف "جيمسوف

األب الذي يثير  ووجد أف، مف صراعات دائمة مع زوجيا نتيجة لممسؤوليات ومشاكؿ الحياة
ألـ طفمو نفسيا ينتمي في األصؿ إلى أسرة تفتقر إلى االنسجاـ العائمي ودائمة الشجار 

 3والتذبذب والنقد والخشونة في المعاممة".
 فينصب ، ويعني ىذا األسموب تفضيؿ اآلباء ألحد األطفاؿ عف باقي إخوتو :التفرقة

مف باقي اإلخوة. وىذا األسموب ف شأنو أف االىتماـ والحماية والرعاية عمى ىذا الطفؿ أكثر 
 يولد بذور الحقد والغيرة الشديدة والكراىية في نفوس اإلخوة.
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  وليس ، يسعى اآلباء إلى أف فمذة كبدىما عمى أحسف حاؿ :اآلباءالطموح الزائد عند
وليذا يعقد بعض اآلباء آماال كبيرة ، ىذا فحسب بؿ يتمني كؿ أب أف يكوف ابنو أفضؿ منو

"كأف يسعى األب ألف يكوف ابنو ، ى أبنائيـ لتحقيؽ ما حرموا منو في طفولتيـ وماضييـعم
ودوف االلتفات إلى الفروؽ الفردية ، دوف مراعاة لقدرتو ورغباتو، متفوقا ومتميزا في دراستو

وأخذىا بعيف االعتبار. إف مف شأف ىذا األسموب أف يمارس الضغط عمى الطفؿ مما يسبب 
يؽ وقد يصؿ الطفؿ إلى مستوى مف عدـ القدرة عمى متابعة األمور أو تحمؿ لو الحرج والض

 1المسؤولية.
فمنيـ مف يستخدـ أسموب العقاب ، والخبلصة أف لآلباء في تنشئة األبناء أساليب متباينة

ومنيـ مف يحمييـ حماية زائدة ومنيـ مف ييمؿ الطفؿ إىماال كامبل... ومف ىنا تتجمى 
فما يمارسو الوالداف مف أساليب معاممة األبناء تتراوح ، والدية نحو األبناءأىمية االتجاىات ال

مف شأنيا أف تزيد مف أمف األبناء ، بيف تسمط وتسيب أو إىماؿ أو حماية زائدة أو رفض
النفسي أو تقمؿ منو ويتأثر توافؽ األبناء تبعا لذلؾ والواقع أف ىذه األساليب ما ىي إال 

 اآلباء مف معاممة خبلؿ فترة صباىـ. انعكاسا لما تعرض إليو
السوي في تنشئة األبناء والتفاعؿ معيـ ىو  إف األسموبوفي األخير يمكننا القوؿ 

وال بأسموب ، فاإلسبلـ في تعاممو مع الطفؿ ال يؤمف بأسموب القسوة والقوة، األسموب المعتدؿ
إنما يؤمف باالعتداؿ في ، ةاإلفراط في حماية الطفؿ وتدليمو وال بأسموب التذبذب في المعامم

 تمبية حاجات الطفؿ ورغباتو في جو مف المودة والرحمة واإلحساف والعدؿ والمساواة.
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 العوامل المؤثرة عمى التماسك األسري-3
تعاني األسرة في عصرنا الحاضر مف أزمات متعددة المظاىر كالضعؼ والتفكؾ 

إف  الديني وغياب القيـ الدينية واألخبلقية.واالنحبلؿ وانييار سمطة الوالديف وضعؼ الوازع 
حدوث ىذه األزمات يؤدي كما يساىـ في تفكؾ أواصر األسرة وتماسكيا ويؤثر بالتالي عمى 

 عبلقات أفرادىا بعضيـ ببعض.
فعؿ األسرة حياؿ ىذه األزمات حسب مستواىا الثقافي واالجتماعي  ودىذا وتختمؼ رد 

وبعضيا ، رعاف ما تعود األسرة إلى حالتيا المتوازنةواألخبلقي فبعضيا يتغمب عمييا وس
 1وأخرى تفشؿ مما يؤدي إلى تفاقـ األزمة وتضخميا.، اآلخر ينجح نسبيا

ونظرا لما تحتمو ىذه األزمات مف أىمية في حياة األسرة فبلبد مف التحدث عف بعضيا 
 بشكؿ مف التفصيؿ:

  الشريك:اختيار 
تجمع عمى أىميتو جميع ، ة ونسؽ اجتماعيإف تكويف األسرة ضرورة حيوية ونفسي

ويعد االختيار الزواجي الخطوة ، الثقافات بغض النظر عف مصدرىا أو زمانيا أو مكانيا
ومحددا ميما لسعادة األسرة  2إذ يعد بحؽ نصؼ المعركة.، األكثر أىمية لتكويف األسرة

اىر عديدة إيجابية "إضافة إلى كونو مقدمة لظو ، وتماسكيا واستمرار كيانيا االجتماعي
فيو المساىـ األكبر في العبلقة اإليجابية التي تؤكد البحوث وجودىا ، وسمبية عمى السواء

ومف ناحية أخرى يعد االختيار الزواجي غير الموفؽ ، بيف الحالة الزواجية والصحة النفسية
والتأخر وما ينتج عنو مف إصابة األبناء باالكتئاب ، المسؤوؿ األوؿ عف التفكؾ األسري

 3الدراسي وانحرافيـ وتورطيـ في أفعاؿ مضادة لقيـ المجتمع".
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واالستعداد النفسي ، وقد أرشدنا اإلسبلـ إلى جممة مف معايير حسف االختيار لمزواج  
وىذه المعايير منيا ما يتعمؽ ، االختيار السميـ ىو أساس الزواج السميـأف إذ ، الصحيح لو

ومنيا ما يتعمؽ بالجانب المادي ، بلؽ ووسيمة معرفتو ميسورةبالجانب المعنوي كالديف واألخ
وىي الوسيمة األساسية ، كالتكويف الخمقي أو الجسدي ووسيمة معرفتو الرؤية المباشرة والمقاء

 لمعرفة المظاىر الجمالية المرغبة في الزواج.
 ،يتوقؼ عمى حسف اختيار كؿ مف الزوجيف لآلخر، إف سعادة األسرة واستقرارىا  

فإف ذلؾ كمو البد أف يؤدي ، اختيارا غير متأثر بعاطفة عابرة أو مصمحة مؤقتة أو لذة عاجمة
ألف البواعث ، بعد حيف مف الزواج إلى انطفاء جذوة الحب وبرود العاطفة بيف الزوجيف

فاختيار الزوجة القائـ عمى الجماؿ الحسي مف غير مبلحظة الجانب ، الحسية سريعة الزواؿ
قد يعرض الحياة الزوجية لبلضطراب ووراء ، حسف الطباع وقوة األخبلؽالمعنوي مف 

نما ينبغي أف يكوف االختيار قائما عمى أساس يبقى وال ، االضطراب انحبلؿ الحياة الزوجية وا 
نما المقصود أال ، وال يعني ىذا إىماؿ جانب الجماؿ والنسب وغيره، ذلؾ ىو الديف، يزوؿ وا 

 .فقط  جرد الجماؿ أو الماؿ أو الحسبيخضع اإلنساف في الزواج لم
ومف ثـ الحد ، ومف ىنا كاف االختيار عامؿ ميـ في استمرار الحياة الزوجية واستقرارىا 

والتقميؿ مف مشكمة الطبلؽ "وال يفيـ مف ذلؾ أف كؿ زواج ال يسبقو اختيار سميـ فيو فاشؿ 
يا االجتماعية أمر غير فالتبلـز في القضا، أو أف كؿ زواج قائـ عمى اختيار فيو ناجح

إلى حياة زوجية  –يؤدي غالبا  –ولكف المقصود أف مراعاة أسس االختيار السميـ ، حتمي
فمو لـ يكف عنصر ، ف االختيار لدواـ العشرةوليذا أرشدنا اإلسبلـ إلى حس، اسكةمتم

تخيروا وفي ذلؾ يقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ : " 1االختيار ميما لما أمر بو اإلسبلـ"
 2إلييم". وانكحوا، وانكحوا األكفاء، لنطفكم
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كأف يكوف ، وعدـ مراعاة األسس والمعايير الصحيحة، إف سوء اختيار الشريؾ  
ىماؿ االعتبارات األساسية كالديف ، االختيار عمى أسس نفعية كالماؿ والجماؿ والمركز وا 

سوء تكيؼ الزوجيف وبالتالي  كؿ ذلؾ يؤدي إلى، واألخبلؽ والسف والمستوى التعميمي وغيرىا
 يؤثر عمى تماسؾ األسرة واستقرارىا.

 :الترمل 
وبالتالي ينعكس سمبا عمى ، أف موت أحد الوالديف يحدث شرخا في حياة األسرة ؾال ش

فالشرخ الذي يحدثو سييز ويؤثر فييا. ومع ىذا ، حياة األوالد. سواء كاف الميت أما أو أبا
سيما إذا كاف األطفاؿ في مراحميـ ، خؼ وطئا مف موت األـاألب أ إف موتفيناؾ مف يقوؿ 
نظرا لما تمعبو األـ في ىذه المرحمة مف دور ىاـ في الرعاية والعناية. وىناؾ ، العمرية األولى

األـ أقؿ أثرا مف موت األب وخاصة إذا كاف ىو المعيؿ الوحيد لعائمتو.  إف موتمف يقوؿ 
لؾ فالحقيقة تبقى واضحة وىي "أف استمرار الحياة ولكف أيا كاف أنصار ىذا الرأي أو ذ

وموت ، األسرية في كنؼ الوالديف تترؾ بصماتيا اإليجابية وتعكس مجموعة مف اإليجابيات
 1أحدىما سيترؾ أثرا سمبيا في الحياة األسرية.

ونشأة ، مشتركة أعماؿالمرأة في و  نظرا اللتحاـ الرجؿ :المنزلانييار تقسيم العمل خارج 
ثباتو  مف اجؿ التنفس، اع في بعض المواقع في بيئة العمؿالصر  قد يؤدي ىذا ، و الذات ا 

يعمبلف في مكاف  2زوجتوو  كاف الرجؿ إذاخصوصا و  وجود تضارب عاطفي إلىالصراع 
 واحد.

 أعماؿو  الرجؿ أعماؿالخط التقميدي الذي يميز  إف :المنزل داخلانييار تقسيم العمل 
ولكف بعض ، يشارؾ فيو الرجؿ أصبحفي المنزؿ  المرأةمؿ ع أفحيث ، المنزؿ اقؿ وضوحا

 أيسيادتو و  يتمسؾ برجولتو، األسريالتماسؾ و  التعاوفو  الحب إلىالرجاؿ الذيف قد يفتقروف 
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متاعب مما يعكر و  شجار إلىذلؾ  أدىطمبت منو المرأة التعاوف  أوشارؾ  إذاالرجؿ  أف
 .سرةاألتفكؾ و  قد يؤدي الى انحبلؿو  صفو االستقرار

 المجتمع كمو وىي مشكمة البطالةو  بؿ لؤلسرةالمشاكؿ الميددة  أىـ أف الباحثوفوقد يرى 
 إلىكانت مف المتعمميف فالعامؿ االقتصادي يؤدي  إذاخصوصا ، و األسرةزيادة حجميا في و 

 .األسرةانييار 
  والغياب:اليجرة 
في ىجر أو  تتمثؿ، بمحطة سمبية –في بعض األحياف  –تصطدـ الحياة الزوجية  

األمر الذي ينعكس سمبا عمى حياة األسرة "فالطفؿ الذي اعتاد أف ، غياب الوالديف أو أحدىما
سيصاب بخيبة أمؿ كبيرة نتيجة ، وخبلؿ أياـ العطؿ وغيرىا، يرى والديو سويا صباحا ومساء

ة وسواء حصؿ ىذا اليجر خبلؿ مرحمة الطفولة أو المراىقة فالنتائج السمبي، ىذا الفراغ
 1حاصمة ال محالة.

الغياب كثيرا  أواالنفصاؿ  أوالمرض  أوالسجف  أو: بالموت أحدىما أو األبوينفقدان 
الطمأنينة وىذا ما يجعؿ و  األمفاالنفصاؿ بفقداف و  نتائج سيئة تييئ لمتفكؾ إلىيؤدي  ما

 غالبا ما تكوف الوجيةو  آخريف أشخاصومع  أخرى أماكفعمييا في  يبحثوف األسرة أفراد
  2السوء أصدقاءو  وكور األحيافقد تكوف في اغمب و  منحرفة

سد منيع دوف و  تقؼ حجرو  لؤلبناءواف البيوت المحطمة تؤثر عمى التكيؼ االنفعالي 
، وتمنع مف اكتساب الميارات االجتماعية البلزمة لنمو الشخصية، األساسيةحاجاتيـ  إشباع

  3عمى رأسيا اإلدماف و  حراؼاالن أنواعلكؿ  مييأة األبناءوبذلؾ تصبح نفسية 
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 جسرايمثؿ  واألبناء اآلباءبيف  السيئفاالرتباط  واألبناء:العالقات السيئة بين الوالدين 
السموؾ الخاطئ مف و  سوء التكيؼ إلىالمشاجرات المستمرة يؤدي و  الخبلفات أما، لئلدماف

  .كذلؾ اآلباءربما ينساؽ و  اإلدمافو  االنحراؼ إلىالكبار يدفع 

االنحراؼ  إلىيعتبر في مقدمة العوامؿ البيئية التي تدفع  األسرةفي  نييار الخمقيواال
 آو األبناء أكبرىو انحراؼ  أخطرىاو  بؿ األسرةداخؿ  األخبلقيعوامؿ االنييار  أىـ أفحيث 
 والخمقية. المقصود مف االنييار الخمقي ىو انعداـ القيـ الروحيةو  البنات أكبر

بيف شبكة العبلقات تي تقوـ لبارىا مجموعة مف الروابط اباعت لؤلسرةالنظرة  إف
 أخرىمف ناحية  األكبرالنسيج االجتماعي لممجتمع و  مف ناحية األسرة وأعضاءاالجتماعية 

وقد ذكرت مؤسسة اليونسكو في ىيئة األمـ المتحدة تقريرا ميما عف المؤثرات التي  
 –ا وقتيا كاف أو دائم –طفؿ مف أبيو لإف حرماف ا فيو:جاء ، تحدث لمطفؿ نتيجة غياب أبيو

، وخورا في النفس، ومزاجا عاتيا متمردا، يثير فيو كآبة وقمقا مقرونيف بشعور اإلثـ والضغينة
فؿ عف والديو إلى ظيور بعض ما يؤدي انفصاؿ الطكوفقدانا لحس العطؼ العائمي...

 1سو العاطفي".وصعوبة نمو ح، وتمكف العادات السيئة منو، كصعوبة النطؽ، بعيو ال
فيذا الغياب ربما يكوف بحجة ، وغياب األب أصبح ظاىرة تيدد كياف بعض األسر 

وأسوأ مف ذلؾ ىو الغياب في مجالسة ، ساعات العمؿ الطويمة أو إدارة األعماؿ الخاصة
 أو ىروبا مف المسؤوليات األسرية.، أو بقصد الميو، األصدقاء

إال أنو ال يشارؾ ، غـ مف وجود األب بالبيتعمى الر ، وىناؾ نوع مف الغياب األبوي 
ويكوف معظـ ، فبل يجتمع مع أبنائو عمى مائدة الطعاـ مثبل، بفعالية في النشاطات األسرية

وما ، أو الجموس أماـ الكمبيوتر، أو يقضي معظـ الوقت في مشاىدة التمفاز، الوقت منعزال
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تساىـ بصورة أو بأخرى في التفكؾ مثؿ ىذا الغياب يمثؿ أيضا عمة تربوية كبرى  شابو ذلؾ
 األسري.
 :ينعكس دخوؿ األب إلى السجف سمبا عمى حياة األسرة سجن أحد الوالدين ،

فسوؼ يترتب بروز نتائج بعضيا اجتماعي ، فباإلضافة إلى الفراغ الذي يتركو في المنزؿ
واآلخر اقتصادي. فعمى الصعيد االجتماعي تصاب األسرة بصدمة نفسية تؤدي إلى 

أما عمى الصعيد االقتصادي  –خاصة إذا كاف سبب السجف معيبا  –نكماشيا عمى نفسيا ا
 1مما يترتب عمييا عبئا جديدا ليس مف السيولة مواجيتو والتغمب عميو.، فتتأثر ميزانية األسرة

  والمخدرات:اإلدمان عمى الخمر 
لحا ؽ األذى بو فباإلضافة إلى الضرر الصحي المترتب عمى حصولو مف تييج لمجسد وا 

فإف ، وتعويده عمى ىذا النوع مف السموـ الذي يدخؿ الجسـ ويؤدي إلى ىبلكو تدريجيا
الذي ينعكس عمى األسرة أكثر خطورة وأشد ، الضرر األخبلقي واالجتماعي واالقتصادي

 2فتكا.
  األخالقي:االنحالل 

مى حياة يؤدي إلى آثار سمبية تنعكس ع، إف انحبلؿ الخمؽ عند الزوجيف أو كمييما
واالنغماس وراء الشيوات والخيانة ، ويتمثؿ ىذا االنحبلؿ في االنجراؼ وراء الرذائؿ، األسرة

بأنواعيا. وسرعاف ما تنتقؿ ىذه األنماط السموكية إلى األبناء وتؤثر فييـ وتعمؿ عمى 
 األسرة.االستقرار داخؿ و  ومف ثـ توسع فجوة التواصؿ إفسادىـ
 :الفقر 
فبل أحد ينكر ما لممادة مف دور فعاؿ في ، مباشرا عمى حياة األسرة يؤثر الفقر تأثيرا 

قد ، فاألسرة الفقيرة التي تختزؿ كؿ يـو الكثير مف حاجاتيا، دعميا وتوفير االستقرار ليا
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يؤدي بيا األمر إلى المجوء ألعماؿ ترفض القياـ أو اإلقداـ عمييا. فالجنوح والسرقة والجريمة 
 1إف ىي أحيانا إال نتيجة الفقر الذي يصيب األسرة.، شوالكذب واالحتياؿ والغ

ولعؿ خطورة الفقر ال تكمف في تأثيراتو السيئة عمى األسرة وعمى قدرتيا عمى إشباع  
ولكف يمتد تأثيره السيئ إلى شعور األبناء بالحرماف ، احتياجاتيا األساسية والضرورية فحسب

حساسيـ بالدونية وبيذا يؤدي الفقر إلى العديد مف المشكبلت  ،وفقدىـ الثقة في أنفسيـ، وا 
 وفي مقدمة ىذه المشكبلت التفكؾ وعدـ االستقرار.، االجتماعية والنفسية واألخبلقية لؤلسرة

فكـ ، والبد أف نشير إلى أف الفقر ال يؤدي بالضرورة إلى جنوح األسرة نحو القيـ السمبية 
 تستسمـ لمواقع السمبي.مف أسرة فقيرة واجيت وضعيتيا بصبر وشرؼ وأبت أف 

  الجنسي:العجز والشذوذ 
واستقرارىا حيث  األسريةذيف العامميف عمى الحياة ال يمكف إغفاؿ التأثير السمبي لي

مما يؤدي إلى فتور العبلقة وجفائيا وانتياء أواصر المحبة ومف ثـ ، يعيقاف النمو العاطفي
 حصوؿ الطبلؽ.

  اإلعالم:وسائل 
ذاعة وفضائيات وشبكة االنترنيت... الخ أدوارا  تمعب وسائؿ اإلعبلـ مف  صحافة وا 

، إال أف التأثير السمبي أصبح أكثر وضوحا، إيجابية ال يمكف إنكارىا في بعض مناحي الحياة
خاصة بعد استحالة التحكـ فيما تحممو الفضائيات واالنترنيت مف ثقافات أخرى أضرت 

 خاصة. الجزائريةو  عامةسرة بالكثير مف القيـ الدينية التي تتمتع بيا األ
وقد أثرت وسائؿ اإلعبلـ الحديثة عمى قيـ األسرة وأخمت بمعايير الحبلؿ والحراـ  

والطبيعي والشاذ والمقبوؿ وغير المقبوؿ. وألف القنوات الفضائية في الدوؿ اإلسبلمية تجد 
موميا دوف أف فإف ىذه القنوات تبث س، نفسيا في منافسة غير متكافئة مع القنوات األجنبية

، نستطيع تقديـ البديؿ الذي يحوؿ دوف تأثيرىا. إف البث اإلعبلمي الغربي سبلح عصر مؤثر
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ودفع الجيؿ الصاعد نحو سبؿ ، يقتحـ البيوت لتدمير القيـ اإلسبلمية وتمزيؽ الروابط األسرية
 الضياع واالنحراؼ.

  والشيرة:حداثة النعمة 
فالغنى المفاجئ والشيرة ، أزمة أو مشكمةتؤدي حداثة النعمة والشيرة إلى حدوث 

مما يخمؽ حالة تشابو تماما حالة ، المفاجئة تؤدي إلى خمؿ في التوازف العقمي واالنفعالي
فكذلؾ ، فكما تشكؿ فقدانيا جميعا عقدة تنعكس سمبا عمى األسرة ،فقداف الثروة والشيرة والجاه

فقد تؤدي ىذه الشيرة  ،ف سابقتيامجيئيا الفجائي يؤدي إلى عقدة أخرى ال تقؿ سمبية ع
والغنى إلى استعبلء غير مرتكز عمى ارتقاء تدريجي يؤدي بدوره إلى االدعاء الفارغ الذي ال 

ىذا االنتقاؿ المفاجئ مف حالة إلى نقيضيا يؤدي إلى  ،يستند عمى ثوابت معمومة أو موجودة
أو مجتمعيف بسبب محاولتيـ أو إلى قياـ صراع بيف أعضائيا منفرديف ، تزعزع مكانة األسرة

 1مما يؤدي إلى نشوء مشاكؿ أسرية.، تقمص األدوار الجديدة لشخصيتيـ
  ىماليا لرسالتيا  األولى:تخمي األم وا 

ويرجع اضطراب النظاـ األسري في ، إف األسرة ىي النواة الصمبة لممجتمع اإلنساني كمو
األمر الذي شكؿ عبئا ماديا ، ؾوقتنا الحاضر إلى متطمبات الحياة التي تغالي في االستيبل

عداد أبنائيا. كما أف ، أجبر المرأة لمخروج إلى العمؿ مما قمؿ مف قدرتيا عمى توجيو وا 
جعؿ المرأة تعتقد أف ، واالختبلؿ الذي أصاب المفاىيـ، االنقبلب الكبير الذي ساد المعايير

 ومساواتيا بالرجؿ.، العمؿ ضرورة لمشاركتيا اإليجابية في الحياة
جعؿ مف أولى ، إف المرأة التي اعتنى بيا اإلسبلـ وميزىا وأقر ليا كؿ ىذه الحقوؽ  

وتعويدىـ عمى طاعة اهلل ومحبة ، واجباتيا غرس القيـ الدينية والفضائؿ في نفوس أبنائيا
ولكف نجد عكس ذلؾ في ظؿ الطرح الغربي الذي يطالب ، رسولو صمى اهلل عميو وسمـ

ويساوي عطفيا ، مما ينفي اختصاص األـ بيا، وظيفة اجتماعيةبإلغاء دور األـ وجعمو 
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أي أنو يمكف ألي شخص أف يقوـ بيذا الدور وبنفس الدرجة مف ، وحنانيا ورعايتيا بغيرىا
 النجاح. وىذا ما ينفي حقيقة فطرية حناف األـ والذي ال يمكف أف يعوضو حناف آخر.

فقد يكوف ، ى العمؿ خارج البيتعمى أف إىماؿ األـ لرسالتيا ليس فقط محصورا عم 
اإلىماؿ بسبب اإلسراؼ في العبلقات االجتماعية مثؿ الزيارات التي تمتد لفترات طويمة والتي 

ويترتب عمى ىذه الزيارات أف تيمؿ ، تضيع الوقت في أحادث فارغة وثرثرة ال فائدة منيا
مقر لمسكف والسعادة لمزوج  وتنسى أنو، المرأة رعاية أبنائيا وتجعؿ مف بيتيا مجمسا لمزيارات

 واألوالد.
  القوامة:سوء فيم الزوج لمعنى 

 –كما يفيميا الكثير مف األزواج  –إف القوامة ال تقتصر عمى توفير الجانب المادي 
يشعرىـ ، يكوف لو حضور بيف أفراد أسرتو أففينبغي ، إنما ىي المسؤولية بمفيوميا الشامؿ

خارج البيت لمنزىة والمعب وال تشغمو  ويصحبيـ، زانيـويشاركيـ أفراحيـ وأح، بقربو وحبو
 عف رعايتيـ واالىتماـ بيـ. –ميما كانت  –أعمالو 

أنو يممؾ الحرية المطمقة في أف يفعؿ ، وقد يعتقد بعض األزواج وبمقتضى ىذه القوامة
وىذا السموؾ يرتد عمى األسرة باالضطراب ، ما يشاء دوف مراجعة مف الزوجة أو غيرىا

وفي كثير مف ، وقد يصؿ األمر إلى الشؾ الذي يدمر ىذه العبلقة، ر العبلقة الزوجيةوفتو 
فتكثر الخروج مف البيت ، األحياف نجد الرجؿ بيذه التصرفات يدفع المرأة لمثأر لنفسيا

 1وتختمط بالجارات والقريبات في لقاءات قد تسيـ في تدمير العبلقة وزيادة حدة المشكمة.
نتج عف خروج المرأة لمعمؿ واستقبلليا االقتصادي  االقتصادي:مرأة استغالل ال خامسا:

خاصة إذا حاولت ممارسة حقوقا تتعارض مع ، إلى عدـ وضوح دورىا كزوجة أو كأـ
وبالتالي الوقوع في صراعات ، واجباتيا األسرية مما يشعر الرجؿ ببداية زواؿ مقومات األسرة

 وتوترات.
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األساسية  مؿسية لمزوجيف باعتبارىا مف العوامشكبلت النفالبد مف اإلشارة إلى ال :سادسا
 التي تؤثر في عممية التماسؾ واالستقرار.

حيث يتعرض بعض األزواج إلى مشاكؿ نفسية تيدد كياف األسرة وتؤثر عمى سعادة 
 :1ومف ىذه األنماط الزوجية ما يمي، أفرادىا
 المترجالت:الزوجات  -أ 

أي أف ، شبعا بالرغبة في التسمط والتحكـ في الرجاؿيأخذ ىذا النوع مف الزوجات شكبل م
كما تميؿ إلى إظيار عيوب ، الزوجة في ىذه الحالة تجعؿ زوجيا مركزا ثانويا في مجمسيا

تكوف ثرثارة تناقش وتجادؿ زوجيا في الموضوعات  –عمى الغالب  –وىذه الزوجات ، زوجيا
 المختمفة سواء بخطأ أو صواب.

ومف ثـ ، ر قادرات عمى تكويف عبلقات عاطفية مع أزواجيفغي المترجبلتوالزوجات 
وبذلؾ يختؿ ، فإنيف يصبحف مصدرا لقمؽ األزواج مما يؤدي إلى سوء العبلقة الزوجية

 التماسؾ األسري.
الذيف ال  المخنثيفوما يمكف مبلحظتو أف ىناؾ أيضا حاالت شاذة مف الرجاؿ 

 يستطيعوف التوافؽ مع النساء العاديات.
 اليستيريات:ت الزوجا -ب 

العصبيات البلئي يشتكيف باستمرار مف سوء الصحة النفسية وبالتالي  وىذه الزوجات
وفي بعض الحاالت تنتقـ الزوجات بيذا األسموب مف ، عمى األطباء دائمات الترددفإنيف 

بطريقة غير شعورية. وىذه الزوجات مثميف مثؿ الزوجات  يميموىفأزواجيف الذيف 
وآثار ىذه العوامؿ تظير في ىروب ، درا لمقمؽ واضطراب الحياة الزوجيةيكف مص المترجبلت

وىذا مف غير شؾ يؤثر سمبيا عمى الصحة النفسية ألفراد األسرة ، األزواج مف البيوت
 والتماسؾ األسري.

                                                           
 .77، 74، ص 1987، 2مكتبة االخانجي لمطباعة والنشر والتوزيع، ط – الصحة النفسية يمي:فمصطفى  - 1



 الفصل الثالث: التماسك ألاسري                                       الباب ألاول: إلاطار النظري للدراسة

    

 األطفال:األزواج  -ج 
غير معتمديف عمى أنفسيـ في  سموكياتيـينشأ بعض األزواج وىـ يشبيوف األطفاؿ في 

 مرتبطيف بأمياتيـ وأسرىـ في قضاء حاجاتيـ ومتطمباتيـ.، ـ المختمفةشؤوني
فإنو يطمب مف زوجتو أف تكوف لو وحده معتمدا ، وعندما يتزوج مثؿ ىؤالء األشخاص

أف طبيعة األـ شيء والزوجة شيء  –كما ىو معروؼ  –إال أنو ، عمييا في شؤونو المختمفة
سؤولية مشتركة. باإلضافة إلى أف مثؿ ىؤالء فالزواج تفاعؿ بيف الزوجيف وتحمؿ م، آخر

إلى  فيمجئوف، األزواج ال يستطيعوف البث في القرارات والمواقؼ التي تواجييـ كأزواج
 .1زوجاتيـ وربما ترفض مطالبو فيمجأ إلى أمو

ولذلؾ فإف الزوجات العاديات كثيرا ما يثرف في وجوه أزواجيف مف ىذه التصرفات مما 
 لتوافؽ بينيما.يؤدي إلى اضطراب ا

استمرار كؿ ىذه المشاكؿ النفسية تؤدي إلى عدـ التوافؽ بيف الزوجيف ومف ثـ الوقوع ب
 بدوره يؤثر تأثيرا سمبيا عمى تماسؾ األسرة واستقرارىا. اوىذ، في مشاجرات وصراعات

إال أنيا تعود ، ومف ىنا نجد أف العوامؿ التي تؤثر عمى تماسؾ األسرة متعددة ومختمفة
، درجة األولى إلى ضعؼ الوازع الديني وغياب القيـ الدينية التي تحكـ العبلقات األسريةوبال

مما يؤثر سمبا عمى ، والتجرد مف معاني الشرؼ والفضيمة، واضطراب المعايير االجتماعية
 والذي قد يؤدي إلى االنييار الكمي لؤلسرة.، الجانب الوظيفي في التماسؾ األسري

 األسري: التفكك المترتبة عن اآلثار
التي  اآلثار أىـمصغرة لتفكؾ المجتمع ومف  خطيرا وصورةمؤشرا  األسرييعتبر التفكؾ 
 األسري:تنجـ عف التفكؾ 
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 الطفل:في نفسية  األسريالتفكك  أثر 1
ساذجا سعيا  أنانياحاجاتو تعبيرا و  الطفؿ يعبر عف حوافزه أفالنفسي  ترى مدرسة التحميؿ

دوف  األلـتجنب و  الحصوؿ عمى المذة أساسويتـ ذلؾ عمى ، اتلمحصوؿ عمى ىذه الحاج
 األساسىي مف حياة الطفؿ  األولىالسنوات  أفو  السائدة األخبلقيةالقيـ و  المعايير إلىالنظر 

 سموكو.نمط و  تحدد تصرفاتوو  الذي تبنى عميو شخصية الفرد في المستقبؿ
البالغ في  األثرياة الطفؿ ليا مف ح األولىرعايتو في المرحمة و  فتنشئة الطفؿ نفسيا

حاجاتو سواء في المنزؿ او المدرسة و  رغباتو إشباعحرماف الطفؿ مف و  تاريخ سموكو فيما بعد
 االنحراؼ كوسيمة لحؿ مشكمة الكبت التي يعانيياو  فقد تدفعو الى تصرفات تتسـ بالشذوذ

و بمشاعر القمؽ نفس امتؤلتو  كمما زاد الشعور بالحرماف كمما تعرض الفرد لبلضطرابو 
 1والتوتر

 أسموبو  تفككا معنويا يبقى التأثير بالغا عمى نفسية الطفؿ أوالتفكؾ كميا  وسواء كاف
 المستقبؿ.تكوينو بشكؿ سميـ في 

 الطفؿ:و  المشاجرات األسرية 
ال يعتبر استمرار الحياة الزوجية مع قياـ حالة التوتر العنيؼ بيف الزوجيف خيرا مطمقا 

 فالمشاجراتتكوينو الطبيعي و  سمبية عمى نفسية الطفؿ أثاربو ىذا التوتر مف نظرا لما يعود 
 يرتبط بو مف سموؾ منحرؼ  ماو  حو جنال إلىالتي تؤدي  األسبابمف  األسرةالمستمرة في 
 خاصة: األساسيةالمعايير و  الخبلؼ بيف الزوجيف حوؿ القيـ أثاروتظير 

 األسرةتنازع الوالء داخؿ 
 2األـومصدر العطؼ والتي ىي  األبي مصدر السمطة الذي ىو الطفؿ ف أمؿخيبة 
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  األسباب:كثرة الطالق ألوىى 
وىي ، وىذه ظاىرة خطيرة ليا آثارىا المدمرة لؤلبناء واألخبلؽ واستقرار الحياة بوجو عاـ 

في الواقع تعكس غياب الضمير والوعي الديني بما أباحو اهلل مف التفريؽ بيف الزوجيف وبعد 
وذلؾ ألف الكثير مف األزواج يسارعوف إلى الطبلؽ ألوىى ، اد كؿ وسائؿ اإلصبلحاستنف

وال يأخذوف أنفسيـ بما أمر اهلل بو مف المعاشرة بالمعروؼ وعدـ االستجابة ، األسباب
ربما يمعب التوافؽ و  1.لمشاعر الكراىية والنفور وتحري الوقت الصحيح إليقاع الطبلؽ

عدـ  إلىزيادة نسبة الطبلؽ ترجع  أفيبلحظ  إذ، األسريةلحياة الجنسي دورا في استمرارية ا
عدـ االستقرار  إلىوكذلؾ اختبلؼ المستوى الثقافي يؤدي ، االستقرار الجنسي بيف الزوجيف

احتراـ مشاعر و  عدـ تقدير إلىوكذلؾ اختبلؼ المستوى الثقافي يؤدي ، الجنسي بيف الزوجيف
غياب الفروؽ الفردية و  في درجة التفاعؿ اإلنسانينب وكذلؾ عدـ مراعاة الجا، األخرالطرؼ 

 لممواقؼ.عدـ الفيـ الف صاحبو يصاب بعمى تقديري  إلىبينيما يؤدي 

اتخاذ العادات كدليؿ و  التعامؿ أسموبويأتي المستوى االجتماعي المتوافؽ الذي يحدد 
احتراـ و  ديرتقو  األخبلؽمناشدة و  سيادة مبدأ التسامحو  طرح العادات السيئةو  لمتعامؿ

  2 األسريعدـ التكيؼ االجتماعي  إلىعدـ تكافؤه يؤدي  أوالف غياب ىذا  اآلخريف.

حيث ، لو تأثيره خصوصا الصغار أففبل شؾ  األوالدالطبلؽ عمى  أثر وأما عف
 كذلؾ عدـ كفاية المؤسساتو  رعاية الطفولة أساليبالضياع نتيجة لغياب و  ييتعرضوف لممأس

يقـو برعاية الصغار  األبويف أحدكاف  إذاوحتى ، مياميا رعاية ىؤالء التي مف التنظيماتو 
الطفؿ في  أفيقـو برعاية الصغار فبل شؾ  األبويفالطفؿ في حاجة لرعاية  أففبل شؾ 

  3توجييو لمنشء و  األوالدما تضيعو مف حناف عمى و  فاألـ معا. األبويفحاجة لرعاية 
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  لألسرة:االنييار العاطفي 
 –في معظـ األحياف  –ر العاطفي والذي يتمثؿ بالشدة والصرامة والتسمط إف االنييا 

 يؤثر سمبا عمى تماسؾ العبلقة بيف أفراد األسرة وعمى النمو النفسي لؤلبناء.
، نا السجوفر فز ، ونحف لو عدنا إلى مجتمعنا الذي نعيش فيو المربيف:يقوؿ بعض  

ا المدارس وأحصينا الراسبيف مف الطبلب ودور البغاء ومستشفيات األمراض العقمية ثـ دخمن
لوجدنا أف معظميـ حرموا مف العاطفة ، ثـ درسنا مف نعرفيـ مف ىؤالء، والمشاكسيف منيـ
معنى  إدراؾ لذا وجبعميو  حفي اأب، و ولـ يجد معظميـ بيتا ىادئا، يواالستقرار العائم

ه الحالة مف ذة أوجد ىفبل تفرط في الدالؿ وال تفرط في القسوة. فغياب العاطف، الشفقة
 1الفوضى االجتماعية وأوجد ىذا الجيؿ الحائر الذي ال يعرؼ ىدفا وال يعرؼ مستقرا".

  األسرية:التوترات 
أي صراع ، تؤكد الدراسات عمى أف عممية التفكؾ األسري تأخذ شكؿ التوترات األسرية
بيف الزوجيف مستمر في االتجاىات يؤدي إلى ضعؼ التماسؾ بيف أفراد األسرة وخاصة 

  2 :وتتميز التوترات األسرية بما يمي
اختفاء األىداؼ المشتركة واالىتمامات المتبادلة بيف الزوجيف وطغياف النزاعات  -1

 الفردية فييا.
 التعاونية والمحافظة عمى بناء األسرة في التبلشي تدريجيا. جيودتبدأ ال -2
في الخدمات المتبادلة وخاصة ، متكررة انسحابيويبدأ كؿ مف الزوجيف في عمميات  -3

 سواء داخؿ األسرة أو خارجيا.
ويظير التناقض في مجاؿ العبلقات المتبادلة ، تزداد فرص التصادـ بيف الزوجيف -4

 أي عدـ وجود اتساؽ بينيما في الرغبات.
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كما قد تظير ، تتعارض االتجاىات العاطفية بيف الزوجيف أو تتخذ مواقؼ عدوانية -5
 الزوجية شكبل سطحيا. البلمباالة فتتخذ العبلقات

وىذه المظاىر يمكف إرجاعيا إلى عدة أسباب مختمفة تتضافر وتتداخؿ مع بعضيا 
  :1يميومف أىـ ىذه العوامؿ ما ، عمى نشوء التوتر –كما أثبتت الدراسات  –وتعمؿ تدريجيا 

 األفعاؿ ردودوىذه العوامؿ تعود إلى وجود صفات وراثية تحدد  المزاجية:العوامل  أوال:
 أصناؼ:وفي ضوء ذلؾ يمكننا تصنيؼ األشخاص إلى عدة ، االنفعالية والعاطفية عند الفرد

 أشخاص يظيروف اتجاىات انطوائية أو انبساطية. -أ 
 أشخاص يرجعوف إدراكيـ إلى الحواس أو إلى نوع مف اإللياـ. -ب 
 أشخاص يبنوف أحكاميـ عمى المنطؽ أو عمى مشاعرىـ. -ج 

الناجـ عف العوامؿ السابقة والذي يتحوؿ إلى توترات ال  والبد مف اإلشارة إلى أف الصراع
 يؤدي بالضرورة إلى التفكؾ األسري.

ومف ثـ تنشأ ، قد تكوف القيـ االجتماعية مختمفة بيف الزوجيف االجتماعية:القيم  ثانيا:
وذلؾ ألف القيـ تحدد أنواع ، الصراعات والتوترات األسرية التي قد تؤدي إلى التفكؾ األسري

 وقد تكوف ىذه القيـ ىدفا لمسموؾ.، موؾالس
وىي عبارة عف استجابات يكتسبيا الفرد مف وضع اجتماعي  السموكية:األنماط  ثالثا:

ذا لـ تتغير فإنيا تستقر عند وضع ، خاص  –الزواج  عند-معيفوىذه المكتسبات قد تتغير وا 
ـ خاصة في المسائؿ وقد تتطور درجة التوترات إلى حد التصاد، قد يصعب بعد ذلؾ تغييرىا

 المتعمقة بالمبادئ التي يرجع االختبلؼ فييا إلى تجارب الزوجيف قبؿ الزواج.
ىناؾ توترات ترجع إلى الفشؿ واإلخفاؽ في تحقيؽ العواطؼ التي كانت قبؿ  رابعا:

فإف انطفاءه يحدث المشاكؿ مباشرة بيف ، فإذا كاف الحب قد أصبح أساسا في الزواج، الزواج
ويقوؿ بعض الباحثيف "أف الكثير مف الزوجات يشعرف بالسعادة الزوجية إذا كانت ، الزوجيف
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ومف ثـ فإنو يمكننا ، العبلقة الجنسية ترمز لدييف عف عمؽ العبلقة بينيف وبيف أزواجيف"
 –مصحوبا بعدـ االىتماـ بالعبلقات الجنسية  –درجة الحب بيف الزوجيف  إف انخفاضالقوؿ 

 1لحياة الزوجية ومف ثـ سوء العبلقة بيف الزوجيف.يؤدي إلى العزوؼ عف ا
اجتماعية تنعكس عمى طبيعة و  إضافة إلى ما يمحؽ بالطفؿ مف أضرار نفسية

شخصياتيـ عمى المدى البعيد بسبب الحرماف العاطفي والمادي فيتعرض لمتخمؼ الدراسي 
 2 بغض النظر عف المشاعر الحقد والكراىية التي تظير في سموكياتو مستقببل

 المجتمع:انييار 
 التي تيدد قوتوو  تنيار القيـ االجتماعية التي سنيا المجتمع األسريحيث ومع التفكؾ 

فالتغيرات ، فالتغيرات التي تحدث في المجتمع العاـ تنعكس عمى حياة األسرةصبلبتو و 
ومف ذلؾ حركة ، األسرية التي تسير جنبا إلى جنب مع التغيرات التي تحدث في المجتمع

تحضير والتحضر الكبيرة التي طرأت عمى المجتمعات كؿ ىذا أدى إلى حدوث تغيير في ال
 .3والعبلقات التي تكوف داخؿ األسرة، بنائيا ووظائفيا

 األسري:التغيير االجتماعي وأثره عمى التماسك  ثانيا:
التقدـ و  التغير االقتصاديو  وعمى وجو الخصوص لقد أحدث التغير االجتماعي

تفكؾ ، حيث صاحب انتشار حركة التصنيع، اف األسرة وتماسكيايىزة في ك، يالتكنولوج
 –سمطة المجتمعات الزراعية  انييار- 4الرباط االقتصادي الذي كاف يربط األسرة الريفية

وما يحقؽ الفرد ، األمر الذي جعؿ أساس العبلقات االجتماعية يستند إلى المسؤولية الفردية
 مف إنجازات.
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وارتفاع مستوى الدخؿ وزيادة ، واتساع نطاؽ التعميـ والمدنية، ار التصنيعكما أدى انتش
وأخذت العبلقات بيف الرجؿ والمرأة ، إلى خروج المرأة إلى ميداف العمؿ، الضغوط االقتصادية

األمر الذي أدى ، يقوـ عمى أساس تحرر المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بعدا جديدا
حيث أصبحت ، عبلقة صبغة جديدة أبعد مف مجرد تحرير المرأةبدوره ألف تتخذ ىذه ال

 المطالب تتمثؿ في نشداف مساواة حقيقية بيف الرجؿ والمرأة.
وما تبعو مف تحررىا واستقبلليا اقتصاديا كاف لو ، مرأة في سوؽ العمؿلإف انغماس ا

 أىميا:انعكاسات في محيط األسرة 
 غير مكانتيا ودورىا التقميدي مف ناحية وت، تغير نمط العبلقات األسرية مف ناحية
أدى انتشار فكرة تحرر المرأة ومناداتيا بالمساواة إلى منازعة الرجؿ في السيادة  ف، حيثأخري

والقائمة بأكبر قسط مف مستمزماتو ، عمى األسرة بؿ أصبحت ىي المتصرفة في شؤوف المنزؿ
 1ومسؤولياتو".

سوؽ العمؿ إلى تزايد ممحوظ في معدالت تزايد دخوؿ المرأة  –بالفعؿ  –ولقد أدى 
فمـ تعد ىناؾ ضغوط اقتصادية تجبر المرأة عمى االستمرار في ، حدوث حاالت الطبلؽ

عائقا يحوؿ دوف االنفصاؿ عف الزوج. وتشير  د وجود األطفاؿ يمثؿولـ يع، زواج فاشؿ
وبيف احتماالت بعض الدراسات إلى أف ىناؾ ارتباطا إيجابيا بيف الدخؿ االقتصادي لممرأة 

ى تزايد معدالت عملؾ مؤشرا ذحدوث حاالت الطبلؽ. بمعنى أنو كمما ارتفع دخؿ المرأة كاف 
 الطبلؽ.
خاصة في الدوؿ الغربية "فاألطفاؿ في ، في األسرة الحديثة األبويةكما تراجعت السمطة  

طاؽ األسرة منذ فترة مبكرة مف حياتيـ في االختبلط ببيئات خارج ن يبدؤوفىذه المجتمعات 
نوادي ثقافية... الخ ، جماعات اليوايات، جماعات المعب في الحي، كالحضانة المدرسة

وانخراط األطفاؿ في ىذه البيئات يشغؿ قدرا كبيرا مف اىتماميـ وتفكيرىـ... ىذا إضافة إلى 
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وتوجو ، وتؤثر فييـ 1وسائؿ االتصاؿ الجماىيري كالتمفزيوف التي تجمب اىتماـ األطفاؿ".
وقد دعـ ىذا التراجع ، مما يجعؿ سمطة األب أو األـ عمى الطفؿ في تراجع مستمر، وكيـسم

في سمطة األبويف انتشار المذاىب الديمقراطية التي تمنح األطفاؿ مساحة مف الحرية في 
 تصرفاتيـ وممارستيـ.

 حيث كشفت بعض الدراسات "أف استيعاب العمؿ ، تأثر وضع الطفؿ في األسرة
قد ساىـ بدوره في زيادة حجـ مشكمة ، مف وقت الزوجة بعيدا عف أطفاليالجانب كبير 

 2انحراؼ األحداث في األسرة الحديثة".
كميفورد  –ميز ، وفي محاولة لتوضيح الدور المعقد والمتغير لممرأة في األسرة الحديثة

ت الحضرية بيف أنماط متعددة لؤلدوار التي تقـو بيا المرأة فيرى أف المؤثرا –كيرؾ باتريؾ 
فكانت عوامؿ ىامة ، وانتشار الصناعة قد أتاحت فرصة عمؿ أوسع لممرأة لـ تعيدىا مف قبؿ

في تغيير دورىا ومكانتيا التقميدية وفي تغير مجموعة التصورات المعيارية التي تحدد وتوجو 
أىـ  تعتبر أدوارا بديمة لمدور التقميدي لممرأة ومف، لتوجد مجموعة أدوار متمايزة، سموكيا

  3األدوار الحديثة لممرأة يذكر باتريؾ
فعالميا يحدد بمنزليا وأسرتيا ومف ، وىو الدور التقميدي لممرأة األم:دور الزوجة  -1

مزايا ىذا الدور ما يشتمؿ عميو مف أمف وحؽ اإلعالة واالحتراـ كزوجة والطاعة كأـ وتمارس 
البة بالوفاء بالتزامات تربية ولكنيا مع ذلؾ مط، المرأة في حدود ىذا الدور بعض السمطة

دارة المنزؿ، األطفاؿ  وتقبؿ المكانة االجتماعية واالقتصادية التابعة لمرجؿ.، وا 
غير أف انتشار المؤثرات الحضرية ، ويرتبط ىذا الدور تاريخيا بالنمط التقميدي لؤلسرة

ر الرفيؽ قد طور نمطيف جديديف لدور المرأة في األسرة الحضرية ىما دو ، عمى نطاؽ واسع
 ودور الشريؾ.
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وحصوليا عمى ، ومف سمات ىذا الدور مشاركة المرأة لنجاح زوجيا الرفيق:دور  -2
خرات باإلضافة إلى حصوليا عمى مزيد مف المد، استجابات رومانتيكية وعاطفية كبيرة

فضبل عف أنيا قد تمارس بعض أوجو النشاط ، عف نفسيا حلئلنفاؽ عمى مظيرىا والتروي
كما يتطمب منيا ىذا الدور إقامة عبلقات ، لثقافي كوسيمة لقضاء وقت الفراغاالجتماعي وا

 .األخرىاجتماعية بأكبر مجموعة مف أعضاء األسر 
ويكوف ىذا الدور أكثر وضوحا في األسر التي يكوف فييا الزوج  الشريك:دور  -3

، زوجةويتضمف ىذا الدور استقبلال اقتصاديا لم، والزوجة عمى مستوى عالي مف التعميـ
ومساواة بالزوج في السمطة والتصرؼ والحريات األخبلقية واالجتماعية ومف التزاماتو 

جانب الزوجة في ميزانية األسرة ومسؤولية تحقيؽ النجاح وتقبؿ  المساىمة المالية مف
 1 المسؤولية المتساوية مع الرجؿ في تربية ورعاية األطفاؿ.

 :ةالعولم في ظل التماسك األسري ثالثا:
، ومف المفاىيـ االجتماعية والثقافية، العولمة: منظومة مف المبادئ السياسية واالقتصادية

يراد بيا إكراه العالـ ، ومف أنماط السموؾ ومناىج الحياة، ومف األنظمة اإلعبلمية والمعموماتية
فييا  ىي الحالة التي تتـ إطارىاوالعيش في ، والعمؿ بيا، وتبنييا، كمو عمى االندماج فييا
ومجموعة القيـ والعادات ، والنظـ االقتصادية والثقافية واالجتماعية، عممية تغيير األنماط

زالة الفوارؽ الدينية، السائدة ، في إطار تدويؿ النظاـ الرأسمالي الحديث، والقومية والوطنية وا 
  عالمي الجديدوحامية النظاـ ال، والتي تزعـ أنيا سيدة الكوف، وفؽ الرؤية األمريكية المييمنة

 األسرة:السمبية لمعولمة عمى تماسك  اآلثار -3-2 
 اجتماعيا:و  السمبي لمعولمة عمى تماسك األسرة فكريًّا التأثير-3-3-1 
 األسرةالسمبية الخطيرة عمى  اآلثارظيرت العديد مف  : من اآلثار السمبية لمعولمة - أ

االجتماعية واختؿ ميزاف  األنسجةف ر منظاميا االجتماعي فقد تمزقت الكثيوتماسكيا خاصة 
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باختبلؼ والذي يختمؼ ، أيضا ر مفيـو الزواجتأثو  االجتماعية قيـ المجتمعو  األسريةالروابط 
أو الُنسخ ، وسائؿ اإلعبلـ ال ُينقؿ سوى المفيـو الغربي لمزواج لكنو ومع انتشار، الحضارات
فالوسائؿ ، بحت بمساف عربيأص والتي لـ يختمؼ فييا المحتوى سوى أنيا، العربية منو

 مطالبة إياىا، المرأة مظمومة ومقيورة الحديثة كالفضائيات واإلنترنت تركز دائًما عمى أف
في ىذا الصدد يقوؿ الباحث الدكتور "عماد الديف خميؿ") وفي الجانب و  1حقوقيابأخذ 

وكفالة ، سرةاألو  المرأةو  تعميـ السياسات المتعمقة بالطفؿ إلىاالجتماعي تسعى العولمة 
فساد المرأةو  واختراؽ وعييـ تفكيؾ األفرادو  ىو إفسادالواقع  أف إال، في الظاىر حقوقيـ  ا 

بالتالي إشاعة الفاحشة في المجتمع و  اإلشباع الجنسيو  استغبلليا في اإلثارةو  المتاجرة بياو 
يا بواسطة تقنينو  وتأميف ىذه السياسات، وبالمقابؿ تعميـ فكرة تحديد النسؿ وتعقيـ النساء

وىذه  االجتماعيو  بشكؿ كبير في التفكؾ األسري أسيـوىذا ما ، 2 المؤتمرات ذات العبلقة
وبالتالي ، في األسرةما يؤدي إلى التنازع فمسفة ُتعرض بشكؿ يومي وينظر إلييا الجميع مال

كثرة المشاكؿ ثـ تفككيا وتشرد األبناء. كما أف االتجاه العالمي يصبو نحو إلغاء كممة 
حبلؿ لفظ )شريؾ حياة( بديبًل عنو، )زوج( وشريؾ الحياة ليس بالضرورة أف يكوف بينؾ ، وا 

 3ومصطمحات أخرى يحاولوف ترويجيا. ، وبينو عقد في نظرتو وفمسفتو
لى مثؿ ىذا ، فيي في نظر العولمة ليست إال تضييًقا عمى الحرية الفردية وحرماًنا ليا وا 

فالوالية والقوامة الشرعية ، فالقصد واضح مف العنواف! ،4""قاصرات لؤلبد" المعنى يشير تقرير
   كما في الغرب إذ ال يمكف أف يعترض الرجؿ، تعتبراف في نظرىـ تدخبًل في الخصوصيات

بؿ وأف تحمؿ حمبًل خارج ، وتصادؽ مف تشاء، ابنتو التي تخرج مع مف تشاء عمى- مثبلً -
ذا اعترض فالسجف ينتظره، اعمييفميس لؤلب أي سمطة ورقابة  ،الزوجيةنطاؽ  وسيؼ ، وا 

يف عف دورىـ التربوي بو وانصراؼ األ، ة اآلباء باألبناءتردي عبلقفوالعقوبات. القانوف 
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التاريخي ػ ما عدا الرعاية المادية ػ يقابؿ ذلؾ استغناء األبناء عف الحاجة إلى أولياء األمور 
 تحت عناويف االستقبللية وبناء الذات.

، فمف خبلؿ العولمة يروج لمشذوذ الجنسي، األخبلقي اإلسبلمي تيديد النظاـ -3
يقوؿ الدكتور "محمد  ويحاوؿ الغرب استصدار قوانيف لحماية الشذوذ الجنسي في العالـ

المستحدثة التي تحاوؿ بعض  ةفي مجمة المستقبؿ اإلسبلمية: )ومف المسائؿ الجديد، الركف"
لزا، المنظمات والحكومات الغربية فرضيا  ىي فييا ـ شعوب العالـ األخرى بوجية نظرىـوا 

ما شاىدتو في ، ومما حداني لمحديث حوؿ ىذا الموضوع، مسألة تعريؼ الجنس واألسرة
( بالمغة Gendreفقد تمت ترجمة الجنس الغربي إلى مصطمػػػح )، المستندات الرسمية

، افتيـ عمى اآلخريفوىي تنـ عف عدـ إلماـ بما يسعى إليو الغربيوف في فرض ثق، اإلنجميزية
 . 1بؿ إف ليا أبعاًدا خطيرة قمما نتنبو إلييا، (sexeفمفظة الجندر ال تتطابؽ تماًما مع لفظة )

والميثاؽ ، أصبح كثير مف األزواج والزوجات ال يحترموف رباط الزواج الشرعي وقد 
تغيرات فقد زادت نسبة الطبلؽ في ظؿ الم، ويمجئوف إلى الطبلؽ ألتفو األسباب، الغميظ
، يعتبر أكبر خطر ييدد األسرةالذي فمثبًل معدالت الطبلؽ ، وصارت األرقاـ مخيفة، العالمية

وسرعة ، فمشاكمو كثيرة ال تنتيي مف انحرافات أخبلقية ونفسية وأمنية واقتصادية ال نياية ليا
عتبر عبلج ظاىرة الطبلؽ أو تقميميا وقاية لممجتمع مف شرور كثيرة. وقد كاف في الماضي ي

، ر مف حاالت الزواج الجديدةولكنو اآلف أصبح شيئًا عاديِّا ومتوقًعا في كثي، شيئًا نادًرا وقميبلً 
والسائقيف المكمفيف ليس بالقيادة ، المربيات لمصغارو  ظاىرة الخادماتانتشار  خاصة مع

قوية ت إلى أدىوىذا  جاتيـومتابعة احتيا، بؿ حتى برعاية األوالد وأىؿ البيت كميـ، فقط
في حتى ، الشخصية في العبلقة االجتماعيةوتعميؽ مفيـو الحرية ، النزعة األنانية لدى الفرد

وتمرد ، وىذا بدوره يؤدي إلى التساىؿ مع الميوؿ والرغبات الجنسػية، عبلقة الرجؿ بالمرأة
 ىأدما وىذا ، ة الرجؿ بالمرأةاإلنساف عمى النظـ واألحكاـ الشرعية التي تنظـ وتضبط عبلق
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، 1والفطرة اإلنسانية، والكرامة، وخدش الحياء، والتحمؿ الخمقي، والرذائؿ، إلى انتشار اإلباحية
وانشغاؿ األبويف في العمؿ الوظيفي وطمب ، االقتصادي العائمي اإلغراؽ في الجانبمع 

إضافة إلى ضيؽ مصطمح ومفيوـ ، كبيراستيبلؾ  يصحبو، الرزؽ وشدة المعاناة المالية
أو في مزرعة ، والذي ال يرى أف عمؿ المرأة في بيت زوجيا، وانتشاره أألممي عمؿ المرأة

ف تقاضت مقابؿ ذلؾ حقِّا ماديِّا بؿ يراه ىضًما لحؽ المرأة وحبًسا ، والدىا مثبًل عمبًل شريفًا وا 
مما أفضى لخروج كثير مف النساء مف بيوتيف لمعمؿ الوظيفي ولو عمى حساب الوظيفة ، ليا

  2، مف رعايتيا وعنايتيا لبيتيا وأوالدىا وزوجياالرئيسة ليا 
والعبلقات الجنسية اآلثمة بيف الرجؿ ، العولمة أنيا تجيز الشذوذ الجنسي ومف مخاطر

ولبياف ىذا الجانب الخطير المدمر لمحياة االجتماعية في ، بؿ بيف الرجؿ والرجؿ، والمرأة
الُمسمى المؤتمر الدولي لمسكاف ، ـ المتحدةنقؼ قميبًل عند وثيقة مؤتمر األم، العالـ اإلسبلمي

وىذه بعض األمور التي ، ـ1994سبتمبر عاـ  13-5الذي ُعقد في القاىرة مف ، والتنمية
 ركزت عمييا ىذه الوثيقة:
وال ، وال العائمة، ال الديف وال األمة، ومصالحو ورغباتو ىي المعيار، * الفرد ىو األساس

 لفرد التخمص مف القيود التي تُفرض مف جانب تمؾ الجيات.ومف حؽ ا، وال العرؼ، التقاليد
وعف ممارسة الجنس بيف ، * تتحدث عف ممارسة الجنس دوف أف تفترض وجود زواج

والميـ في نظر الوثيقة أال تؤدي ىذه الممارسة إلى الوقوع في ، المراىقيف دوف أف تستيجنو
 ، األمراض

ىذا المؤتمر لـ يكف حديثًا عف كونو وعمينا الوعي بأفَّ الحديث عف اإلجياض في 
نَّما كاف الحديث عنو بحسبانو سياسة عامة، أو فتوى لحالة أو حاالت معينة، حكًما مما ، وا 

 يعني أفَّ اإلجياض بيذا المعنى إسناد لئلباحية(
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* استيجنت الوثيقة األمومة المبكرة ػ دوف أف تميز بيف ما إذا كانت ىذه األمومة قد 
وتقيد ، ألنيا في نظرىا تزيد مف معدالت النمو خارجو،الزواج الشرعي أـ حدثت في نطاؽ 

 المرأة مف العمؿ والمساىمة في اإلنتاج.
ألنَّو ال ، فمفظ قرينيف أكثر حياًدا، * استخدمت الوثيقة لفظ "قرينيف" بداًل مف زوجيف

الجنسية دوف  والعبلقات وىذا الحياد يجعؿ الشذوذ الجنسي، يفترض وجود رباط قانوني معيف
 زواج أمًرا جائًزا ومقبواًل.

وحثت ، * المساواة بيف المرأة والرجؿ: تدعو الوثيقة إلى المساواة التامة بيف الطرفيف
ومف ذلؾ: اشتراؾ الرجؿ في األعماؿ ، المرأة عمى إلغاء الفوارؽ الطبيعية بينيا وبيف الرجؿ

إلى اختبلؼ الظروؼ االقتصادية دوف النظر ، ورعاية األطفاؿ أسوة بالنساء، المنزلية
 حتى في الميراث 1واالجتماعية والثقافية بيف الرجاؿ والنساء

 

ومقتضى ىذا الفيـ إزالة جميع الفوارؽ في األحكاـ والحقوؽ والواجبات بيف الرجؿ 
التي تقوـ عمى أساس الفرؽ ، وىو األمر الذي يتناقض مع الشريعة اإلسبلمية، والمرأة

 يف الرجؿ والمرأة.الفطري والخمقي ب

ذلؾ الفرؽ الذي يقتضي اختبلًفا في بعض األحكاـ والحقوؽ والواجبات؛ بحسب اختبلؼ 
وليذا نجد الشريعة اإلسبلمية تقرر أف ، والمؤىبلت التكوينية بينيما، االستعدادات الفطرية

، ؼ فيووال خبل، مبدأ عدـ المساواة المطمقة بيف الرجاؿ والنساء أمر قطعي الثبوت والداللة
 وال مجاؿ فيو لبلجتياد.

وثقافة العنؼ التي مف شأنيا تنشئة أجياؿ كاممة تؤمف ، إشاعة ما يسمى بأدب الجنس 
، وما يترتَّب عمى ذلؾ مف انتشار الرذيمة وكظاىرة عادية وطبيعية لمحياة،بالعنؼ كأسموب 

يا في توافو وقتؿ أوقات الشباب بتضييع، والعنؼ في المجتمعات اإلسبلمية، والجريمة
 2وبما يعود عميو بالضرر البالغ في دينو وأخبلقو وسموكو وحركتو في الحياة.، األمور
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وبرامج ، والقنوات الفضائية، وتساىـ في ىذا الجانب شبكات االتصاؿ الحديثة
التي تخدش ، وىي مصحوبة بالثقافة الجنسية الغربية، والدعايات لمسمع الغربية، اإلعبلنات

ولقد أثبتت الدراسات الحديثة خطورة القنوات الفضائية ػ ، وءة والكرامة اإلنسانيةالحياء والمر 
، بما تبثو مف أفبلـ ومسمسبلت جنسية فاضحة ػ عمى النظاـ التعميمي والحياة الثقافية

 ونمط الحياة االقتصادية في العالـ اإلسبلمي، والعبلقات االجتماعية
فتاة وسيدة  1472والطفؿ بالقاىرة عمى وفي دراسة أعدىا مركز دراسات المرأة  

، % بيا مشاىد جنسية75، % أفبلًما جنس85يشاىدنيا:  مصرية؛ تبيَّف أفَّ األفبلـ التي
% 21، % أفبلًما عاطفية قديمة وحديثة68، % أفبلـ فضاء23، % أفبلـ عنؼ وحروب85

ولـ ، فية وترفييية% فقط مف عينة البحث يشاىدف نشرات األخبار وبرامج ثقا6، أفبلًما أخرى
 .ألنيا لـ تنؿ منيف أي اىتماـ يذكر، يذكرفَّ األفبلـ العممية

بؿ في كؿ الدوؿ ، ليس في الدوؿ النامية وحدىا، زيادة نسبة معدالت الجريمة -7
وىارالدشوماف" ، وقد أكَّد ىذا األمر الكاتباف األلمانياف "ىانسبيتر مارتيف، األوروبية الغنية

تكبو الجرائـ متعددة الجنسيات أيًضا مف إلغاء القيود القانونية المفروضة حيث قاال: )ينتفع مر 
فعمى مستوى كؿ البمداف الصناعية تتحدث دوائر الشرطة والقضاء عف طفرة ، عمى االقتصاد

 .بينة في نمو الجريمة المنظمة
ـَ الرئيس "   و مف مف خبلؿ ما تنتج، " "ىوليود" بتدمير المجتمع األمريكيفنيكسو واتََّي

سينمائي مف  400واجتمع الرئيس "كمينتوف" مع ، مادة إعبلمية تدعو لئلباحية الجنسية
عف طريؽ الكؼ عف إنتاج األفبلـ ، والتمس منيـ الرحمة بالمجتمع األمريكي، "ىوليود"

 1الجنسية اإلباحية
 والظمـ، وتوىيف العبلقات االجتماعية بيف األفراد، زيادة معدالت الفقر والبطالة -

، نتيجة تقميص الدولة لمدعـ االجتماعي ليذه األسر، االجتماعي الذي يصيب األسر الفقيرة
وستستغني عف األربع األخماس اآلخريف؛ ، كما ستؤدي العولمة إلى تشغيؿ خمس المجتمع

 نتيجة التقنيات الجديدة المرتبطة بالكمبيوتر.
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أربعة أخماس المجتمع إلى وسيدفع ذلؾ ب، فخمس قوة العمؿ كافية إلنتاج جميع السمع
وقضاؤىا ، ومف مخاطر العولمة أيًضا قضاؤىا عمى حمـ مجتمع الرفاه، حافة الفقر والجوع

وفي إحداث ، عمى الطبقة الوسطى التي ىي األصؿ في إحداث االستقرار االجتماعي
 .النيضة والتطور االجتماعي

ى العولمة رغـ إتاحتيا فرص لـ يفيد بأفَّ قو ، ولقد أصدرت األمـ المتحدة أخيًرا تقريًرا
إال أنيا قد أسيمت في الوقت نفسو في كثير ، يحمـ بيا لمنفعة بعض الشعوب وبعض الدوؿ

ضعاؼ ، والقمؽ عمى فرص العمؿ، مف دوؿ العالـ في رفع معدالت الفقر والظمـ وا 
السائدة كما أسيمت في تفتت القيـ والعادات ، المؤسسات التي تقدـ الدعـ االجتماعي لمفقراء

 .منذ زمف بعيد
وتشير األرقاـ إلى أف ، تدفع بفئات اجتماعية متعددة إلى حافة الفقر والتيميش أنيا-10
أي ، مميار مف سكاف العالـ 2.5يمتمكوف ثروة تضاىي ما يممكو ، في العالـ ممياردير 358

 ما يزيد قميبًل عف نصؼ سكاف العالـ.
، % مف الناتج العالمي اإلجمالي85 % مف دوؿ العالـ تستحوذ عمى20وأف ىناؾ 

 % مف مجموع المدخرات العالمية.85ويمتمؾ سكانيا ، % مف التجارة العالمية84وعمى 
حيث تستأثر قمَّة مف ، وىذا التفاوت القائـ بيف الدوؿ يوازيو تفاوت آخر داخؿ كؿ دولة

أغمبية السكاف في حيف يعيش ، السكاف بالشطر األعظـ مف الدخؿ الوطني والثروة القومية
 1عمى اليامش.

وخاصة ، واستبداليا باليوية الغربية، اليوية الثقافية لممجتمعات اإلسبلمية طمس-11
حيث سيطرت الثقافة األمريكية الشعبية عمى أذواؽ البشر؛ فأصبحت موسيقى ، األمريكية
أنحاء  وسينما "داالس" ىي اآلليات والنماذج السائدة في مختمؼ، مايكؿ جاكسوف"وغناء "
 وأصبحت المغة اإلنجميزية ذات المكنة األمريكية ىي المغة السائدة، العالـ

ألفَّ ىذه ، وكذلؾ انتشار األزياء والمنتجات األمريكية في كثير مف الدوؿ اإلسبلمية
 تسحؽ ثقافات األمـ المستوردة ليا.، السمع تحمؿ في طياتيا ثقافة مغايرة
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، أو العواطؼ النبيمة، ال مجاؿ فييا لمروحانيات، بحتةثقافة العولمة ثقافة مادية  أف-12
، إنيا تيمؿ العبلقات االجتماعية القائمة عمى التعاطؼ والتكافؿ، أو المشاعر اإلنسانية

 ومشاعرىـ.، واالىتماـ بمصالح وحقوؽ اآلخريف
، ويشجع عمى الجشع واالنتيازية، فيي تشكؿ عالًما يجعؿ مف الشح والبخؿ فضيمة

 .عدوف أدنى التفات إلى القيـ الشريفة السائدة في المجتم، لى األىداؼ بأي وسيمةوالوصوؿ إ
 الجزائر:التماسك األسري في 

إذ نجد أف العبلقات السائدة في ، تعتبر األسرة ىي الصورة المصغرة لممجتمع األكبر
 ضا في األسرةواف الثقافة السائدة في المجتمع تسود أي، المجتمع ىي التي تسود في األسرة

 التغيرات التي تحدث ضمف األسرة ال يمكف فصميا عف التغيرات التي تحدث في المجتمعو 
وأي تغير في المجتمع يقتضي تغير ، الحديثو  خاصة في مراحمو االنتقالية بيف القديـو 

 صحيح.األسرة والعكس 
 ودة في العالـو األسرة الجزائرية الحالية ال تختمؼ في تركيبتيا عف باقي األسر الموج

ضعؼ تماسؾ األسرة الجزائرية الحالية يعود مرده إلى طبيعة البناء العمراني الذي تغير مف و 
مما أسيـ في تغير مف ، نمط السكنات األرضية أفقيا إلى شقؽ ضيقة في عمارات عموديا

مع بنية األسرة مف ممتدة إلى نووية كما اثر عمى عددىا بالتقميؿ مف اإلنجاب بما يتناسب 
ابرز اثر لو يظير عمى و  سعة المسكف وأيضا قمص مف وظائفيا خاصة الجنسية والترفييية

 في ىذا الصدد قالتو  الخارجية التي قؿ التفاعؿ فيما بيياو  مستوى عبلقاتيا الداخمية
 إعطاء" إف اليندسة المعمارية لمبيوت العربية مبنية أساسا عمى  عرعور": مميكة" الدكتورة

أنماط تفاعمية اجتماعية تكرس لمجموس و  تماعي لمعبلقات االجتماعيةنمط ىندسي اج
 الرجاؿ مع الرجاؿ، األحداث اليومية كؿ عمى مستواهو  تبادؿ األخبارو  التواصؿو  الجماعي

 1النساء مع النساء إضافة إلى أداء الكثير مف األدوار عمى النحو الجماعي و 
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دي عمى حساب الوعي الجمعي المعزز وقد ساىمت ىذه التحوالت في تنمية الوعي الفر 
ومما زاد مف انتشار ظواىر ، غبلبة المصالح الجماعية عمى الفرديةو  بقيـ روح الجماعة

 1العجزة و  اجتماعية في المجتمع الجزائري كدور رعاية المسنيف
حتى السياسية التي تفاعمت فيما بينيا في واقع و  االقتصاديةو  إف المتغيرات االجتماعية

 يميزه:ع الجزائري الحاضر أفرزت نمطا اجتماعيا ذات طابع معيف المجتم
 تعدد أدوارىا و  كثرة مسؤوليات ربة البيت -
 بيف عمميا وبيتيا أو عبلقاتيا معسوء تنظيـ الوقت الذي يبرز أكثر عند الزوجة  -

ما يمكف أف يميز عبلقات التفاعؿ بيف الزوجيف ىو تميز الزوج الجزائري  أبرزو  أىميا
الخشونة المفرطة مما يدفعو ال شعوريا إلى تقميؿ صور التفاعؿ االيجابي و  ةبالقسو 

ومع ىذه التغيرات زادت  2بينو وبيف زوجتو وىو ما يؤثر سمبا عمى العبلقات الزواجية
نسب الطبلؽ في المجتمع خاصة بعدـ لجوء األزواج إلى تحكيـ األىؿ وعدـ المجوء 

 زوجيا.قمؿ مف اعتمادىا عمى  ية مادية وىذا مالبلستشارة كذلؾ تمتع المرأة باستقبلل
إف ىذه التغيرات التي مست األسرة الجزائرية ساىمت بشكؿ كبير في اتساع الفجوة بيف  

أفراد األسرة الواحدة وعمؽ االختبلالت في مجوع األنظمة والعبلقات التي تربط أفراد المجتمع 
 .الواحد
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 :خالصة
ذا الفصؿ نستنتج أف األسرة ىي المقياس الرئيس لمدى قوة أو مف خبلؿ ما تقدـ في ى

التبادلية التي تربط بيف و  ضعؼ أي مجتمع مف خبلؿ ما تعكسو طبيعة العبلقات التفاعمية
تظير ىذه الطبيعة تحديدا في مدى تماسكيا أو تفككيا كما تتأثر األسرة بدورىا بكؿ و  أفرادىا

 .المجتمعما يحدث مف تغيرات داخؿ 



 

 

 

 

 

 

 العوامل المؤثرة في التربيةأوال: 

 التربية الحديثةو  الفرق بين التربية القديمة ثانيا:

 أساليب التربية الحديثةثالثا 

 التربية اإلسبلمية رابعا:

 أساليب التربية الحديثة في تحقيق خامسا: دور

 االستقرار داخل األسرة
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 تمييد

ومن أىم  األبناءو  اآلباءالعبلقة بين  محددات أىممن  األسرةالتربية داخل  أساليب تعتبر
وكبل  أو غير سوية سويةقد تكون  وىذه األساليب، قوم عمييا استقرار األسرةيالمرتكزات التي 

ىذه األساليب تساعد  منيما ينعكس عمى شخصية األبناء وسموكيم سواء باإليجاب أو السمب
أي أن ، تتماشى متطمبات النمو التي يمر بياعمى التوافق النفسي واالجتماعي فيي  الطفل

خارج اآلسرة  أفرادىا وتصرفات سرة قد تمقي بظبلليا عمى سموكا تالتربية السائدة في األ
  ومع المجتمع.

 .ثرة فيياالتربوية الحديثة والعوامل المؤ  األساليب أىم إبرازوسنحاول في ىذا الفصل 
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 األسرية;التربية  اليبأسالعوامل المؤثرة في  أوال;

المشاكل  أىمومن ، لمطفل بالظروف البيئية التي يعيش فييا األسريةتتأثر عممية التربية  
 أبنائيمتربية  بأساليب واألميات اآلباءتثقيفو ىي عدم دراية  أوالتي تعترضو سواء في تعميمو 

جاىات غير تربوية تبنييم التو  غير سميمة أساليبيقومون بممارسة  أنيمبل  ليس ىذا فقط
 1 األطفالفي تنشئة 

يساىم في تكوين  األمر الذي أسرتووالن الطفل في عممية تفاعل دائم مع والديو و 
كائن اجتماعي لو سمات محددة  إلىوتشكيل مبلمح شخصيتو فتحولو من كائن بيولوجي 

 فكرية. أنماطوخصائص و 

 أساليبرئيسية في  د اختبلفاتوجو والدراسات في مجال التربية عمى  األبحاث أثبتتفقد 
تبعا لممستويات االجتماعية واالقتصادية والثقافية المختمفة فضبل  األسربين  األسريةالتربية 

  2الجزائرية خاصة و  العربية عامة األسرةالتي تمر بيا  األسريةعن الظروف 

ل لكي يرى لكل طف مرآةىم  األسرة أفرادو  الطفل يواجيوعالم اجتماعي  أولفالعائمة ىي 
 في ىذا الدور ةلكنيا ليست الوحيدو  ليا دور كبير في التربية بالتأكيد األسرةو  فييا نفسو

لتساىم بطريقة  خارجية أوىذا الدور بشكل سوي تتدخل بعض الظروف سواء داخمية  ألداءو 
 : ىي األساليب التربويةفي  ىذه العوامل أىمومن  غير مباشرة في ىذا التأثيرو  مباشرة

 األسرية;العالقات  نوع  
 األسرة تفاعبلت داخلو  تتضمنو من عبلقات اجتماعية ماو  البيئة المنزلية إن

كل ىذه الخصائص ليا ، برودة أودفء  إماالعاطفية التي تطبع ىذه العبلقات  السماتو 
  .األسريةفي عممية التنشئة  رتأثي
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تفاعل العبلقات  السيكولوجية في خضمالسمات و  السموكية األنماطالطفل يتشرب ف
 1يايجاب أمسواء كان ىذا التشرب سمبي تمقائي  أوبشكل واعي  األسرية
 األبناءالعوامل التي تؤثر في تكوين شخصية  أىممن  لؤلسرةيعتبر الجو العاطفي و  

ينعم بيا الطفل تعزز ثقتو  أنوالعاطفة الصادقة التي يمكن ، فالجو الدافئ، تربيتيم أساليبو 
 أىميةعدة دراسات  أثبتتوقد ، تمكنو من مجابية معترك الحياةو  خصيتووتكيف ش، بنفسو

ي يتجمى في معاممة الذ األمرفي شخصية الطفل البيئة المنزلية ومدى استقرارىا وتماسكيا 
الضار عمى الطفل الذي يصبح  تأثيرهيقع  فصراع الوالدين، تطبيعوو  خبلل تربيتو الوالدين لو
 يسوده الحب األسريو كان الج إذا أما، الضياعو  لبلنحرافىدفا عن غير قصد و  بعد ذلك

 2 الطمأنينةو  باألمانفان الطفل سوف يشعر ، التفاىم بين الوالدينو 
 إلىقطعا فالسعادة الزوجية تؤدي ، تأثيرا كبيرافي عممية التربية  األسريةتؤثر العبلقات و  

 ىذا ماو  بطريقة متكاممةيساعد عمى نمو الطفل  فيي تساعد في خمق جو، األسرةتماسك 
  المنزل.التربوية التي تتبع داخل  األساليب ىعم أيضايؤثر 

سبلمة البناء و  نجاح التربية عممية نجاح أسباب أىمفالعبلقة بين الوالدين ىي من 
الدائمة المتصدعة والتي تسودىا الخبلفات  األسرة أنالعديد من الدراسات  أثبتتفقد ، األسري

 االنحراف. إلىتدفعيم و  األبناءثر سمبا في سموك لبا ما يؤ بين الوالدين غا
وكمما كانت العبلقة بين الوالدين منسجمة كمما ساعد ذلك عمى نمو شخصية سميمة 

 واالتزان. تتسم بالكمال، لمطفل
 القيمو  األفكارو  المغةالتي تتمثل في و  فية التي تحيط بوفالطفل يتأثر بالمعطيات الثقا

والعادات  األزياءو  الفنونو  اآلدابو  والذي يشمل بدوره المعتقدات التحضرمستوى و  األخبلقو 
 تمعب أنالواعية التي يستطيع  األسرة أىميةالتي يمارسيا الفرد في المجتمع ومن ىنا تأتي 

 والسموك.مرغوبة في التعامل ال ساليباألو  دورا ايجابيا في مجال الثقافة
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 التعاليم الدينية بإتباعخاصة  لؤلبناءدوة الحسنة توفر الق األبوينفمعبلقة الجيدة بين  
مجال لو ترك الو  احترام شخصيتو إلى باإلضافةاالقتصادي السوي و  السموك االجتماعيو 

  1ليعبر عن رأيو بحرية ودون كبت 
اتجاىاتيما نحو و  باألبناءعبلقة الوالدين ان  "محمد مصطفى زيدان "ويؤكد الباحث
فبحسب بعض الباحثين  ليماالجتماعي و  س عمى التوافق النفسيتنعك، وكيفية التعامل معو

 أسرياجوا  لؤلبناءتييئ ، التي تنعدم فييا الصراعات األسريةالحياة  أن" terman" أمثال
 2التي يحتاجونيا  البلزمةالمساعدة و  تقديم التوجيوو  يساعدىم عمى االستقرار النفسي

 في تربية الطفل الن انسجام بين الوالدينكبيرة  أىميةليا  يبعضيمافعبلقة الوالدين 
القادرة عمى المتكاممة و  يساعد في بناء شخصية الطفل المتزنةو  استقرارىما يؤثر عمى الطفلو 

وىذا ما يؤثر ايجابيا ، األسرةتماسك  إلى بدورىا السعادة الزوجية تؤديو ، التكيف في المجتمع
 3 األسرةالتنشئة داخل  أسموبو  عمى طريقة تعامل

فتعاونيما واتفاقيما عمى ، أىمية خاصة في تكوين األبناء ان لمروابط بين الوالدين 
وىذا االتزان األسري ، متزنا نشؤااالحتفاظ بكيان األسرة يخمق جوا ىادئا ينشأ فيو االبن 

 العالم الذي يتعامل معو بعد ذلك. و غالبا إعطاء االبن ثقة في نفسو وفيييترتب عم
شير إلى ط األسري تستخدم في إطار تفاعمي تدوار داخل المحيإضافة إلى أن األ 
فالتوقعات)األدوار( تنمو بالتفاعل وليذا ، بين ما نفعل نحن وبين ما يفعمو اآلخرون العبلقة

وبالتالي ، يتضمن المفيوم التفاعمي لمدور وصفا لعمميات السموك التعاوني ووسائل االتصال
نحو ما يعتقد أن  أفعالواعل يكيف سموكو وردود يعتبر الدور عممية تشتمل عمى كل ف

  4اآلخرين سوف يفعمونو.
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في  التفاعل األسري[ أشكال المشاجرات األسرية ]والتي تعتبر شكبل منلذا فان 
استخدام العنف واالعتداء ، قد تتضمن في كثير من الحاالت، ياالمستويات االجتماعية الدن

 البدني لمزوجات واألطفال.اإليذاء كما يسود في الغالب ، الجسمي
وتحل ، فتسود األشكال المفظية المشاجرات، أما في المستويات االجتماعية العميا 

عمى حجم أيضا ويتوقف ذلك  وعبارات التيكم والسخرية محل المطم والصفع الكممات السميطة
توترا داخل  وىذا ما يخمق المنزل أو انعزالو المكاني أو اقترابو من البيوت أو األسر األخرى

 1 الذي يؤدي بدوره إلى التصدعو  األسرة
  بوالديو;عالقة الطفل  
المتبعة في تربية الطفل قد تجعمو يفقد الثقة بوالديو وبذلك تتصدع  األساليببعض  إن 

 أحدىما أو األبوينينتج ذلك من تصرفات  وغالبا ما، العبلقة الرابطة بين الطفل ووالديو
من الطفل  بينيقر يكونا  أنينبغي عمى الوالدين  األساسذا عمى ىو  بغير قصد أوبقصد 

كما ، أوامرىمايستجيب لكل و  يطيعيماو  وذلك لخمق جو من الثقة بينيما يجعمو يحترميما
 واإلكراه. العقاب أساسليس عمى و  التقديرو  االحترام أساستقوم ىذه العبلقة عمى  أنيجب 

العوامل  أىمالحب من و  المودةو  التسامحو  للتقبا الذي يسوده لؤلسرةالجو العاطفي  ويعد
 األبناء.المؤثرة ايجابيا في تكوين شخصية 

عمى سبيل المثال من قبل الوالدين في  الديمقراطياستخدام النمط  أنالدراسات  وقد ثبتت
ايجابية في التعامل مع  أكثرحيث يصبحون ، ليميؤثر عمى التكيف االجتماعي  أبنائيمتربية 

 النفس.اعتمادية عمى  رأكثو  اآلخرين
عند تطرقيما  "وزكريا احمد شربيني " "المجيد سيد منصورعبد " الباحثان:كما يرى 

 أنوبما ، سموك الفرد يتأثر خبلل مراحل حياتو بخبراتو المبكرة أن اآلباءو  األبناءلعبلقة 
ة تمعب فأن تمك البيئ، األسرةو  ال يستغني عن محيط البيتاألولى مراحل حياتو الطفل في 
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لذلك يتحدد نمط ىذه ، و دورىا الرئيسي في تكوين الشخصية وبناؤىا في حياتو المقبمة
نتيجة لنوع عبلقات الطفل ، الحياة العامةو  األشياءنحو و  اآلخريناتجاىاتيا نحو و  الشخصية
 1بوالديو.
مختمف عبلقاتو االجتماعية مع و  شخصيتوو  حدد سموك الفردإن عبلقة الطفل بوالديو ت 

 األبناءفي تحديد مستقبل  تمك العبلقة أىميةالحياة العامة وىذا يبين و  األقرانجماعة و  سرتوأ
المناسب لمحاجات  اإلشباعفعبلقة الوالدين مع الطفل من خبلل  غير سوي أمسوي كان 
والثقة تساعد الطفل عمى  القبولو  المشبعة بالحبتجاىات االو  العبلقاتو ، النفسيةو  البيولوجية

 والظروفاالتجاىات السيئة و  العبلقات أما، يثق فييمو  اآلخرينيتقبل و  و بحب غيرهينم أن
 اإلناثتفضيل الذكور عمى و  التسمطو  اإلىمال أوغير المناسبة مثل الحماية الزائدة كالتدليل 

 يؤثر سمبيا عمى نفسية الطفل . أنمن شأنو  األصغر أو األكبرالطفل  أوالعكس و 
مية تنو  متعددة من النشاط أوجوبة بالطفل تتطمب اشتراكيما في عبلقة الوالدين الطيف 

ساءت  إذا أما، عمى اعتماده عمى نفسوو  طفل عمى التعممتشجيع الو  االىتمامات المشتركة
المبالغة و  فالعطف الزائد جاىات خاطئة في التربيةالطفل وذلك باتخاذ اتو  العبلقة بين الوالدين

عدم رغبة الوالدين في كعكس ذلك  السببقد يكون و مطفل المفرط ل التدليلو  في االىتمام
عدم التوافق العاطفي بين الوالدين نتائجيا تكون ، متعددة ألسباب لو رفضيما أوالطفل 

 2 نفسية. أوصعوبات صحية و  مشكبلت يمكن ان تحدثو 
" عبلقة انفعالية  بأنيافي الوطن العربي فان ىذه العبلقة قد تتسم عند البعض  أما

عبلقة قيرية يسودوىا التسمط المطمق من طرف  أنيا أو األمدوىا الحب الزائد من طرف يسو 

                                                           
  174ص  ; مرجع سابقحنان مالكي  - 1
 184ص  1999 2، اإلسكندرية مصر طعمم النفس االجتماعي، دار الفكر العربيخميل ميخائيل معوض:  - 2



 مدى تحقيقها لالستقرار ألاسري و  الفصل الرابع: التربية الحديثة            الباب ألاول: إلاطار النظري للدراسة

    

 اإلبداعيةالسائد ال يساعد عمى تنمية روح المبادرة  األسريفي كمتا الحالتين فان الجو و  األب
 1 األطفاللدى 
 الحياتية;خبراتيما و  طفولة الوالدين 

، الخبرات التي مروا بيا في طفولتيمو  ءاآلبامشاعر  أن "طبوش نسيمو " ترى الباحثة 
بالتالي ستظير في شكل سموكيات تترجم ما يجول بالعقل ، و العميق في نفسيم األثرويبقى 
 الضربو  السمبية كالقسوة األسريةالتربية  أساليبفمنيم من تمقى نوع من  اآلباء ليؤالءالباطن 

كان  إذاف األسموببنفس  أوالده معاممة إسقاطفتجده يحاول ، الحرمان في طفولتوو  العنفو 
يتبع  األخرفأن البعض ، الذي تمقوه في طفولتيم األسموببنفس  أبنائيميعاممون  اآلباءبعض 

لذا يشبعونيم من تمك  أبنائيمعكس ذلك يجعمون كل ىميم ان ال تتكرر تجربتيم المريرة مع 
 أبنائيمالعطف عمى  وقد يبالغون في، العواطف التي حرموا منيا منذ طفولتيمو  المشاعر

 2في الصغر  إليوتعويضا عمى الحرمان الذي تعرضوا 

األب جد متحمس لتوفير  إن»إذ نجده يقول:  توصل إليو "مصطفى بوتفنوشت" وما 
بتعميميم أحسن تعميم ، أحسن ضمانات النجاح في الحياة المينية واالجتماعية البنو أو ابنتو

كما أن السمطة في ، ة من طرف ابنو في شيخوختوليمنح العناي، ممكن في أصغر سن ممكن
إطار العبلقة أب/ابن في البنية العائمية المعاصرة تأخذ طابع أو شكل الحوار التربوي الذي 

ويريد األب بيذه الطريقة  ل لمتفاىم والنصيحة األخبلقيةب، والعصا، ال يكون فيو مكان لمصفع
  3االنتقام من التربية التي تمقاىا
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 األسرة;المراكز داخل و  راألدوا 

فالعائمة ، العوامل التي ترسم معالم شخصية الطفل أىميعتبر من  األسريالترابط  إن 
عدم استقراره يؤدي بو و  البيت المفكك يتولد عنو اضطراب في سموك الطفل أوالمتصدعة 

ا ما تكون غالبو  ما يفعمو كل المحيطين بوو  يسمعو ماو  بكل ما يراه يتأثر ألنواالنحراف  إلى
 أنوحتى تجنبو االضطراب يجب ، البالغ عمى مستقبل الطفل األثرليا  األسريةالخبلفات 

قد تؤدي  بيذا ال ترتسم في ذىنو أي صورةو  كباراو  صغارا األسرة أعضاءيسود التفاىم بين 
 1انحرافو و  تذبذبو إلى

ممة اآلباء لكل العبلقة األخوية التي تربط اإلخوة بعضيم ببعض بمعا أيضاوقد تتأثر 
عن استجابتيم إذ تشير الدالئل إلى أن اآلباء يستجيبون لبلبن األول بطريقة تختمف ، منيم

يبلحظ أن اآلباء عندما ينجبون أطفاال أكثر يتحولون إلى مصدرين لؤلوامر ، و لبقية األبناء
تي يعامل ويبدو أن ذلك يؤثر أحيانا في الطريقة ال، ويقل في نفس الوقت اتصاليم بأبنائيم

 . 2بيا اإلخوة بعضيم بعضا

ذا وضعنا االختبلفات الجنسية بين األبناء موضع تحميل فسيبدو واضحا أن عممية  وا 
في أغمب األحيان  ىذه الجوانب وأكثرىا وضوحا أن اآلباء وأول، التربية ليا جوانب مختمفة

 لبنات واألوالدويظير ذلك في مبلبس ا، يربون بناتيم بطريقة تختمف عن تربية أبنائيم
اإلناث فالتنشئة تمعب ىذا الدور وتعتبر من و  أما من ناحية تخصيص أدوار الذكور والمعب

فاألنثى عموما خاصة في المجتمعات الشرقية تكون نتاجا ، أىم التجارب التعميمية لؤلبناء
 ال تتعود منذ الصغر عمى القيادة فيي، لمتنشئة االجتماعية التي تؤكد فييا التبعية

  3 .ال اتخاذ القرارات، و المسؤوليةو 
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ن الولد أو ألذلك ، عمى ذلك أن التنافس بين األخوة ربما يقل إلى الحد األدنى وقد يترتب
م األمر الذي يجعميم أقل ميبل لعقد المقارنات بيني، البنت يتربيان غالبا داخل إطارات مختمفة

جنس فتكون التوقعات أكثر ميبل إلى كانوا من نفس ال أما إذا، كما لو كانوا من نفس الجنس
  1النظر إلى بعضيم البعض من منظور تنافسيو  عقد المقارنات

نوعية العبلقة التي تربط األخوة مرتبطة بشكل كبير مع تنشئة اآلباء ألبنائيم سواء  إن 
إذ نجد أن اآلباء المعاصرين الذين ال يزالون يتمسكون بدور األب ، كانوا ذكورا أم إناثا

تسمط" الذي كان يسود في الماضي ويحاول تحديد العبلقة بين بناتو وأبنائو ينجح في الم
الذي ، ويعتبر الحكم الفردي المسيطر، وبين األبناء أنفسيمىذه العبلقة بينيم التأثير عمى 

يمارسو األب جزءا من النمط العام لمحياة األسرية الذي يتضمن مباشرة السمطة األبوية عمى 
األسرة لتحقيق التماسك  و وضع الفرد في مركز ثانوي بالنسبة لجماعة، من فرض النظام الدقيق، اءكافة األعض
 األسري.

يتمتع بيا األب يقرىا القانون كما يعترف بيا العرف  التي ومثل ىذه السمطات 
ن ثقافة ريفية بقيمة األنماط السابقة بعض اآلباء الذين ينحدرون غالبا مويؤمن ، والمجتمع

تنتقل ىذه األسر إلى البيئات الحضرية  ماوعند ، التسمطية أو األوتوقراطيةخذون بالطريقة ويأ
غالبا تبدو عدة استجابات ، األب واالبنوتأخذ في االحتكاك باألشكال الجديدة لمعبلقات بين 

وخبلل ىذا االرتباك يزداد ضعفيم وعدم ، لبلرتباك واالضطراب فييا ما يتعرض اآلباء
وفي مواقف أخرى تزداد ثورتيم ، في تناول الموقف األوتوقراطيفشل أسموبيم كفاءتيم وي

، وفي كبل الحالتين تفمت منيم زمام األمور، وعنادىم ويزداد إيمانيم بأسموبيم في التربية
 خطيرة في حياتيم. اآثار ة إلى تعقد مشكبلت األبناء مسببة وتؤدي تصرفات اآلباء المضطرب

 .الزوجيةمعبلقات كذلك األمر بالنسبة ل 
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، توافق الشخصية فيياو  توجو الدراسات الحديثة اىتماما ممحوظا لمشكبلت األسرةو  
وتشير إلى ميل الزواج المعاصر نحو االتجاىات العاطفية والمسائل الشخصية بدال من أن 

 1مو يضخم مشكبلت التكيف.عمما يج، يكون نظاما يقوم عمى الضبط والعبلقات االجتماعية

لذلك يعتبر عدم التوافق والصراعات ، ىتمام نحو العبلقات بين الزوجينز أغمب االويترك
التفاعل بين األعضاء الراشدين في األسرة. كما يتجو االىتمام  أشكال األسرية شكبل من

وتحقيق النضج االجتماعي لمزوجين المتصارعين. مع ، بصفة خاصة إلى استمرار الزواج
فاألسرة بيئة اجتماعية تتأثر إيجابا وسمبا بدرجة التكيف  مو الطفل.توجيو نظرة عابرة لعممية ن

ومدى القدرة عمى المواءمة بين األىداف ، والتوافق مع المتغيرات التي تحدث في بنائيا
، عبر مسيرة الحياة االجتماعية، والظروف المرحمية األبناء(المستقبمية )بما فييا مستقبل 

ألسري االنييار أو التفكك في مجمل البناء او  لتدىوروذلك تجنبا لحدوث أي من صور ا
 .اإلمكانالتصارع قدر و  س والتنازعوتفادي التناف، التماسكو  ويأتي ذلك بالتعاون والتآزر

من الدراسة التي قاما بيا أن ىيمي" "و "فقد استخمص كبل من "برونر وبالرغم من ذلك
 وما يرتبط بو من سموك، لجنوحالتي تؤدي إلى ا ىي المشاجرات المستمرة في األسرة

 2«منحرف

وقد أكد "ىيمي" بعد ذلك عمى أن العوامل العميقة التي تختفي وراء كثير من حاالت  
 الجنوح ىي الخبرات االنفعالية لؤلطفال والتي تتمثل في عدم رضاىم عن العبلقات األسرية

 . التي نشئوا فييا

العبلقات األسرية وخاصة منيا  في اليوبالت، التربيةإذ تؤثر ىذه األخيرة في عممية 
وتعتبر ىذه األخيرة عممية ، الزوجية التي تتميز في كثير من األحيان بالشجارات بين األزواج

 اجتماعي وىي شكل من أشكال الصراع.تفاعل 
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وىذا يعني أننا ال نيتم بسموك األفراد الذين تنشب بينيم المشاجرات بل العبلقات  
  .المتبادلة بينيم

ولكن الحقيقة األساسية ، آخر إلىقد يأخذ السموك شكبل معينا وقد يختمف من شخص و 
يعتبر نوعا من ، ىي أن كل شخص يعارض مباشرة وعن قصد الطرف اآلخر ويقاومو

ولم يعد ، لذلك ينبغي أن نعترف بأن المشاجرات عممية طبيعية في الحياة األسرية التفاعل
 الخبلفات.خمو من رة السعيدة باعتبارىا األسرة التي تالدارسون لؤلسرة ينظرون إلى األس

 والصراع في حدود معينة يعتبر عممية مبلئمة لمواجية المشكبلت واتخاذ حمول ليا.

ضية والصراع كغيره من العمميات االجتماعية يرتبط بالدرجة التي يعتبر عندىا عممية مر 
  البناء:ار لشجار المدمر والشجا قسمين:فالشجار يمكن تصنيفو الى 

وتميل إلى  تتركز عمى تجريح ذات الطرف اآلخر.اليدامة ىي تمك التي  فالشجارات»
 1تدمير الصور والخيال التي يعيش بيما اإلنسان."

وتتضمن إعادة ، أما الشجارات البناءة فيي التي تدور حول الموضوعات والمشكبلت 
عادة بناء التوقعات، وتخفيف التوترات االنفعالية، تحديد المواقف وتفسيرىا  بعد خاصة ـ وا 

 األيام األولى لمزواج. 

كما تؤدي عادة إلى الكشف عن قوة العبلقات الكامنة بين أعضاء األسرة 
 .2«المتشاجرين

أن ىناك تمييزا بين الصراع والتوتر إذ تعتبر الصراعات  "ولوك" "بيرجس "ويرى كل من
 ال وقد، فيي صراعات يفشل األطراف في حمياأما التوترات ، إلى إيجاد حل ليا أو إنيائيا

ذا أريد لمصراع  أسموبا مباشرا لمتعبير تجد يكون أداة انحبلل  أالبتأثير قوة انفعالية متراكمة. وا 
 اب االختبلفبل وسيمة فعالة تؤدي إلى التوافق فإنو لمن الضروري أال يدع الزوجان أسب
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يمس العبلقة الزوجية وبالخصوص  بحيث ال، تتسع لتشمل كل مظاىر التعامل األسري
معاممة األبناء أو بناء شخصيتيم بمعنى العمل عمى حصر النزاع في حدود ال تؤدي إلى 

ويتحقق ذلك عن طرق تكوين عادات سموكية وموقف وجدانية ، الخبلف ومن ثم الصراع
  1تتسم باالتفاق

  احتي اتساعياالتفاعبلت داخل األسرة من نو  تتأثر شبكة العبلقات األسرة:حجم 
تعقدىا بحجم األسرة ومن ثم التطبيع االجتماعي فكمما زاد عدد األبناء في األسرة حددت و 

 ال يستطيع اآلباء تدليل ىذا العدد الكبيرو  طبقت األنظمة بشكل صارمو  األدوار في العائمة
ال انقمب األمر إلى شبو فوضىو   2ا 

االندماج عند الطفل و  التفاعل ةيديناميكدورا كبيرا في تحريك  اإلخوةيمعب وجود و 
الصغير في نفس الوقت فيكون محط و  فالطفل الوحيد ىو معرض لوضعية الطفل البكر

العدد و  األبوينبالتالي يتعرض لمساوئ الحماية الزائدة من و  الطموح الزائد لوالديوو  الحب
يو الطفل داخل ذلك الن توجو  األطفاليؤثر بصورة مباشرة عمى تربية  األسرة ألفرادالكبير 
ولكي ينشأ الطفل تنشئة سميمة  التربويين ناألخصائيياليين حسب نظرة  باألمرليس  أسرتو

في ظل  يأتي وىذا ال، األسرةاالىتمام الكافيين داخل و  يأخذ الوقت أنمشبعة بالقيم يجب 
في الن في ىذا الوضع يفقد الطفل االىتمام الكا، األفرادالكثير و  الجو العائمي المزدحم

 ي تعتبر منبع العممية التربوية .الت أسرتوتربيتو داخل و  لتوجييو
وثيقا موجب بين عدد ىناك ارتباطا  أنالكبير في التربية حيث  األثرلو  األسرةفحجم 

 أبنائينالسيطرة المتشددة في تربية و  استخدام العقاب إلى األمياتميل و  األسرةفي  األبناء
 3اقل حماية ليم و  ميبل لرفضيم األكثرىن  أطفاال كثراأل األميات أنتشير الدراسات و 
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 لمولدين; توى التعميمي والثقافيالمس  

تؤكد غالبية األبحاث في مجال التنشئة االجتماعية عمى وجود اختبلفات رئيسية في 
 الثقافيةو  تبعا لممستويات االجتماعية، أساليب ممارسة التنشئة االجتماعية بين الجماعات

ة المختمفة. وىذه االختبلفات ال تكون فقط في مجال أساليب تربية الطفل ولكن االقتصاديو 
أيضا في مناىج التأديب وفي طرق إظيار العواطف وغيرىا من الطرق التي يتعامل بيا 

اشرا التي تكون حافزا مب القيمةوىذا االختبلف يؤدي إلى نمو االختبلفات ، اآلباء مع أبنائيم
 1 .لمسموك

 أن التباين في أساليب التنشئة مرتبط بالطبقات إلىالتفسيرات  وتذىب أغمب 
االقتصادية ىي كذلك و  جتماعيةالمستويات اال أن إلى كما يذىب البعض منيم، االجتماعية

العوامل إال أن ىناك عامبل  ورغم أىمية كل، التنشئة لدى األسرو  عوامل تحدد أسموب التربية
ألن ىذا ، الثقافي لؤلسرةو  ىو المستوى التعميميو  سرة أالداخل األ أساسيا يؤثر عمى التربية

  2األخير يؤثر عمى مدى إدراك األسرة لحاجات االبن وكيفية إشباعيا. 

والمستوى التعميمي واالقتصادي االجتماعية كبل من الطبقة  أن وال خبلف في ذلك إذ
االجتماعية والتي فالمستوى االقتصادي يحدد الطبقة  مجموعة عناصر مرتبطة يبعضيا ىي

يي سمسمة مترابطة قد يختمف ترتيب ف، بدورىا تمعب دورا كبير في تحديد المستوى التعميمي
إال  نسق اجتماعي مفتوح/أو نسق اجتماعي مغمق()السائد حمقاتيا وفقا لمنسق االجتماعي 

 3.أنيا تؤثر كل في األخرى

فييا  )تتوفرمثقفة  أسريةئة الذين يعيشون في بي األطفال أن إلىالدراسات  وتشير بعض
نو  ....( األبوينمع التواصل المفظي و  الرحبلتو  األلعابو  المجبلت، و الكتب كانت  ا 
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 المياراتو  امتبلك القدرة عمى حل المشكبلت إلى أميلكانوا ، المالية متواضعة إمكاناتيا
رسة عكس التعميمية الجيدة في المد اإلمكاناتو  قدرة عمى االستفادة من الخبرات أكثرو 

 1.ابيئة فقيرة ثقافي إلىالذين ينتمون  األطفال

، والمساعدة، بالعناية يحض عالي مستوى ثقافي تممك أسرةالطفل الذي يعيش في إن 
األمر الذي يجعل الطفل ، وتوفير الوسائل التي تجعل من المنزل محيطا ثقافيا غنيا والتشجيع

بينت بعض  فقد الثقافيو  قو الدراسيويظير ذلك من خبلل تفو ، أكثر تحصيبل من زمبلئو
الدراسات وجود عبلقة بين درجة المستوى التعميمي لموالدين وتكيف أطفاليم الشخصي 

السوية من اآلباء إلى األبناء و  واالجتماعي داخل المجتمع وىذا من خبلل نقل القيم والمعايير
عبلقة ترابطية بين  أثبتت أيضا ىذه الدراسة وجودو  زيادة عمى تحسين األطفال الدراسي

 . االستقرار داخل األسرةو  المستوى التعميمي لموالدين

الثقافي لموالدين يخمق لدييم وعي بضرورة توفير إمكانات التحصيل و  المستوى التعميميف
المستوى التعميمي لؤلسرة  ألنو إذا كان الدراسة، و وذلك بحثيم عمى حب العمم الدراسي الجيد

االجتماعي لمطفل و  يؤثر ايجابيا عمى التحصيل الثقافيا م، مثقافةقيمة لأعطى ذلك ، عالي
 .2فرصا لمنجاح مانحا إياه

التعميمي الذي توجد و  إن أسموب األسرة في التعامل مع األبناء متصل باإلطار الثقافي 
بنماذج التربية السائدة بين أفراده وتشير ىنا إلى الفرق بين المجتمعات البسيطة والمعقدة و  فيو

متزم األسرة بنموذج ت، ففي المجتمعات البسيطة، حيث األطر التي توضع فييا األسرةمن 
في حين أن المجتمعات المعقدة تتنوع فييا ، تربوي سائد يكاد يشترك فيو جميع األفراد

إال أن ذلك قد يعرضيا إلى أخطاء ، األساليب التربوية مما يحرر األسرة من النموذج المثالي
وفشميم في ، من خبلل وقوع األبناء تحت ضغوط انفعالية، تنشئة االجتماعيةخبلل عممية ال
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فقبول الفرد اجتماعيا يزداد كمما ازداد التماثل بين معاييره ، امتصاص معايير الجماعة وقيميا
 .1ومعايير بيئتو االجتماعية

في حين ، ومعرفتو وفيمو، الفئة المتعممة نحو الدخول في محيط االبن وعادة ما تبادر  
وىذا ال يمنع أن كبل الفئتين تمجأ إلى محاولة ، العقابو  أن األقل تكوينا يمجئون إلى القسوة

  تغيير سموك االبن.

األسموب المنتيج في النقاش مع و  ىناك عبلقة وطيدة بين المستوى التعميمي توجد
نقاش واحترام  كمما كان ىناك بمعنى أنو كمما كان المستوى التعميمي لؤلب مرتفعا، األبناء
الثقافي لؤلسرة عمى مدى و  وبالتالي يؤثر المستوى التعميمي، العكس صحيحو  االبن لرأي

وبالتالي ترتبط المواقف التي تتم من خبلليا عممية ، إدراكيا نجاحات االبن وكيفية إشباعيا
المواقف في ىذه  اليب التي تتبعيا األسرة مع الطفلالتنشئة االجتماعية ارتباطا وثيقا باألس

 تربوية من حيث أنيما يعدان أطفاليموىنا يمعب الوالدان دورىما اليام في ىذه العممية ال
النماذج السموكية و  لمحياة في المجتمع الكبير ويقدمان لو من خبرتيما وسموكيما وأعماليما

فع االتجاىات التي عميو أن يؤمن بيا ويداو  وكذلك يزودانو بالقيم، التي تمكنو أن يتقمصيا
األساليب "ففاقد  وليذا يجب أن يكون لموالدين وعي كاف ودراية بكيفية تمقين تمك، عنيا

 2الشيء ال يعطيو

 أساليببأخرى عمى  أوالمستوى التعميمي يؤثر بطريقة  أن "نسيمة طبوش"وترى الباحثة 
ميم دورا بالغ حيث يمعب التع لؤلبناءالمعايير االجتماعية و  األفكارو  التي ىي نقل القيمالتربية و 
مرونة  أكثرفيكونا ، لمقيام بدورىما التربوي بكفاءتيمفي التأثير عمى شعور الوالدين  األىمية

قدرتيم و  كما يزداد وعييم، التربية الحديثة أكثر اعتمادا عمى أساليبو  أباءىمفي التعامل مع 
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عطائياو  صقميااكتشاف مواىبيم فيحاولون و  واىتماماتيم أبنائيمعمى معرفة ميول ورغبات   ا 
 لبلستقبلل.مجاال 
 األسريةالتربية  أساليببين أن ىناك عبلقة  ولقد بينت اغمب الدراسات العبلقة 

انو كمما ارتفع المستوى التعميمي لموالدين كمما  إلى أشارت إذ، المستوى التعميمي لموالدينو 
استخدام  إلىيبلن فالوالدين يم، العكس من ذلكو  ديمقراطية األبناءكانت طريقة معاممة 

 1كمما تدنى مستواىما الثقافي ، اإلىمال أوالعنف 

لذا فان المستوى التعميمي والثقافي لموالدين يؤثر بصورة ايجابية عمى تنمية المواىب لدى 
ز مينية يكونان أقدر عمى توفير بيئة ألن الوالدين المتعممين الذين يتمتعان بمراك، األطفال

والمناخ التربوي والنفسي المبلئم إلطبلق ، التفوق تحقيق في ىمتسااقتصادية اجتماعية و 
 طاقاتيم اإلبداعية.

 ;الجانب االقتصادي

و من وذلك لما ينجم عن، دورا أساسيا في حياة األسرة ونجاحياالجانب االقتصادي يمعب 
، يةوتوفير المواد الغذائ، كالسكن، المادية والمعنوية الضرورية لمعيش إشباع لحاجات الطفل

عن كفاية  وكل ىذا ينتج، وغيرىا من الموازم الضرورية وحتى الوسائل التعميمية والممبس
وذلك لممحافظة عمى بنائيا المادي ، ات األسرة المتنوعةيتمبية حاجبيدف مستوى الدخل 

  .2والنفسي واالجتماعي

التي العوامل  "باسم محمد ولي" أن من أىمو يضيف الباحثان" محمد جاسم العبيدي"و 
السبب الرئيسي في  انو حيث تؤثر في أساليب التربية األسرية عامل الضيق االقتصادي
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وانو من األسباب الرئيسية لبلنحرافات االجتماعية. فاألسر الغير مستقرة  ظيور اآلفات
  1اقتصاديا تصبح عاجزة عن أداء وظائفيا بما فييا التربية

االجتماعي و  كما لموضع االقتصادي، سرةالتي تنتمي إلييا األ ولمطبقة االجتماعية
يجابي بين الوضعوثيق اارتباط المالي لؤلسرة وأنواع الفرص التي تقدميا لنمو األبناء  ا وا 

عن شخصية االبن ونموه  المسئولةفالوضع االقتصادي يعتبر واحدا من بين العوامل 
 االجتماعي.

في تحديد اتجاىات  أساسياتغيرا م األسرة تعتبر إليياالطبقة االجتماعية التي تنتمي و  
ذات الدخل  األسرة أن إذ، في تكوين المستوى االجتماعيو  األسرةالتنشئة االجتماعية في 

في نفسية التشجيع عمى االنجاز و  تعزيز اتجاىات االستقبللو  تقوية إلىالضعيف تميل 
ذات  ألسرا أن اليومية في حين األسرةذلك ليساعدىم في العيش وسد مصاريف و  األبناء

 الرعايةو  تتبنى اتجاىات الحماية الزائدةو  أفرادىاالتقميل من عدد  إلىتميل  الدخل المرتفع
  2.تنشئة ناعمة األطفالتنشئة و 

تبعا لممتغيرات  األسرةفي  األبناءتمبية حاجات  المستوى االقتصادي يحدد درجةإن 
في تحقيق االستقرار  اكبير  اتأثير و  مامات الحاجية ليم ما يخمق أىميةاالىتو  االجتماعية

االجتماعي و  النفسيو  حفاظ عمى البناء الماديويعد من اىم العوامل التي تسعر لم، األسري
من المشاركة  األسرة أفراديسمى بالفقر الذي يحرم  أي قصور فييا يترتب عنو ماو  لئلفراد

تبدأ  األسريةالمشكبلت فالكثير من ، تحقيق الكثير من المطالب الحياتية اليوميةو  االجتماعية
 3 اإلنفاقفي  سوء التصرف أومن ضعف العامل االقتصادي 

جود دخل مادي يساعد عمى و  عبلقات معينة كما يتطمبو  أسس وقيام األسرة يعتمد عمى
عبلج وما يرتبط بحفظ الوجود و  الكمالية من أكل ومسكنو  تمبية حاجيات األفراد الضرورية
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اإلنفاق عمى ما يتطمبو التعميم و  مبية حاجة التعميم ألطفاليامن واجبيا تو  رعايتوو  الجسمي
بعدد العاممين فييا وكذلك بعدد أفراد األسرة فيو و  فدخل األسرة يرتبط بطبيعة مينة األب

المعايير االجتماعية من جية كما يرتبط أيضا بمظاىر النمو لدى الفرد كما أن و  يحرك القيم
 ار المستوى االقتصادي لؤلسرة الن مينة األب ترتبطلمينة األبوين دخل كبير في استقر 

وثيقا ورغم المساىمة الفعمية لممرأة في دخل األسرة لم يقمل من أىمية داللة و  بالدخل ارتباطا
فحضور األب في حياة الطفل باإلضافة  األطفال بصورة خاصةو  مينة األب في حياة األسرة

فإذا كانت مينة األب ليست ليا قيمة ، الوظيفةو  إلى الجانب العاطفي ىو حضور الدور
بالتالي يدمج و  خاصة األطفالو  بالنسبة إليو فان ىذا الشعور ينعكس عمى باقي أفراد األسرة

بالمثل تأخذ و  انفعاالت عاطفية إزاء ىذه المينة ودور األب معاو  الطفل في داخمو تصورات
 . مينة األم نفس اإلدراك بالنسبة لؤلطفال

  والعقيدةالدين;  

تعتبر عبلقة الدين بالتربية عبلقة وطيدة جدا فطالما لعب الدين دورا ميما في تربية  
عمى سموك  فتأثير الدين، بالمقابل كانت التربية أداة فاعمة في تحقيق الغايات الدينيةو  الفرد

 دقائق األمور العممية وتعامبلتيم في، أفراد مجتمعاتنا وتكوين أفكارىم وأسموبيم في الحياة
إنما ىو نتاج يتدخل في معظمو عامل التشبع ، معظم ما يصدر عنا من تصرفات، و اليومية
 1بالدين

ويرى الباحث إبراىيم ناصر إن التكوين اإليديولوجي لئلنسان أو ما يسمى بالتكوين 
فاعتناق الفرد معتقد معين أو دين معين يطبعو ، الفكري لديو يأتي من عمق عقائدي أو ديني

أفكار المعتقد أو الدين الذي يعتنقو وتنشئة الفرد المسمم تختمف تماما عن طابع خاص ب
 الييودي.أو  تنشئة الفرد المسيحي
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 ويؤكد نخبة من المتخصصين أن عامل الدين عامل ال يقل أىمية عن بقية العوامل 
اىا مستو و  السابقة حيث تختمف التربية األسرية لؤلفراد وفقا لمديانة التي تدين بيا األسرة

يبلحظ ذلك عند و  وفقا لممعتقداتوأساليبيا  وكذلك تختمف أنماط التربية، الفكري اإليديولوجي
  .قوى فوق الطبيعةو  معظم الشعوب البدائية التي تعتقد الطوطمية أو األرواح

ذلك الن ىناك عبلقة ، فالتربية األسرية ىي انعكاس لثقافة المجتمع التي ىي جزء منو
 فإن أسس تكوين الروابطلذا  ،المجتمعالثقافة السائدة في و  ن أساليب التربيةوثيقة ومتبادلة بي

خل األسرة الصغيرة )األب المعتمدة عمى الدين والمستمدة منو مقومات بقائيا تبدأ من دا
أي اختبلل في تنظيم العبلقات والروابط داخل الجياز األسري يسيم في إحداث واألم( و 

 .سية واالجتماعية الحقاً االضطرابات والمشكبلت النف

ظل محافظًا عمى ىيكميتو في األسرة ، الترتيب القيمي المعتمد عمى أسس الدين إن
ن كان االلتزام بيا نسبيًا ومتفاوتًا بشدتو من مجتمع آلخر، والمجتمع إال أنيا ظمت ، وا 

 1األسرة.في متماسكة مما جعل اليوية الذاتية لمفرد متماسكة 

فكل أسرة تحرص عمى ، أساليبياو  ورة كبيرة في التربية األسريةلذلك فالدين يؤثر بص
 2معتقدات المجتمع الذي تنتمي إليو و  تربية أبنائيا وفق تعاليم دينيا

  الطبيعية;البيئة 
في عممية التربية تختمف باختبلف الموقع  الوالديةاالتجاىات و  األسريةالبيئة  إن

طبيعة الحياة االجتماعية في  إلىاالختبلف  يرجع ىذاو  الريف إلىالجغرافي من المدينة 
 البيئتين.في كبل  األبناءمن  األسرةتوقعات و  المدينةو  الريف

تعني البيئة و  إيجادىاليس لو يد في و  البيئة التي يقيم بيا الفرد أيضا أنيا ويقصد بيا
 أفراديد فعادات وتقال ينتمي إليياو  تكون المنطقة التي يعيش فييا الفرد طبيعة، الطبيعية
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البلحقة  األجيالتنشئة البد من و  األخرىتختمف عن عادات سكان المناطق المناطق الجبمية 
  عمييا.

، استجابات معينة عمى سكانياو  والن البيئة الطبيعية تفرض مزاجا خاصا وردود فعل
 إضافةوحتى نوع المناخ السائد يؤثر في نمط الحياة والثقافة كما يؤثر في النمط السموكي 

 1والحياة اليومية في نمط السكن تأثيره إلى
 ;الوضع السياسي 
فييا  األطفالمباشرة عمى تربية و  الوضع السياسي في أي منطقة يؤثر بطريقة كبيرة إن

 الفكرو  تربييم عمى حرية الرأيو  الديمقراطيةعمى  أبنائياتطبع  الديمقراطيةفالمجتمعات 
عكس المجتمعات التي تسير عمى النيج ، لواجباتاو  تساوي فييا بينيم في الحقوقو  اإلنتاجو 

، المجتمعات التي تسير عمى سياسة االشتراكية او السياسة الشعبيةو  الديكتاتوري الحاكم
 2محكومة بو و  وىكذا تكون التربية نابعة من النظام السياسي
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 التربية الحديثة;; ثانيا

  الحديثة;التربية مبادئ  ــ 2 

ت عمييا مبادئيا من إلى التغيرات التي حث ىنا لتربية الحديثة المقصودةتعبير ا يشير 
العبلقة داخل األسرة بين الطفل ووالديو وحتى بين الطفل ونفسو ومن  إصبلحخبلل محاولة 
 أىم مبادئيا: 

 تعميم الطفل أن يعمم نفسو بنفسو  
  تعميم الطفل أن يحل مشاكمو 
 تنمية إبداعاتو و  تحرير شخصية الطفل 
 التربية عمى التعميم وجعمت ةفمقد قدمت التربية الحديث :التعميمم التربية عمى يتقد 

، وين الطفل تكوينا متكامبلفقد أرادت التربية أن توجو عناية اشمل إلى تك، ليا المقام األول
 الخمقيةو  بالتربية الجمالية، و الجسدو  الفكرت إلى تبيان أىمية العناية بفالتربية الحديثة أد

معرفة فقط بل و  منسقا بحيث ال يغدو أكثر عمما متكامبل المينية ودعت إلى تكوين إنساناو 
 1أكثر نضجا ونموا أو تفتحا 

   تكوين إنسان في شتى  فيي تيدفالخمق و  رن الفكيتكو إلى  التربية الحديثةسعي
 جوانبو.
  حور يتجمى ذلك عندما اىتمت بالطفل وميولو وجعميم مو  :النفساستنادىا إلى عمم

 وان ىميا ىو تفجير ىذا االىتمام في نفس الطفل العممية التربوية

رواد التربية الحديثة في تمك العبارة المضحكة  أحدقد عبر عن ذلك" كبلباريد" وىو و  
  قال:حين 

 ال تستطيع أن تسقي حمارا ال يشعر بالعطش"  إنك"
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ر من المعمومات دون األخذ القدر الكبيية القديمة تيتم بإعطاء األطفال فقد كانت الترب
 1بعين االعتبار طريقة استيعابيا 

  أكدت التربية الحديثة عمى أن يكون الطفل المحور الحقيقي :التربيةالطفل محور 
المركز الفعمي لمعممية التربوية انطبلقا من ميوال تو ورغباتو عكس التربية القديمة التي كانت و 

ية الحديثة فيدفيا أن تتيح لمطفل البحث عن تحقيق أما الترب، تجعل مركز ثقل خارج الطفل
نما تنطمق من  غاياتو الخاصة خبلفا لمتربية التقميدية التي ال تجعل الطفل محور التربية وا 

واىتماميا بباقي الوسائط التربوية األخرى دون االىتمام  خارج الطفل في األسرة وخارجيا
 2 بالطفل
  ة الحديثة من أىم الركائز التي تشكل شخصية : حيث يعتبر المعب في التربيالمعب

الطفل بطريقة سوية الن المعب يساىم في تفريغ الطاقة السمبية التي تكتسي الطفل في حياتو 
، فالمعب عند األطفال لو عدة فوائد من أىميا انو يكسب الطفل ميارات حركية ليقوي جسمو

عتبر وسيمة ىامة في العبلج النفسي كما ي عن العالم المحيطو  ة عن نفسوويعممو أشياء جديد
 قيادة نفسو ويخمص الطفل من التوترو  يعمم الطفل االستقبللو  لشتى اضطراباتيم لمطفولة

 التغيرو  قدراتو العقمية كما يوفر المعب فرصة التنوعو  ينشط ذكاء الطفلو  القمقو  اإلحباطو 
 3ىي حاجة أساسية عند اإلنسان و 

 اإلرادةو  االنفعاالتو  الكبلمو  التخيلو  اإلدراكو  التفكيرو  ةإن المعب يساعد في نمو الذاكر  
مكاناتيم النفسيةو  الخصال الخمقية فالمعب ىو وسيمة فعالة في اكتشاف شخصية األطفالو   ا 
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الثقافية باإلضافة إلى انو أداة تشخيص تكشف عما يعانيو األطفال من اضطرابات و  العقميةو 
   1.عقميةو  نفسية وعاطفية

تور مصطفى أبو سعد: ىناك وقفة تربوية وعاىا عمماء التربية في تراثنا من يقول الدكو 
رىاقو إلى التعمم دائما يميت قمبوو  "فان منبع الصبي من المعب يقول:اإلمام الغزالي حيث   ا 

 "  2يبطل ذكاءهو 
  فإيمان التربية باالستقبلل يعبر عن إيمانيا بان الطبيعة  طبيعية;توفير بيئة
تفاعميا الدائم مع المحيط و  أن من أىم سمات التربية الحديثة اتصاليا المباشر ليذا نجد خيرة
العمل اليدوي ىو من األمور التي تجعل و  مبلحظة الفبلحينو  االتصال باألرضبيئي و ال

 3السميم لمنمو و  ىذا ما يخمق الجو المناسبو  الطفل يتعرف عمى الحياة الواقعية
  د منظري التربية الحديثة عمى فائدة الجماعةيؤك جماعية;تربية فردية وسط روح 

 مطمبين:وليذا تتضمن التربية الحديثة ، أىميتياو 
  من جية فان التربية ينبغي أن تكون فردية وان تتيح لكل فرد أن يحقق إمكاناتو التي

 سواه.تميزه عن 
  أن تقربو من المجتمع و  ومن جية ثانية إن من واجب التربية أن تعد مواطن الغد

 ذي عميو أن يدخمو. ال
 فالثقة المتبادلة بين األفراد تقيم جوا من السعادة ومن  والتفاؤل; خمق جو من الثقة

 الحديثة:أىم الخصائص التي تقوم عمييا التربية 
 المعب و  الممارسةو  والعمل، التعمم عن طريق الجيد الذاتيو  مراعاة الفروق الفردية

 4وما إلى ذلك
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 م شخصية الطفل او المتعمم عامةاحتراو  دراسة نفسية الطفل. 
 1العقل معا و  العناية بصحة الجسمو  النشاط الذاتي 

 2المسؤوليةو  الحرية 
 الروحيو  االجتماعيو  الوجدانيو  العقميو  بنموه الجسميو  االىتمام بالطفل 
   3لموقاية من المشاكل النفسية االىتمام بالرياضة كمتنفس حيوي 
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  الحديثة; األسرية يةالترب أساليبثالثا; 

صعبة والمخيفة التي تواجو من الميام الأصبحت مما ال شك فيو أن تربية األطفال 
كل أنحاء العالم  والتربوية فيجتماعية فالكثير من اآلباء يتخوفون من األوضاع اال ،اآلباء
 جريمة والعنف وفقدان براءة األطفال.تفشي لمو  انحراف وجنوح من

أكثر أصبح األطفال  صمة في المجتمع خاصة التكنولوجية منياومع التطورات الحا
، المساومة من أجل نيل أي شيء يريدونو تكيفا مع ىذه التغيرات من خبلل وأكثر، ذكاء

مثل الشخص الراشد وىو مازال في عمر الخمس سنوات. يجادل  اصغير تجد طفبل فربما 
مكارم األخبلق من نزاىة  يلفي التربية وتأصميمة اآلباء من  وىذه التحديات تصعب

أبنائيم. وبما أن التربية  الفاضمة التي يتمنون أن تكون لدى وزرع كل القيم، وتيذيب وأمانة
فقد اجتيد العمماء لعدة عقود إليجاد أفضل السبل التي من شأنيا أن تكون ، ميمة صعبة

 1أكثر فعالية في التربية

الذي يتضمن العديد من ك النشاط المعقد تشير إلى "ذل بناءةاستراتيجيات التربية الف
تأثير إيجابي عمى سموكيات التي تعمل عمى إحداث ، السموكيات والتصرفات اإليجابية

التي يتبعيا الوالدان ويشعر تشير إلى أساليب المعاممة  أنيا وتصرفاتيم الظاىرة "كما األطفال
منمو االجتماعي الفرصة ل لو وتتيح، والحب واالستقرار العائمي بالدفء في ظميا الطفل

الذي يساعده عمى التوافق مع اآلخرين سواء في محيط األسرة أو مع البيئة ، والنفسي السميم
 2الخارجية.

تؤدي إلى تجاوب وتواصل وتفاعل بين الوالدين واألطفال وتكتمل قوة ىذه األساليب كما  
 :الحديثة بناءةالتربوية ال اليباألس أىمالواحدة ومن  األسرة أفرادالتفاعل بين  باستراتيجية
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 االيجابية;التربية  .2

 عبارة عن وىيمزيج من العطف والحب والتفاىم والحماية ذلك التعتبر التربية اإليجابية  
خطوات عممية ومتكاممة فيما بينيا يمكن استعماليا في الحياة األسرية بشكل تمقائي وفي 

ات الطارئة بين األطفال والوالدين السيما وتصبح ضرورة في حاالت األزم، األحوال العادية
 وعرفا.أثناء لجوء األبناء لسموكيات مقمقة ومزعجة أو مرفوضة شرعا 

 طفال والتحكم بسموكياتيم بطريقة ايجابيةوتيدف التربية اإليجابية إلى تنمية ميارات األ
وال في أكثر تدا أصبحتوغير مؤذية وتطوير مياراتيم وىي من المناىج التربوية التي 

 .األخيرةالسنوات 

توفر  إذ، وسموكياتوالمنمية لميارات الطفل  األساليبويقصد بيذا المفيوم الجديد مجمل  
معتمدة عمى  عمى ركائز صحيحة ينشئو  بان يكبر آمنة تسمح لمطفل بيئةة اإليجابية يالترب

تبني  ارىا بدائلبدائل عممية عن المجوء لمعقاب باعتبالتي تشكل و  مجموعة من االستراتيجيات
 1.الشخصية المتميزة التي يطمح ليا كل مربي

 اإليجابية:ومن أىم استراتيجيات التربية 

 مكافأة السموك اإليجابي استراتيجية.  
 اإلنصات الفعال استراتيجية.  
 الوفاق الوالدي استراتيجية.  
 المشكمة.التركيز عمى حل  استراتيجية 
 قاعدة عزل الفعل عن الفاعل. 
 ال(ل اإليجابي مع كممة التعام(  
 الحاجة لمقبول استراتيجية  
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 الحاجة إلى الطمأنينة استراتيجية.  
 1انتقاء الكممات اإليجابية لمطفل استراتيجية. 
  الضبط التربوي: "ويتميز بالضبط المعتدل الذي يعطي تفسيرات لمقواعد التي ينبغي

 إتباعيا في مواقف الحياة المختمفة ".
  ويعني منح االبن قدرًا من الحرية لينظم سموكو بدون تدخل  ذاتي:المنح االستقبلل"

 " 2دائم ومتسمط من الوالدين

التي تساعد في حفظ التواصل  من أىم أساليب التربية الحديثة االيجابية وتعتبر التربية
فالكثير من اآلباء يعتقدون بأن االىتمام بالطفل في سن ، داخل المنزل وبين أفراد األسرة

ة ليس ميمًا بقدر االىتمام بمستقبمو وىنا يجب أن نقول بأنو ال ينبغي التعامل مع مبكر 
، من أىم المراحل التي يمر بيا اإلنسان عمى أنيا مرحمة ولكن باعتبارىاالطفولة المبكرة 

 فييا تتشكل معالم شخصيتو المستقبمية.والتي 

خبلل فيم نفسية الطفل  من واتيمذعمى تقدير  أبنائيمجب اآلباء مساعدة امن و لذا  
والتأكد من عممية التغذية الراجعة لمطريقة التي يفيم بيا الطفل رسائل الوالدين المفظية 

وجو ألن لغة إلى لغة الجسم من حركات ومبلمح لمباإلضافة إلى ضرورة االنتباه ، المختمفة
  الجسم من أىم المغات التي يفيميا الطفل من خبلل التعامل معو.

ن تباينت ، مختمفة لمتربية اإليجابية رقىنالك طو  ولكن المفيوم يبقى ىو األسموب نفسو وا 
وتوفر لو الرعاية التي من شأنيا أن تزيد ، وىو أن تمنح طفمك حًبا غير مشروط، األساليب

  3من ثقتو بنفسو وترسخ فيو االعتداد بالذات
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  :اإليجابيةالتربية أىمية 

وسموك إيجابي في المنزل فإن  فمن خبلل خمق بيئة ،لمتربية اإليجابية فوائد عديدة 
مع الوالدين  تواصلوتنمو رابطة  وذاتعتداد بيزداد االو  سوف يشعر بمزيد من الثقة الطفل

  1 .يتعمم التعاطف والشعور باألمنو  مبنية عمى الثقة واالحترام

ثناء والتشجيع الحسنة بال لسموكيات االطفال تعتبر التربية االيجابية من أىم المنبياتو 
  2وأيضًا بالتفاوض والحل الوسط واالتفاق المشروط.، والتعاون وتقديم الخيارات

كما أن أساليب التربية اإليجابية تجعمك تضع الحدود لمسموكيات المزعجة وغير 
بل باالستبعاد المؤقت والتجاىل والتحذير وتكرار األوامر ، ليس باالنتباه السمبي ليا، المحتممة
 يد. والتصع

ياة الطفل ىي أفضل األوقات ويشير معظم الخبراء إلى أن السنوات الثبلث األولى من ح
  3 شخصيتو.لتطبيقيا نظرا ألثرىا في نمو 

عن حبيم لمطفل فالحب شعور مستمر ال ينبغي التعبير والدين أنيا تتيح لم إضافة إلى 
 إلىالتربية  أساليبننا تصنيف ويمك أن تعكره كثرة التناقضات السموكية التي يبلحظيا الطفل

 ىما:، أساليب التربية إلى صنفين

  .أساليب االنتباه اإليجابي 1
 أساليب وضع الحدود. 2

 أساليب االنتباه اإليجابي 1_1 

اإلنصات الفعال غير االستماع ويعني االستماع باىتمام ف :الفعالاإلنصات  2-2ــ 2
ألخيرتين فاإلنصات الفعال يعني اىتماما وبكل الجوارح ومن خبلل مبلمح الوجو وال سيما ا
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وىو طريق لتجاوز ، إيجابيا بالرسائل الخفية لمطفل واالىتمام، بما يريد الطفل التعبير عنو
وكمما مورس اإلنصات الفعال كمما عرفت العبلقات ، الحاالت المتوترة بين الوالدين واألبناء

  األسرية انحسارا وتقمصا لمحاالت المتشنجة.

تاح اإلنصات الفعال يكمن في الرسائل غير المفظية وفي االتصال غير الشفوي إن مف 
من خبلل االبتسامة ولغة الجسم ومبلمح الوجو ونبرات الصوت ، الذي يرسمو األب البنو

المعبرة عن الحنان والمحبة والود التي تنبعث بين الفينة واألخرى معبرة عن موافقة الوالدين 
وىو ما ، التعاطف مع الطفل ىو من أىم مبادئ التربية اإليجابيةف بن.وتفيميم لما يقولو اال

 .1«التصحيحالتواصل قبل »تسميو جان نيمسون أحيانا 

ظيار التعاطف بتعبيرات الوجو   إن ىذا التواصل لو قواعد منيا االستماع الجيد وا 
 ووصف، كاموعدم إصدار األح، د الحاجةونبرات الصوت ومشاركة الطفل مشاعره وأفكاره عن

 2مشاعره ومساعدتو في فيميا مما يجعمو يستطيع التعامل معيا الحقا

  :3ولممارسة االتصال الفعال يجب عمى األولياء إتباع مجموعة من الخطوات أىميا

  ربط عبلقة تواصل بين عينين المربي وعيني الطفل وتفادى أن يشيح الوالدين
 لشخصو.تمام لما يقولو وقمة اعتبار فإن ذلك يوحي بقمة االى بوجوىيم عن أبنائيم

 الحنان وتشابك و  جعل عبلقة اتصال واحتكاك جسدي مباشر من خبلل الممس
ذلك يوطد العبلقات المبنية عمى المحبة  فكل ،الكتفاأليدي والعناق ووضع اليد عمى 

ويسيل لغة التواصل العاطفي وييسر التفاىم ويفتح لدى الطفل أجيزة االستقبال لمرسائل 
 لتربوية الصادرة من الوالدين.ا
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  التعميق عمى ما يقولو الطفل وبشكل سريع دون أن يسحب الكبلم منو مع إبداء
مما يوحي لمطفل أنو يتابع باىتمام  التفيم لما يقولو من خبلل حركة الرأس أو الوشوشة بنعم

 فتزيد طمأنينتو.

 بداء مبلمح االطمئنان لما يقولو واالن شراح باإلنصات لو مع االبتسام باستمرار وا 
الحذر من تحسيس الطفل بأن المستمع يتحمل كبلمو عمى مضض أو أنو مضيعة لموقت 

  .بالنظر المستمر لمساعة

إن اإلنصات الفعال ال يكتمل إال من خبلل االتصال غير المفظي الذي يطمئن االبن  
لتربوية الصادرة عن ويقضي بالتالي عمى مقاومة الطفل لمرسائل ا النفسي،ويعيد لو توازنو 

 اآلباء. 

والطريق السميم المتصاص ، ويبدون مقاومة لرغبات الوالدين األطفال عادة ما يعاندونف 
فكمما تحدث االبن ووجد قبوال ، تخصيص وقت لئلنصات الفعال لمطفلىذه المقاومة ىو 

 1واىتماما كمما ضعفت المقاومة السمبية لديو وقل عناده.

فكما ة اإليجابية ال غنى لممربي عنيا. خطوة ضرورية في التربيإن اإلنصات الفعال  
أننا نخصص أوقاتا لشراء ما يحتاجو أبناؤنا ووقتا لبلىتمام بصحة أبدانيم ونظافتيا فكذلك 

أنصت ألبنائك "  يقولون:تخصيص وقت لئلنصات ليم ميما قل ىذا الوقت وكما لنحتاج 
 2"ليحسنوا اإلنصات لك

، ىمية ميارة االستماع تؤدي بدورىا لحدوث الكثير من سوء الفيمإن عدم معرفتنا بأ 
، تي كنا نتمنى ازدىارىاالذي يؤدي بدوره إلى تضييع األوقات والجيود واألموال والعبلقات ال

تنشأ من قصور في ميارة االستماع نجدىا عادة ما ، المشكبلت الزوجيةفي مثبًل  ولو تمعنا
ذا كان ى، ال سيما عند الزوج ذا القصور مشتركًا بين الزوجين تتأزم العبلقة بينيما كثيرًا؛ وا 
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ريد فبل يستطيعون فيم بعضيم البعض الكل ي، ألنيم ال يحسنون االستماع لبعضيم البعض
 االستماع.لكن ال يريد أحدىم  الحديث لكي يفيم الطرف اآلخر

باالستماع ف بل ىي وصفة أخبلقية يجب أن نتعممو، إن االستماع ليس ميارة فحسب 
 عبلقات وطيدة معيم. الجيد نبني

: ىذه القاعدة ال تعني أن نجعل األبناء يفعمون ما عدم النيي إال لمضرورة 2ــ 3 
وال تعني أن يبالغ اآلباء في األوامر والنواىي ولممارسة ىذه القاعدة بشكل إيجابي ، يريدون
 عمينا أن نتبع الخطوات التالية:يجب 

 تجنب استخدام  مع ،ومبررةت المنيي عنيا واضحة ومعممة يجب أن تكون الضرورا
 العوامل الذاتية المرتبطة بالمزاج الشخصي عند النيي.

 والتنفيس عن ، الحرص عمى عدم جعل الطفل مجاال إلفراز التوترات النفسية
 عن الدوافع االنتقامية عند النيي. باالبتعاد لآلباءالضغوط 

 أشيرىاالتعامل مع السموكيات المزعجة ومن  االبتعاد عن األساليب السيئة في 
 سمبية عميو فيو يحدث ما أثارطرق التعامل مع الطفل لما لو من  أسوأمن  ىوو  الصراخ

 1األبناءيمغي لغة التواصل مع و  أبدايسمى بالرابط السمبي الذي ال ينساه الطفل 

  ن الطفل وبين تكون العبلقة بي وأن ،لؤلبناءالحرص عمى عدم نقل احباطات الطفولة
 األعمى باألدنى. عبلقة ال عبلقة القوي بالضعيف أو، المربي عبلقة مبادئ وقيم

 وان يشعر  يعمم الطفل حسن االنضباط واالىتمام.ل، باألمر المنيي عنو التمسك
 إنما ىو الحفاظ عمى سبلمتو.، الطفل أن سبب نييك لو ألمر ما

 طبيقو.فيذا أدعى لو بت، يجب الشرح لمطفل سبب النيي 
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 مع الحرص عمى عدم إثارة التناقضات في  إلى أمر ايجابي. يل األمر السمبيحو ت
 1حياة الطفل.

 _االحترام المتبادل;4ــ 2

تتمخص مبادئ االحترام المتبادل بين اآلباء وأبنائيم عمى الموازنة بين نموذج الحزم 
مطف يكون باحترام الطفل فالحزم يكون باحترام الكبار واحترام متطمبات الموقف وال، والمطف

 واحتياجاتو. 

إن األطفال يرتاحون أكثر في البيئة التي تحكميا قوانين أو مبادئ واضحة يحترميا 
يجب أن تطبق عمى الكبار كما و  القوانين يجب أن يشارك في وضعيا األطفال، و الجميع

ير من الجدل ويجنبك الكث، األطفال وىذا يصنع احتراما متبادال وثقة كبيرة في األبوين
 . 2والغضب الناتج عن الحزم في المواقف الصعبة

فيي تؤكد ، أيًضا من أىم مسببات االحترام ثقافة االعتذار من األبوين عند الخطأو  
وتشعر الطفل بأنك إنسان مثمو ، لمطفل أنو طرف فاعل في المعادلة ال مجرد مفعول بو
، فاعمة بدال من الحمول اإلرضائية يخطئ ويصيب مما يجعمو يحاول إصبلح أخطائو بطريقة

ولكن بحزم فيما يتوافق  م اتجاىوشاعرىبم األبوين قرايجب ان يعامل الطفل بمطف وان ي فقط
  3.مع مصمحتو ومصمحة األسرة والقوانين الخاصة بيا

 األسرية;أسموب حل المشكالت باالجتماعات  4ــ 1

عينة تتكرر يوميًا وتخص إليجاد حمول لمشكبلت م، يستخدم أسموب حل المشكبلت
، وتسبب توترًا بين أعضاء األسرة. كمشاكل فترة ما قبل النوم، طفبًل معينًا أو عدة أطفال

، ومشاكل عمل الواجبات المدرسية، وفترة االستيقاظ صباحًا واالستعداد لمذىاب إلى المدرسة
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إلى قواعد وحمول أو ويتم التوصل ، لتعاون في تنظيم البيت وترتيبووا، والشجار بين اإلخوة
أو الوالدين وطفل معين ، اتفاق من خبلل التفاوض والحل الوسط بمشاركة الوالدين واألبناء

 : 1ومن أىم الخطوات المطموبة عند استعمال أسموب حل المشكبلت ىي ما يمي

  وأن يكون مستعدًا ، م نبرة صوت ىادئة ومحايدة وحازمةاستخداتحديد المشكل مع
 باستخداميم ألساليب التذمر أو المشاغبة. ، لة إلليائو من قبل األطفاللتجاىل أي محاو 

 الحمول التي تساعد عمى تقميل ، _ تشجيع األطفال عمى إيجاد حمول لممشكمة
 الخبلف الذي يحصل بينيم. 

  وأخيرًا يتم من خبلل التفاوض والحل الوسط التوصل لمحمول المناسبة باتفاق _
 ء. الوالدان واألبنا، الجميع

ويعتبر أسموب حل المشكبلت باالجتماعات األسرية مفيد ولو نتائج إيجابية في معالجة  
بمشاركة فالمشاكل التي تتكرر يوميًا مع األطفال الذين تزيد أعمارىم عن سن أربع سنوات. 

ومساىمتيم في تعديل ، وأيضًا مناقشة شكاوييم واقتراحاتيم، األطفال يتم إيجاد حمول مميزة
وىذا يجعميم يفيمون أنك تثق بيم وبقدرتيم عمى التفكير ، د أو وضع قواعد جديدةالقواع

بداعية ، وبيذه الطريقة يتعممون كيفية التعامل مع المشاكل، وبأنك تحترميم، بطريقة فعالة وا 
 2حميا.ويتعممون طرق 

ة ثبلث تقديم خيارين أوب حرية لمطفل إعطاءىو أسموب  :الخياراتأسموب تقديم  6ــ 2 
ختيار أسموب يدل عمى المرونة في التعامل مع األطفال من أجل لمطفل ليختار إحداىا. فا

ويسعد عمى ، التحكم في حياتيم اليومية ويعطييم شعورًا بأن لدييم القدرة عمى، تواصل أفضل
بعمل ما فيذا  واجية عندما ترغب في أن يقوم الطفلويقمل من الم، التعاون إنشاء رابطة
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يخمق جوا  بأسموب فيو تيديد متحدث إلييفال، يراعون مشاعر الطفل عل االباءيج األسموب
 والتحدي. من التوتر

 فبذلك يحس الطفل باحترام، وليس ضده أن تكون مع الطفل فتقديم الخيارات يتطمب
 1ر مشاعرهيوتقد

 :إقناع الطفل وعدم فرض عميو األوامر فرضاً  أسموب 7ــ 2

قتنا بأبنائنا عبلقة إنسانية ال عبلقة األمر والنيي لذا يجب الحرص عمى أن تكون عبل 
 ال بد من إتباع مجموعة من القواعد من أجل تعامل أفضل مع األبناء:

  وجعل واألمرإتباع سياسة اإلقناع في التعامل مع األبناء واالبتعاد عن سياسة القمع 
 ء القيم والمعتقدات.مع محاولة تبني السموك المرغوب فيو ببنا، األوامر مبررة وواضحة

 بل يجب ان يعمم االقتناع بقيمة ، ال يجب أن يجعل من الطفل آلة لتنفيذ األوامر
 أكبرو بطرق استفزازية ىذا سيمنحو حرية عدم اىانتاألمر الذي يقوم بو. واحترام الطفل و 

  .وثقة بالنفس

  المنيي استخدام أسموب الثناء والتشجيع لتعويد الطفل عمى االبتعاد عن السموك
 2عنو.

  المشروط;أسموب االتفاق  8ــ 2

حيث  وىو األسموب الذي يتفق فيو األبوين واألطفال عمى حل وسيط يرضي الطرفين
يتفق أحد الوالدين مع طفمو )أو أطفالو( عمى أن يقدم لو شيئًا حسنًا مقابل تصرف الئق يقوم 

قد ، فل ويتمنى الحصول عميوعبارة عن شيء )مادي أو معنوي( يحبو الط واالمتياز ىنا بو.
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طفل ليقوم بعمل ويمثل االمتياز حافزًا لم، إلى مكان ما أو اىتماما أو ىدية ما يكون خروجاً 
 .في أسرع وقت ممكن ويجب أن يقدم، ما

 وضع، عند ممارسة أساليب التربية اإليجابيةبالنسبة لؤلطفال الصغار ، ومن األىمية
ألوقات وجبات الطعام والنوم واالستيقاظ يد ثابتة تنظيم مواعك، نظام ثابت أو روتيني

فالروتين الثابت واالنضباط أمر أساسي بالنسبة لمطفل ، واالستحمام والمعب ومشاىدة التمفاز
)مع بعض المرونة خاصة في فترات مرض الطفل أو نياية الصغير ولنظام األسرة ككل 

 األسبوع والعطل(. 

لذلك ممارسة الميام ، عمى التكرار وتوقع األحداثفالطفل يكتسب المعمومات اعتمادًا 
وفي نفس الوقت ترسخ لديو عادات صحية ، بشكل روتيني تمنح الطفل إحساسًا بالراحة

 . 1تستمر مدى حياتو

 المدح;أسموب الثناء أو  9ـــ 2

المرغوب فيو  أو المدح ىو أنك تنتبو لسموك الطفلإن المبدأ األساسي ألسموب الثناء  
 الطفلتجعل سموك  فبيذه الطريقة جمع ألعابو ووضعيا في الصندوق المخصص ليا، ()مثبلً 

ومن ثم يعمم ىذا النوع من السموك ليشمل ، التقبلو  نظرًا الرتباطو باالرتياح، الزيادةيميل إلى 
فمعظم اآلباء واألميات اعتادوا عمى استخدام أساليب  أنواع أخرى من السموكيات المشابية

أما أساليب الثناء والتشجيع لؤلعمال ، نتقاد والصراخ لتصحيح أخطاء أطفاليمالتوبيخ واال
الجيدة فإنيا تبدو غير مألوفة لدييم. فميس من السيل عمييم أن يجعموا من الثناء عادة يومية 

 2. في دفع الطفل لتكرار تمك األعمال اوأىميتي، ارغم بساطتي

  وىي:، عمى الطفل ليكون أكثر فعالية ءة شروط ال بد من توفرىا عند الثناوىناك عد 
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 ال عمى الطفل نفسو فالثناء المطموب ىو الذي يركز عمى ، عمى سموك الطفل الثناء
ال عمى الطفل نفسو الن ىذا النوع يعزز صفة الغرور والثقة تصرفات أو سموكيات الطفل 

 النفس.الزائدة في 
 وأيضًا  ليصبح أكثر تعاوناً  يحالصح وشجعو أثناء قيامو بالعمل _ الثناء عمى الطفل

 وذلك بأن تصف لو األشياء التي قام بيا ومشيرًا إلى ما تبقى لو. ، ليكمل عممو شجع الطفل
 وليس عمى األشياء التي لم يقم بيا ، _ ركز عمى وصف األشياء التي قام بيا الطفل 
 الثناء يعني أنك تركز عمى تصرفات طفمك الحسنة _ 
 وىي:، التعاون مع األطفال ونحصل عمى نتائج إيجابية بالثناء ننجح في تحقيق 
فينمو إحساسو باألمان والتقبل والثقة ، أقصى ما يمكن من سموكيات الطفل الجيدة استخراج
 ويتحسن التواصل بين أعضاء األسرة. ، بالنفس

نركز دائمًا عمى الجوانب اإليجابية من سموك  أن الثناء يجبعند استخدامنا ألسموب 
 . الطفل

الوصف والممس والربت واالبتسامة والمكافأة البسيطة و  التشجيع، ويتضمن الثناء
 .كالممصقات والجوائز

والمقصود بالتشجيع ىنا ىو تشجيع الفعل ، التشجيع ىو أحد وسائل التيذيب القيمة جداف
، مى اإلنجازتعمم المزيد وىو يشعر بثقة في نفسو وقدرة عفيو يحبب  الحسن ال مدح الطفل

الخاطئ يوصل شعورا لمطفل بأن  بالذم وقت الفعل القيامعنو و  أن التوقف ومن مشاكل المدح
 1معيم.يشعره بعدم األمان في عبلقتو  مما، لو مشروط بإنجاز الفعل الصحيح والديو حب
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  :مراعاة معنويات الطفل وعدم كبت مشاعره :ــ 2 

 ىدوء نفسي خاصةو  مطفل راحةيمنح لالفرصة لمطفل لمتعبير عن مشاعره إن إعطاء  
ليذا يجب التعرف إلى المظاىر التي تحطم معنويات الطفل الرغبة في إخراج مكبوتا تو و 

 وذلك لتجنبيا وىي:

  سيئة بأوصاف  موذلك عن طريق وصفي مبي األطفال واالستيزاءالسخرية من
 المتكرر. واالتيام

  مقارنتيم بإخوتيم.اىانة األبناء وذلك عن طريق مقارنتيم بالحيوانات أو 

 فيم االعتقاد خمف السموك  21ــ 2

إن لكل سموك ظاىري لمطفل )خاصة السموكيات السيئة( أفكار داخمية راسخة نشأ عنيا 
قد يكون  –الذي قد يبدو انتقاما  –فمثبل رد الفعل الغاضب الدائم من الطفل ، ىذا السموك

ىذه الرغبة في إظيار ، ائم من األبوينسببو الشعور باإلحباط الناتج عن انتقاد الطفل الد
لذا من الواجب ان  شخصية قوية قد تخبئ خمفيا شخصية ىشة ضعيفة ال تشعر باألمان

  سوية.تفيم خمفية السموك حتى يستطيع الوالدين أن يتعامبل معو بطريقة 

 تشجع السموك االعتمادي لدى الطفل; 22ــ 2 

 سو والبحث عن االستقبللية من عمر السنتينحيث يبدأ الطفل بمحاولة االعتماد عمى نف
تمنع  الفعل تجاه ذلكابالعقاب و  مميئة بالغضب والعنف مصحوبةالردة الفعل ف فما فوق

تيا عت ىذه المحاوالت وشجز ان كانت ايجابية عز ، و الطفل من االعتماد عمى نفسو
لدين أن يفيما جب الوااو لذا من  الطفل في االعتماد عمى نفسو لبلكتشاف وىذا ما يساعد

في االعتماد عمى نفسو واالبتعاد عن  مبادراتو ويشجعا، إحساس الطفل ودوافعو النفسية
 1الرعاية الزائدة.
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 : التعامل بشكل ايجابي مع كممة ال عند الطفل 23ــ  .2

تعتبر كممة )ال( من أكثر الكممات تداوال عند األطفال ما بين السنة األولى والثالثة 
الطفل يكرر الكممات التي يسمعيا أو أنو قد يمجأ ليذه الكممة لمواجية  ويرجع ذلك إلى أن

األوامر غير المبررة من قبل المربي ولمتقميل من استخدام كممة )ال( ىناك مجموعة من 
 الخطوات التي تساعدن عمى ىذا وىي:

  دراسة شخصية الطفل والقيام بإشباع الحاجات النفسية لديو ألن عدم إشباعيا
 مع امنح الطفل بديبل عن السموك غير المرغوب بو. ال،لى ظيور كممة سيؤدي إ

  .1ضرورة تذكر أن التربية المتوازنة فييا كممة )ال( وكممة نعم 

 الحدود;أساليب وضع  ــ 3

إال أنيم ال ييأسون من ، رغم أن األطفال يعرفون أنيم سيعاقبون إن ىم خالفوا القواعد
أحد أسباب نجاح ، ثًا عن نقاط ضعف تمكنيم من مخالفتيابح، محاولة اختبار تمك القواعد

أساليب وضع الحدود تبين لك كيف تتعامل مع ف، المربي ىي أنو ال يسمح ألطفالو بذلك
لحجم الخطأ  بطريقة مناسبة، طفمك عندما تصدر عنو سموكيات مزعجة أو غير محتممة

 مبدأ احترام شخصية الطفل يوتراع، أساليب حازمة وعادلة ومنطقية وقابمة لمتنفيذ. فيي
  األساليب:أىم تمك  وفيما يمي

 :المؤقتأسموب العزل أو االستبعاد  1ــ ــ2 

ويمكن استخدامو مع األطفال الذين تتراوح ، يعتبر أسموب االستبعاد المؤقت عقابًا فعاالً 
فترة سنة. واليدف من ىذا األسموب ىو إبعاد الطفل عن المجموعة ل 12إلى  3أعمارىم بين 

 وليفيم أن، لمنحو مجااًل ليفكر بيدوء في الخطأ الذي ارتكبو وليعتذر عنو، قصيرة من الوقت
  كالتالي:ويتم تطبيق ىذا األسموب  غير مؤذ لمطفلفيو  التصرف غير المقبول لو عواقب ىذا
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 وأنسب توقيت ىو دقيقة واحدة لكل سنة من ، _ تحديد وقت االستبعاد المؤقت
  دقائق. 5سنوات فالتوقيت المناسب ىو  5ان عمر الطفل أي إذا ك، العمر
  عاقبيحذر قبل أن ي_عندما يبدأ الطفل في ممارسة سموك غير مقبول.  
  عميو التحذير بصوت حازم ائق إذا كرر الطفل نفس التصرف يعاددق 5_ بعد.  
  يؤخذ إلى المكان المخصص _ بمجرد أن يعيد الطفل نفس التصرف غير المقبول
 1بضرورة البقاء فيو لعدة دقائق حسب سنو.  ويخبر، بعادلبلست
، الغير سوية السموكيات و أسموب يقمل من إمكانية حدوثفي التجاىل;أسموب  3ـــ  .3

ا األسموب ستعمل ىذتصرفاتو المزعجة ال تجذب االنتباه. ويجب أن ي ألنو يبين لمطفل أن
التامة عمى الطفل  ؤكد السيطرةفذلك ي، ستبعاد المؤقتأسموب اال بعد أن تكون قد مورس

  .2وعمى الموقف ككل

، يحتاجون انتباىك المبدأ األساسي الذي يعتمد عميو ىذا األسموب ىو أن األطفالو  
فإن ذلك سيكون لو تأثير كبير في تغيير ، لسموكيم في موقف ما وعندما ال يعطى االنتباه

 .لسموكوبل ، التجاىل ال يكون عادة لمطفل نفسوو  سموكيم.

فاألمر العادي ، من اآلباء صعوبة في تجاىل سموكيات أطفاليم المزعجة ويجد الكثير
لدييم ىو أن يغضبوا. وأحد أسباب صعوبة التجاىل لدييم ىو أن تربيتيم تمت من قبل 

وبالتالي ىم يكررون دون شعور منيم نفس ، أميات وآباء كثيري التعميق والنقد والتوبيخ
الطفل غضب بسبب سموكيات طفاليم. ففي كل مرة يمارس فييا الع أاألساليب التربوية م

 رسخيا لديو. يعززىا وي ذلك نفإ، المزعجة

 

 
                                                           

  مرجع سابق تعديل السموك ةواستراتيجيالتربية االيجابية  مقالرشيد: إبراىيم  1
 المرجع السابقنفس   2



 مدى تحقيقها لالستقرار ألاسري و  الفصل الرابع: التربية الحديثة            الباب ألاول: إلاطار النظري للدراسة

    

  أسموب إعطاء األوامر 4ــــ  3

في أن يفعل  الرغبةوييدف إلى إظيار ، من األساليب الضرورية لوضع الحدودوىو 
ن أسموب إعطاء ولكي يتحقق اليدف م أو أن يتوقف عن فعل شيء ما، الطفل شيئًا ما

والجدية في أىمية  بمدى الحزمليشعر  أن ينظر إلى عيني الطفل مباشرةال بد ، األوامر
 .األمر

  أسموب التحذير بالعقاب 5ـــ  .4

ستخدم في التي ت، الميمة في وضع الحدود ساليباأل يعتبر أسموب التحذير بالعقاب من
يجب ، نفس السموك بعد تحذيره رسة. وفي حالة استمراره في مماوامرؤلل الطفلحالة تجاىل 

  1مباشرة  أن يعاقب

وأن يكون العقاب ، من األىمية أن تربط بين العقاب والسموك غير المقبول بشكل مباشرف
 .منطقيًا وطبيعيا

فيو يتضمن احترامًا ، يساعد الطفل عمى التحكم في نفسو وتغيير سموكو والعقاب الفعال
العقاب ينتيي بعد فترة قصيرة و ، اخ أو الموم والعتابب أو الصر فبل وجود لمضر ، لشخصيتو

ويعود بعدىا ، ويدرك ما ىو مطموب منو لتعديمو، يفيم خبلليا الطفل أن سموكو غير مقبول
لى نشاطو بشكل مقبول.   2إلى االندماج مع أفراد أسرتو وا 

كما أن العقاب يجب أن يحدث في وقت قريب من حدوث سموك الطفل المزعج وليس  
وليس ، كما يجب أن يكون العقاب منطقيًا مناسبًا لسن الطفل الصغير د يوم أو يومينبع

ويفيم أن ، قاسيًا. ليفيم الطفل أنك تتقبمو وتيتم بو رغم سموكياتو المزعجة التي قد تتكرر
 أفعالو.ىناك عواقب لتمك السموكيات فيتحمل مسئولية 
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  ىي: عقوبات الفعالة مع األطفالوأىم أنواع ال

 لحرمان من مشاىدة التمفاز أو الحرمان من المعب باأللعاب االلكترونية لمدة ربع ا
 ساعة.
  .النوم قبل الوقت المعتاد بنصف ساعة 
  .عدم المعب مع األخ لمدة عشرين دقيقة 
  دقائق.  10عدم المعب بالدراجة لمدة 
  .البقاء في غرفتو لمدة ربع ساعة 
  .سحب الكرة منو لمدة نصف ساعة 
 1أو ما نطمق عميو االستبعاد المؤقت. ، دقائق 5ال كرسي العقاب لمدة استعم 

 التصعيد;أسموب  6ــ  4

وىو مفيد بالنسبة لؤلطفال العنيدين بصورة ، أسموب التصعيد من أساليب وضع الحدود
ىذا  امأن استخد غضب وال يرغب في التوقف. وفي حالكالطفل الذي تنتابو نوبة ، كبيرة

 مباشرة.المجوء لمعقاب و  تمامًا عن التحذير بتعادجب االاألسموب ي

  المصادرة; أسموب 7ــ  4

ويصمح لؤلطفال الذين تزيد ، من األساليب الميمة لتأديب الطفل المصادرةأسموب 
 2 سنوات. خاصة عندما تكون األلعاب ىي موضوع الشجار بين اإلخوة. 3أعمارىم عن 

 األنانيةالتغمب عمى شعور و  بة في االمتبلكفذلك يعطي الوقت لمطفل بالتراجع عن الرغ
  .في ذات الطفل
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التي تيدف إلى تركيز االنتباه عمى سموكيات الطفل و  التربية االيجابية أساليب أىمىذه 
لى تجاىل أو عقاب سموكيات الطفل المزعجة وغير ، بالثناء عمييا وتشجيعيا، الحسنة وا 

ىذا ما يساعدنا و  .منو يعزز والسيئ منو يعدل تقويميا فالحسنليتم تعديميا أو ، المحتممة
ولدييم تواصل فكري مع  متماسك أسريداخل بناء ، عمى تنشئة أطفال سعداء ومتميزين

  1والدييم.

 التربية بالحب ثانيا;

العبلقة مع أبنائيم من أفكار بشأن  أن ما يؤمنون بو اآلباءبات شائعًا لدى الكثير من  
حتى ال تخرج كل بقدره فبل مجال عندىم لمعاطفة  ي الميزانوضع فينبغي أن تحاكم وأن ت

 .العبلقة عن العادة

ن كان اإلأيضًا حاجة نفسية تحتاج إلى و  عاطفة إنسانيةىو الحب و   شباع باستمرار وا 
ال ينبغي التوقف عن اإلحسان إلى ولكن  ىذا الحب قد يفسد بسبب التربية غير السميمة

الطاىر  يقول الدكتور ميسرةو  طئوا إن كنا نحبيم حبًا حقيقياً أخإذا أساءوا أو  األطفال حتى
 أىميا: تربية بالحبىناك وسائل لم أن

 كممة الحب; ـــ  2 

إلى أن يصل إلى عمر المراىقة يكون قد سمع ماال يقل عن  إن الفردفي دراسة تقول  
 2ستة عشر ألف كممة سيئة ولكنو ال يسمع إاّل بضع مئات كممة حسنة

، ور التي يرسميا الطفل في ذىنو عن نفسو ىي أحد نتائج الكبلم الذي يسمعوإن الص 
اّل فبلفالكممات التي نريد أن نقوليا ألطفالن بعض اآلباء يكون كبلمو ف، ا إّما أن تكون خّيرة وا 

، عدوانيةوال، انطواءلدى األبناء ك وىذا ما ينتج عقد، استيزاء، تشنيع، القيمةحط من ألبنائو 
  .عدم الثقة بالنفسو ، مخاوفوال
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 : نظرة الحب ــ 3

ابتسامة يكون أثرىا ووقعيا كبير في نفسية الطفل فبغض  مع الطفل عينيفالنظر في  
أبنائيم و  النظر عن الثقة التي تزودىا بيا ولكن أيضا تبني جسرا من التواصل بين الوالدين

 . وبناء شخصيتو مستقببل لطفلعمى نفسية ا ( ليا أثر ونتائج غير عاديةابني)أحبك يا فكممة 

 : لقمة الحب 4

عمى األسرة الطعام ف أثناء واحدة مة إاّل واألسرة مجتمعون عمى طاولةال تتم ىذه الوسي 
أاّل يضعوا وجبات الطعام في غرفة التمفاز حتى يحصل بين أفراد األسرة نوع من التفاعل 

عمى وضع بعض المقيمات في  . وأثناء تناول الطعام ليحرص اآلباء1روتبادل وجيات النظ
كبير في توطيد العبلقة بين أفراد  أثرفالتواصل الذي يتم في ىذه الحالة لو  أفواه أطفاليم

واجتماعيم يساىم بشكل كبير في بناء الثقة بين  األسرةتناول  أثناءالحديث  أنكما  األسرة
 . األبناءو  اآلباء

 : لمسة الحب 5

ميات أن يكثروا من قضايا الممس ليس من الحكمة إذا أنصح اآلباء واأل :ميسرةد. يقول 
متقابمين ُيفضل أن يكون بجانبو وأن تكون  كرسيينأتى األب ليحدث ابنو أن يكون وىو عمى 

كان النبي صمى  فيقول:استقبال النبي لمحدثو  طريقة كما جاء في يد األب عمى كتف ابنو
ضع يديو عمى فخذْي محدثو ويقبل عميو اهلل عميو وسمم يمصق ركبتيو بركبة محدثو وكان ي

 .2بكمو

أن مجرد الممس يجعل اإلحساس بالود  عمميا  ثبت اآلن الفكريو  ومع التطور العممي
جمس طفبل أو تنصحو فبل تحدث فإذا أردُت أن ت، ى أعمى الدرجاتوبدفء العبلقة يرتفع إل

كان بعيد عنو في م سو جمالأن  متباعدين الن ذلك يخمق جدار عاطفيا كما وضع في
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إن ثم  ف من المتحدثيتخو الو  خمق جوا من النفوروعمو الصوت ست الصوترفع  إلى ضطري
التواصل  أنحيث  أثناء النوم ستقرب المسافة بينيمو  تعود األبناء عمى رؤية والدييم ليم قبل

االستقرار مما يخمق جوا من المحبة و  الذي يتم في ىذا الوقت يحسس الطفل باألمان
أن يكونوا قريبين منيم بأجسادىم  نس بين أفراد األسرة الواحدة ليذا وجب عمى اآلباءوالتجا

 وقموبيم. 

 ضمة الحب;  6

في تمبية حاجاتيم لو دور ميم  وآبائيم األطفالالتواصل الجسدي الذي يكون بين  إن
 لوالديو.والحب  والعطف الطفل األمانالحضن ينمي في روح و  فالضم النفسية

 قبمة الحب;  7

قّبل الرسول عميو الصبلة والسبلم أحد سبطيو إّما الحسن أو الحسين فرآه األقرع بن  
واهلل إن لي عشرة من الولد ما قبمُت واحدًا منيم !! فقال لو  صبيانكم؟أتقبمون  فقال:حابس 

 .1أممك أن نزع اهلل الرحمة من قمبك مارسول اهلل أو  

 األلفةو  روح التواصل األسرة أفرادي نفسية تغرس ف ر التيعابيتالمن  ةىي واحدفالقبمة  
 عنيم ىمءأبناون بعدي يم بذلكف األبناءىذه الرحمة من سموك الوالدين مع  وحينما تُفقدالرحمة 

 .بينيما يخمقون جدار و 

اليدوء داخل و  التواصلو  االستقرار أفرادىا األسرة عرف الحب داخلوسائل ن مورست اف
 2ناجحة في تربية وتنشئة األبناءوالوسيمة ال، ىحب ىو الطريقة الُمثمفال البيت

وأكدت دراسة أن الطفل يجيد تمامًا فّك رموز لغة الحب التي يتمقاىا من الوالدين بل  
 ومن المحيطين بو حتى إنو يشعر بمن يكرىو فإذا اقترب منو يبكي.
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حصمة اليادفة فيي ممموسة الثمار وم ىي أنجح أنواع التربيةلتربية بالحب من اإن  
 وُينشأ األطفال عمى حب الوالدينالنجاح ومن ىنا يجب تنمية حّب اآلباء ألبنائيم حتى يتعمم 

فإذا  م االحترام والرعاية من الجانبينحب سببًا في استمرار ترابط األسرة ودوايكون تبادل الو 
 1التغاضي عن األخطاء.بدون  رنا أبناءنا فمنبرىم ولنحبيمأردنا أن يب

 :واالنضباط ية بالحزمالترب ثالثا;

المختمط بمشاعر الحب اإليجابية الحازمة من أفضل األسس االنضباط في التربية يعتبر 
 التربوية السميمة

تربية األطفال انطبلقًا من مبدأ الحب والحنان المقترن بالحزم تخمق أطفااًل أكثر نجاحًا و 
نظور الحب يساعدىم عمى في حياتيم المستقبمية فتعميم األطفال مفيوم االنضباط من م

 تحقيق كامل طاقاتيم من دون الحاجة الستخدام أساليب التربية القمعية الخاطئة.

أظيرت دراسة بريطانية صدرت حديثًا أن تربية األطفال انطبلقًا من مبدأ الحب  وقد
 والحنان المقترن بالحزم يجعميم ناجحين في حياتيم أكثر من غيرىم.

عدتيا مؤسسة "ديموس" البريطانية لؤلبحاث أن الموازنة بين وأوضحت الدراسة التي أ 
مشاعر الحب والحنان واالنضباط والحزم تنمي في الطفل العديد من ميارات التواصل 

 االجتماعي مقارنة مع التربية الحازمة فقط أو تمك التي تتركو ينمو ويكبر بدون انضباط.

العمر الذين يتربون في بيئة عائمية  وقالت الدراسة إن األطفال حتى حدود الخامسة من
ينمون بقدرات ووصفات شخصية أفضل ، أو ما ُيعرف بـ "الحب الحازم"، محبة ومنضبطة

"إن الميم  "جين لكسموند"من أقرانيم ممن تربوا في بيئات مختمفة نسبيًا. وقال مؤلف الدراسة 
 2ىنا ىو تطوير الثقة والحب والحنان المقرون بالضبط والحزم".
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الدراسة إلى أن الشخصية التي تتمتع بصفات مثل االنضباط الداخمي  ذات تشيرو 
تتطور أكثر عند األطفال الذين يتربون في ، والجاذبية االجتماعية، ووضوح اليدف والغرض

بيئة يتوازن فييا الحب مع االنضباط. وأوضحت الدراسة أن صفات كيذه ميمة جدًا في حياة 
 تتوفر فييا فرص المعيشة األفضل.

وبينت الدراسة أن مثل ىذه الصفات تتشكل بشكل واضح وعميق خبلل السنوات  
لكن الدراسة بشكل كبير في بناء الشخصية كما تساعد الخمس األولى من حياة الطفل.

أوضحت أنو في حالة تعمد اآلباء فرض الثقة قسرًا عمى الطفل فإن الفروق في الشخصية 
 بين األطفال تتبلشى.

 الحب الحازم:و  وسائل التربية عمى االنضباط أىمومن 

 : االحترام 1

ق قول "لو سمحت" أو عن طري، تعميم األوالد في أولى مراحميم المبكرة احترام اآلخرين
"ىل يمكنني" أو "أعتذر"؛ فعبارات االستئذان واألسف ستجعل طفمك أكثر احتراما لغيره وأكثر 
ثقة بنفسو وأكثر قوة ويجب تعميمو دائمًا أن من يعترف بأخطائو ويحترم غيره يعد قوي 

عطاؤه االىتمام واالحترام واإلصغاء إليو بتركيز وىكذا ستتوقع منو، الشخصية التصرف  وا 
 .1الميذب نفسو معك ومع الناس

 : الثبات والحزم 2

بالميام المطموبة من الرأي فيما يتعمق  في ا حازمين وثابتينكونأو األب أن يعمى األم 
، بة لو ولن تؤذيوطالما ىي مناس امعمى أدائو ليذه الميأن يكونا ُمصرين فيجب ، امطفمي

نجازه خوفًا من العقاب فيما  الطمبحترام عمى ا الطفلبحزم سيجبر ذلك  فعند ثبات الرأي وا 
 .تودائمًا بل ال ُبد من االنضباط والحزم في تربي مع الطفل التساىل يجب بعد؛ أي ال
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  دائما;عدم التساىل  3

أو إغضابيم؛  يشير الخبراء عمى ضرورة عدم الخوف الشديد من أن يخيب ظن األوالد 
ميبًل. فميس كل ما يتمناه يجده يكون ذلك في فالطفل يجب أن يجرب ألم اإلحباط والخسارة ق

وليذا ، بل سيكبر وعند أول صدمة ُمحبطة في حياتو ستؤثر عميو نفسيًا بشكل كبير، صالحو
 1أن الحياة دائمًا حموة وُمنصفة. ان يتعممكثيرًا وال الطفل  يجب ان يدللال 

لتصرف مباشرة عندما وا ،التأديب الحازم يستدعي توحيد ردة الفعل من قبل الوالدين ف 
 أن أوالدهالبعض يتوقع من فيسئ الطفل التصرف وتعميم الطفل التصرف بطريقة صحيحة 

 ومعظميا غير متعمد ، يرتكبون أخطاء األطفالجميع ولكن  يكونوا مثاليين

 ،القسوة الشديدة من جانب الوالديُن تنِّمي لدى األطفال صفة الكذب تجنًبا ألي عقاب ف
الحماية المفرطة لمطفل من قبل الوالدين تؤدي إلى اما ة عدوانية متمردة كما تخمق شخصي

 2عدم ثقتو 

 تأثير التربية المنضبطة المختمطة بالحب الحازم عمى الطفل;

التربوية الحديثة في تقويم السموك  األساليبيعتبر ىذا األسموب من التربية من انجح 
 أىميا:يا في نفسية الطفل من وذلك من خبلل التأثيرات االيجابية التي تترك

 عمى االنضباط والحزم سيولد فيو ضبط النفس  الطفلتربية ف: النضج وضبط النفس
مساعدة والُبعد عن كل ما ىو خاطئ بدون الحاجة ل، عند الحاجة والنضج في اتخاذ القرارات

 3وىو يتصف باالعتماد عمى النفس والمسؤولية. وىكذا سيكبر الطفل، اآلخرين

 األطفال الذين تربوا عمى أسس االنضباط قادرون عمى وضع أنفسيم في فالتعاط :
كما يخمق ، والتفاىم والرعاية الكاممة بيم، والشعور بغيرىم والتعاطف معيم، أماكن اآلخرين
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مصمحتيم الشخصية؛ ألنيم قد  عندىم حب مساعدة اآلخرين لنقائيم الداخمي وليس لحساب
لمسؤولية وليس التدليل دائمًا وليذا فيم أكثر الناس قدرة عمى من البداية عمى تحمُّل ا نشئوا

 الشعور بغيرىم والتعاطف معيم.

 األطفال الذين قد تعرضوا لمعقوبة البسيطة عند عمل فعل ما ف: تحمل المسؤولية
خاطئ ىم أكثر الناس تحمبًل لممسؤولية عند الكبر؛ ألنيم لم يكبروا عمى إيجاد كل شيء بين 

وجدوا العقوبة المناسبة وعندما تمنوا شاركوا في إحضار  أخطئوابل عندما ، تعبأيدييم بدون 
الخبراء بفرض نفس وتحمل المسؤولية وليذا ينصح ليذا تعمموا االعتماد عمى ال، ما تمنوه

إحدى الميام البسيطة عمى الطفل ومن ثم مكافأتو بما يتمنى ليتعمم دائمًا أن المشاركة 
 جة التي تمناىا.والعمل يؤدي إلى النتي

 أن الشدة أحيانًا عمى الطفل تؤدي إلى ان االعتقاد السائد  :حب النفس والثقة
ضعف شخصيتو وعدم ثقتو بنفسو بل عمى العكس فتحمل المسؤولية المناسبة لعمره منذ 

 الصغر تساعده عمى الثقة بنفسو عندما ينجح في أداء الميمة ومن ثم حب النفس.

 ألطفال المنضبطون الذين تربوا عمى الحزم والشدة في بعض اف: االحترام واألخالق
بلق األساسية بالحياة وليذا فعمى الوالدين األوقات يكونون أكثر احتراما لمقواعد العامة واألخ

 1ليتعمم لغة احترام اآلخرين فيما بعد. احترام الطفل
 ;فيكون ، حياتوتربيتك لمطفل بين المين والشدة تخمق طفبًل أكثر سعادة في  السعادة

وىذا ما سيساعده عمى ، مستقرًا نفسيًا لطيفًا ومحبوبًا من جميع الفئات العمرية والناس عموماً 
 الثقة بالنفس أكثر والشعور بالسعادة من الداخل.

اآلباء يغفبل  أن الومتى يعاقبانو ويجب  أطفاليما متى يدلبلن نيتعمماأن  فعمى الوالدين
 2مع القميل من الحزم سيربي أطفااًل أكثر نجاحًا في حياتيم.أن االىتمام بالطفل  أبداً 
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 _ التركيز عمى الحمول بدال من الموم  5

لو يزيد  الومو ، عندما يخطئ يسيطر عميو الشعور بالذنب والعجز انو الطفليبلحظ عمى 
من والديو إن الطفل ينتظر ، داخمو ىذا الشعور وال يجعمو يحسن التصرف في المرة القادمة

مما يعزز عنده ميارات حل ، ه في اقتراح حمول لممشكمة الناتجة عن خطأهاشركيأن 
فالصراخ ، وز األزمات عمى المدى البعيدالمشكبلت ويرسخ عنده الثقة في قدرتو عمى تجا

ينتقص من نفسو وال يحب 1طفل محبط نمو  إلى انالسموك بل ستؤدي اغير وكثرة الموم لن ي
وأسوأ ما يمكن أن ، السمبية تجاه نفسو ايد المشاعرتز والنتيجة  في المرات القادمة االستماع

، يفعمو اآلباء ىو قولبة أطفاليم بصفات قد تصبح لصيقة بيم مع تكرارىم ليا مع كل خطأ
فيذه « ال يحسن التصرف أبدا »أو « فاشل»أو « ميمل»كأن يخبر الوالدان الطفل أنو 

 القولبة عواقبيا وخيمة .

  المعب;بالتربية  خامسا; 

 أىمية المعب في حياة األطفال;ـــ 

التي  األنشطة أكثرلكنو و  المعب ليس ىو الوسيمة الوحيدة لمطفل كي يكتشف العالم إن
  2 األولىتجعل الطفل متوازنا من الناحية النفسية خاصة في سنوات عمره 

م أن ومن المي، لمعب في حياة األطفال دور ىام في تطور نمو الطفل في مجاالت عدة
التي استخدميا  األساليبالمعب من و  يمعب اآلباء مع أبنائيم وأال يكون دورىم دورًا ثنائيا

عمى العمم  لئلقبالفي التربية فيي تجدد حيوية الطفل  مى اهلل عميو وسمم"ص"الرسول 
لذا فإن لعب األطفال مع والدىم من األمور  3.المملو  بروح عالية بعيدة عن التكراروالمعرفة 

 تي تساعد عمى:ال
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 .بناء الثقة المتبادلة بين األب وابنو 

 المعب ىو عمل األطفال. المعب:ر قيمة يقدت 

  وأمر ، ويعتبر وسيمة طبيعية لتعمم األطفال، المعب ميم لجميع جوانب تنمية الطفل
أساسي في تكوين عبلقة إيجابية بين الطفل والوالدين. وقد قال عمر بن الخطاب العب ابنك 

  1.وصاحبو سبعا سبعا،أدبو و  سبعا،

الطفل عمى استخدام ميارات  اعر واألحاسيس مما يساعدطريقة لتبادل المشىو المعب ف 
 تجديد الطاقات البلزمة لمحيويةو  كما تساعد الحواس عمى التدرب عاطفية ووجدانية مختمفة.

 والسرور. البيجةو  النشاط كما يشعر الطفل بالمتعةو 

 عن نفسو وعن العالم المحيط بيم جديدة أشياء يعمم الطفل.  

  ضافة إلى أنو يدخل السرور المعب فرصة لمترويح عن النفس والتخمص من التوتر وا 
 والبيجة في نفوس األبناء.

 .المعب يساعد عمى تعمم الكثير من الميارات والقدرات وخاصة ميارة النجاح 

 ذات.المعب يساعد الطفل عمى الشعور باالستقبلل واالعتماد عمى ال 

 2 االضطراباتىامة في العبلج النفسي لمطفولة في شتى  يعتبر وسيمة 

 .غرس القيم االيجابية في نفوس أطفاليم وىم يمعبون لذا وجب عمى اآلباء
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 التربية المتوازنة  سادسا;

وترك ، يتم دمج أفضل ما في التربية المتسمطة والتربية المتساىمة، في ىذه الطريقة
 سمبياتيما. 

المتوازنة تعني دعم  طريقة تركز عمى الطفل ونضوجو وتطور قدراتو. التربيةوىي 
حيث يتشارك الوالدين في عبلقة أخذ وعطاء بينيم ، في حدود معقولة استقبلل الطفل ولكن

 .1وبين الطفل مع وضع بعض الحدود الواضحة
بة لكل الوالدين في ىذه الحالة مدركين الحتياجات طفميم ويتوقعون سموكيات مناس 

مرحمة سنة ويتطمعون لفيم مشاعر الطفل وتعميمو كيف يتعامل معيا. يساعد الوالدين الطفل 
أيضا لبعض وسائل  يمجئونلوضع بعض الحدود والقواعد وقد  ويمجئونفي حل المشاكل 

العقاب المبررة. وىذه الطريقة في التربية ىي التي يعتمدىا كثير من خبراء التربية وينصحون 
  2بيا.

 :الطفلتأثير التربية المتوازنة عمى ـــ  

األطفال نتاج التربية المتوازنة يكونون معتمدين عمى أنفسيم ومستقمين ويتمتعون بفضول 
لمتعمم والتجربة. ولكن ألن الطفل يعرف أن ىناك بعض القواعد فيم يشعرون باألمان 

جع الطفل عمى النجاح في والحماية عندما يخوضون في تجاربيم. ىذه الطريقة في التربية تش
المدرسة وتدعم ثقتو بنفسو وتزوده بإدراك جيد لمعنى االستقبلل واالعتماد عمى النفس ألنيا 
طريقة تربوية تعتمد عمى النقاش والتواصل اإليجابي بين الوالدين والطفل. وكذلك نجد أن 

رية لو والشعور تمك الطريقة في التربية مناسبة لمطفل في مرحمة المراىقة فيي توفر الح
باالستقبلل والتعبير مع توضيح قواعد وحدود األسرة أيضا. كما أنيا تعزز عبلقة االحترام 
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المتبادل بين الوالدين والطفل من خبلل التواصل والنقاش والتفاوض والتدخل في اتخاذ قرارات 
 قواعدىا.األسرة ووضع 

مساعدة األىل عمى أن يكونوا إن تطبيق مبادئ التواصل المتعاطف مع األوالد من شأنو 
 ىي:ميتمين وفعالين في عبلقاتيم مع أوالدىم وتمك المبادئ 

 حيث يتيح اإلصغاء المتعاطف لآلباء سماع المشاعر ، بداية الحكمة ىي اإلصغاء
 وسماع ما الذي يشعر بو األطفال ويمرون بو. ، التي تحاول الكممات أن تنقميا

ويحتاج األىل إلى ذىن ، جوىر التواصل معيم النظر يتفيمونلوجيات  فباالستماع
وىذا من شأنو أن يساعدىم عمى اإلصغاء لكل أنواع ، متفتح وقمب منفتح وعواطف سخية

سواء كانت مفرحة أم غير مفرحة. لكن العديد من اآلباء يخافون أن يستمعوا ألنيم ، الحقائق
د صادقين إلى أن يحدث اآلباء يخشون أن يسمعوا ما ال يرغبون أن يسمعوه. ولن يكون األوال
، وأفكارىم، شكاوييم، آراءىم، مناخًا من الثقة يشجع أوالدىم عمى مشاركة مشاعرىم المقمقة

 سيقول األوالد آلبائيم ما يريدون أن يسمعوه فقط.
 وال ، وال تستبعد رغباتو، وال تختمف مع ما يبديو من مشاعر، ال تنكر نباىة الطفل

، ال تجادل مع تجربتو أو تجربتيا، وال تستصغر شخصيتو، ه آراءهوال تشو ، تستيزئ بذوقو
 1بدال من ذلك اعترف بيا كميا.

   صرح عن المشكمة والحل الممكن ليا.، ل التوجيو بداًل من النقدااستعميجب 
 :قم بوصف ، عندما تريد أن تخبر أوالدك كم تقدرىم أو كم تقدر مجيوداتيم المديح

 بوصف خصائص شخصياتيم. ال تقم، التصرفات المحددة
  تعمم أن تقول " ال " بأ قل الطرق تسببًا لؤلذى بواسطة المخ بالخيال ما ال أستطيع

بالنسبة إلييم أي ، يبلقي األطفال صعوبة في التمييز بين الحاجة والرغبة، إعطاؤه بالحقيقة
 2فيم بحاجة إليو.، شيء يطمبونو
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م يتمنون لو أنيم يستطيعون تحقيق إني، من الصعب عمى األىل رفض طمبات أوالدىم
وحين ال تتم تمبية الطمبات األوالد يغضبون ، إنيم يريدون أن يرونيم سعداء، كل رغباتيم

 وأحيانًا يضطر األىل لقول كممة "ال" بقسوة.

   باالختيار والتعبير عن القضايا التي تؤثر عمى حياتيم اح لؤلطفالسملايجب ،
يوفر اآلباء الفرصة ، لتقميل المشاحنات، االعتماد ينتج العنفو ، يعتمد األوالد عمى والدييم

كمما زاد ، كمما زادت االستقبللية كمما قمت المشاحنات، لؤلوالد لتجربة االستقبلل عنيم
 االعتماد عمى النفس من قبل األوالد كمما قل تذمر األىل. 

حيث ُيكون ، تعاطفيزدىر األوالد فقط حينما ُتخصب طرق تربية الطفل باالحترام وال  
واستجابة أكبر لبلحتياجات في العبلقة التي تثير التحدي ، أ عمق لممشاعر تواصبل ىذا النيج

 أفرادبين  األسرياالستقرار و  يحققوا التعايش السممي بين الوالدين واألوالد. ويستطيع اآلباء أن
، تطبق أنومتى يجب  أينمعرفة و  التربوية األساليبكل  بالحسبان األخذما تم  إذا األسرة
يحتاجون إلى الميارة والخبرة المتطورة التي تمكنيم من تربية جيل ناضج عمميًا وتربويًا فيم 

 1وقادر عمى المساىمة في بناء المجتمع والوطن وفق حضارة إنسانية وتقنية متطورة 

 التربية اإلسالمية; 

صورة مستقبل األمة تعتمد  تعنى األمم بتربية أبنائيا في مراحل نموىم المختمفة الن 
شخصيتو ىو ما يتعرض لو و  أن أىم ما يؤثر في نفسية الطفلو  عمى نوعية تربيتيا ألبنائيا

فالتربية اإلسبلمية في مفيوميا الشامل ىي  تربوية في مراحل العمر األولى تإجراءامن 
تماعية كما أنيا فردية اجو  تربية تكاممية متوازنة موجية نحو الخير وىي تربية سموكية عممية

عبلء لدوافعو نسانية و  السمو بيا وىي أيضا تربية متجددةو  تربية لضمير اإلنسان وفطرتو وا  ا 
عالمية وقد جاءت عناية اإلسبلم بالطفل في مرحمة مبكرة من نظام األسرة ترجع إلى ما قبل 

 عامبل رئيسيا وتعد التربية الدينية يمثل اإلسبلم ثورة تربوية إنسانية عالمية كبرىو  الزواج
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 ميما في بناء شخصية الطفل في العائمة من خبلل تنشئتو عمى المحافظة عمى القيم الدينيةو 
والعمل عمى ، والصيام، والحرص عمى تعميمو الصبلة، األخبلق التي يدعو إلييا الدينو 

مما يساىم في حمايتو من الوقوع في أي تصرفات خاطئة في ، ترسيخ القيم الدينية في ذاتو
 .المستقبل 

السيئة في شتى نواحي و  الدينية عمى توضيح الفروق بين األمور الحسنة وتعتمد التربية
تثقيف النفس فعندما ينشأ الطفل في و  واإلرشاد، وتيذيب السموك من خبلل النصح، الحياة

الخاطئ كما تيدف التربية و  تجعمو قادرا عمى التميز بين الشيء الصحيحو  بيئة توجو سموكو
  1نية إلى االبتعاد عمى العنفالدي

كيفية و  ويعتبر أسموب التربية المتبع من قبل الوالدين محددا لطبيعة سموك األبناء
التي و  تعامميم مع البيئة المحيطة بو وتتعدد الطرق المتبعة في التربية الحديثةو  تفاعميم

التربية الدينية  تعتبر أساليبو  وخصوصا األطفال، تيدف إلى تيذيب سموك الفرد في العائمة
 .أىميا داخل األسر خاصة العربية منياو  من أنجع األساليب

 أىداف التربية اإلسبلمية:  ومن أىم 

 ترقيتيا وفق منيج اهلل:و  إعداد اإلنسان الصالح القادر عمى عمارة األرض 
ىي إعداد مواطن صالح رغم  األزمنةو  التربية في كل العصور فمن أىم اسس 

فاإلسبلم كما ، وىذا ما دعت إليو التربية اإلسبلمية منذ البدء ئل تحقيقوساو  االختبلف في
وال يسعى لمجرد إعداد المواطن الصالح ، يقول" محمد قطب " ال يحصر الحدود الضيقة

نما يسعى لتحقيق ىدف  ، اإلنسان بمعناه الشمولي، واشمل وىو إعداد اإلنسان الصالح أكبروا 
  2إنساناإلنسان من حيث ىو ، اقوفي أعماإلنسان بجوىره الكامن 
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فسمات "اإلنسان الصالح" ىي نفس السمات التي حددىا اإلسبلم لمطبيعة البشرية 
فاإلنسان الصالح ىو الذي يتسم بالتقوى ودائم التواصل مع اهلل في كل فكر أو عمل أو 

 1ايجابيا وان يكون واقعياو  حرا ومسئوال، متكامبل أن يكون شمولياو  شعور
  يعتبر المنيج اإلسبلمي أىم مصادر تربية  : حيثوالوجدان الضميرو  اإلرادةتربية

والفنون ، أوامر فيو يربي ضمير اإلنسان بالعبادةو  اإلرادة اإلنسانية بكل ما فيو من نواىي
اإلبداع في و  والوقوف عمى آيات الجمال، تيذيب النفسو  ىي إحدى أساليب تربية الوجدان

دقة و  أنواع العبادة طالما أنيا تمفت النظر إلى جمال الكون فالفنون ىي نوع من، الكون
بداعو و  قدرتوو  دقتوو  نظامو عمى أنيا مظاىر لجمال اهلل  2ا 

  يحترم الطاقات و  فيو يربي العقل، يعتبر اإلسبلم دين الفطرة :العقميةتربية الطاقات
لك فيو يحترم لذو  يستثمرىا إلى أقصى حد لصالح اإلنسانو  ويعطي لكل منيا حقيا، كميا

أيضا عن طريق توجيو الطاقة و  يربييا بطريقة تجعمو يميز الخيرو  يشجعياو  الطاقة العقمية
أحوال األمم والشعوب عمى مدار التاريخ وقد و  العقمية إلى النظر في سنة اهلل في األرض

ا يعبر وىو م، التعميم ودعا إلى طمب العمم من الميد إلى المحدو  اىتم اإلسبلم بقضية التربية
عنو في الوقت الحالي وىو ما يعبر عنو في الوقت الحاضر باصطبلح التعميم المستمر 

 3طول حياتو 
 عندما تحمل المرأة فان اإلسبلم يعني بيا يدعو ف : تربية الطاقات الجسمية

ذا شب الطفل فان من و  لممحافظة عمى صحتيا لدرجة رخص ليا في الكثير من المواقف ا 
فمن أىداف المنيج 4الرماية وركوب الخيل والفروسية و  السباحة حق الطفل أن يتعمم

واإللمام ، استثمار طاقاتو وتنمية الميارات الحركيةو  العناية بالجسم اإلنساني، اإلسبلمي
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فمن مبادئ اإلسبلم األساسية أن " المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل من ، بالصناعات
عميو أن يكون قويا في عقيدتو كما يجب عميو أن  القوة ىنا شاممة فيجبو  المؤمن الضعيف "

 .تفكيره و  قويا في عقموو  يكون قويا في جسده
 1الوجدانو  وىكذا ال تنفصل تربية األجسام في المنيج اإلسبلمي عن تربية الضمير

 الضبط ىو وسيمة اإلنسان لبلستقامة فكما يجب عمى  تربية القدرة عمى الضبط :
لضبط فعمى الحنان فانو يجب أيضا أن تنمى قدرتو عمى او  بالطفل أن يأخذ حقو من الح

أنماط السموك و  أن يدركوا في نفس الوقت أن ىناك قدرا مضبوطا من ىذه المشاعرالوالدين 
ىو المطموب وان الزيادة فييا أو النقصان كبلىما مفسد لكيان الطفل وكذلك األمر بالنسبة 

قدرتو و  أن تزيد عمى حساب حيوية اإلنسان فيي حين تزيد فيي عرضة عمى، لعممية الضبط
 حين تنقص فأنيا تعطي مجاال لمرخاوة، و االيجابية الفاعمة في األرضو  عمى االنطبلق

 ألنيا ال تتفق مع الميزان المضبوط، وكل ىذه األمور يرفضيا اإلسبلم، الفوضى أوالترىل و 
 .2يتربى عميو المسمم  أنالذي يريد 
 لو عظيم األثر في ، القدوة مبدأ إسبلمي الفاضمة;نماذج الو  تربية القدوة الحسنة

لقد كان لكم في رسول اهلل  " الكبار عمى السواء كما جاء في اآلية الكريمةو  نفوس الصغار
النماذج الفاضمة في حياتيم عمى و  فمن حق األطفال وجود القدوة الحسنة 3" أسوة حسنة

طفل فان كانت القدوة حسنة فيناك أمل راجح كبير في نفسية ال أثرفممقدوة الحسنة  والدييم
ن كانت القدوة سيئة فينا احتمال أرجح و  في صبلحيم  بفساده.ا 

 الن األطفال سيتعممون القيم الفاضمة الحسنة ىي دائما موجبة إن القدوةويمكن القول 
 التمقين.اإلرشاد عن طريق و  السموك السوي بطريقة تمقائية ودون جيد كبير في التوجيوو 
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 استعداداتو;و  المتعمم إلى نوع العموم التي تناسب طاقاتو إرشاد 

 فمقد رأى عمماء التربية اإلسبلمية ــــ خاصة ابن سينا ـــ ضرورة مراعاة ميول المتعمم
قدرتو عند إرشاده فمن الواجب عمى القائمين عمى العممية التربوية أن يبحثوا و  استعداداتوو 

فبلبد ، و من العموم التي يرغب في التخصص فييا مستقببلقدراتو  عما يناسب ميول المتعمم
 1يشجع عمييا و  من إعطائو الفرصة والحرية الختيار توجيو في الحياة

 التربية;والتوازن في  تحقيق العدالة 

كما يتفق مع طبيعة الفرد ، يتفق منيج التربية اإلسبلمية مع مفاىيم اإلسبلم الرئيسية
كل و  وان كانت العدالة ىي الميزان الذي يوزن بو كل عمل، سمموطبيعة المجتمع الم، المسمم
وال تعني ، فان ذلك ينسحب عمى التربية أيضا، وكل تدبير وكل سموك في اإلسبلم، تفكير

ال ىي أن يدرس األوالد و  البنات منيجا واحدا في مدرسة واحدةو  العدالة ىنا أن يدرس األوالد
نما ، رس البنات جميعا نفس المواد دون اختبلفجميعا نفس المواد دون اختبلف وان يد وا 

أحكامو بالقدر الذي و  عمى الجميع أن يدرسوا مجموعة المواد البلزمة لمعرفة أصول اإلسبلم
وتدرس ، ر ما يؤىميم لمرجولةفيدرس الذكو ، يتناسب مع نموىم والمراحل التي يمرون بيا

ذا كان اإلسبلم قد أعو  ؤىميم لؤلمومة .البنات ما ت إال انو ضبط طريقة ، طى لمجسد حقوا 
تناسق دون طغيان و  تكاملو  اىتم أيضا بالجانب الروحي في توازنو  إشباع البدن لحاجاتو

 2األخرى عمى  الجوانب أحد

أخرى و  فبل توجد مدارس لؤلغنياء، طبقيومناىج التربية اإلسبلمية ال تخضع لنظام 
  3كما ال توجد مناىج أخرى لمفقراء أيضا وبالتالي ال توجد مناىج لؤلغنياء، لمفقراء
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وىكذا فان التربية اإلسبلمية قد نظمت جميع األىداف التي من شأنيا أن تساىم في  
ترقيتيا وان تربط الدنيا باآلخرة وكل ىذه و  بناء اإلنسان الصالح القادر عمى تعمير األرض

وأنيا تربية  ى تعميم البناتفكما حثت التربية اإلسبلمية عم األىداف جاءت بيا التربية الحديثة
ن كان االىتمام األكبر لمتربية الروحية و  شمولية تكاممية تشمل كل جوانب شخصية المسمم ا 

 المينيةو  التربية العمميةو  التربية الصحيةو  التربية السكانيةو  اىتمت أيضا بالتربية البيئية
 لو.السياسية مع عدم تحميل الطفل ماال طاقة و  التربية الوطنيةو 

 أساليب التربية اإلسالمية; 
 بالحوار;التربية  1
 لمحقيقة.ىو عبارة عن توجيو عدد من األسئمة لممخاطب تقودوه إلى أن يتوصل و 

ذاستخدم القرآن الكريم ىذا األسموب بطريقة مقنعة ومثال ذلك قولو تعالى " و  قال اهلل يا  وا 
قال سبحانك ما ، ون اهللقمت لمناس اتخذوني وأمي اليين من د عيسى ابن مريم أ أنت

ال اعمم و  يكون لي أن أقول ما ليس لي بو حق ان كنت قمتو فقد عممتو تعمم ما في نفسي
 1" أنت عالم الغيوب أنكما في نفسك 

وإلبراز معنى ، استخدم الحوار لموصول إلى فكرة معينة مى اهلل عميو وسمموالرسول ص
"أتدرون من المفمس فقالوا  قائبل:استعصى عمى المسممين فكان يسأل الصحابة يوما 

المفمس فينا من ال درىم لو وال متاع فقال المفمس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة 
ضرب ىذا و  سفك دم ىذاو  أكل مال ىذاو  يأتي وقد شتم ىذا وقذف ىذاو  وزكاة وصيام

من  اخذ، ىذا من حساناتو فأن فنيت حساناتو قبل أن يقضىو  فيعطى ىذا من حساناتو
 2 خطاياىم فطرحت عميو ثم طرح في النار"

الجواب بشرط و  نعني بالحوار أن يتناول الحديث طرفان أو أكثر عن طريق السؤالو 
و يربي في نفوس النشء معنى ومن أىم نتائج الحوار التربوية ان وحدة الموضوع أو اليدف
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تضى القرآن الكريم وذلك العمل بمقو  التعبدي أو الخطابي مع توجيو السموك التجاوب الحواري
القناعة الفكرية الناشئة عن أسموب الحوار مع تربية العواطف و  نتيجة طبيعة لمتأثر العاطفي

 الجدال.نيانا عمى  بدون جدل الن القرآن الكريم الربانية
 1التربيةو  التدريسو  وىكذا فان الحوار في التربية اإلسبلمية من الوسائل الناجحة لئلقناع

  لقدوة;باالتربية  3

وكذلك في توجيو الراشدين فالطفل ، تعتبر القدوة من أىم العوامل المؤثرة في تربية النشء
 ذلك عن طريق التقميدو  نموذجا لمكمال أو النجاح أو الشيرةو  يتأثر بما يراه باعتباره قدوة لو

فحاجة الناس إلى القدوة نابعة من غريزة تكمن في نفوس النشء اجمع وىي ، المحاكاةو 
صموا كما من أمور دينيم اقتداء برسول اهلل فكان يقول ليم" وقد تعمم الصحابة الكثير  التقميد

  " 3"خذوا مني مناسككم ;قائبلوكان يأمرىم في الحج أن يقتدوا بو  2"رأيتموني أصمي

ويجب عمى الشخص الذي ينظر إلى ، الوسائل في التربية أبرزفالقدوة الحسنة من 
تبعات القدوة حق و  وان يتحمل مسؤوليات، يم سواء أكانوا أباء أو مربينعمى انو قدوت النشء
 افيي من األساليب التربوية التي ينعكس تأثيرىا عمى شخصية الفرد بشكل واضح ولي حمميا

ىذا راجع إلي ميل الطفل لمتقميد و  الفضائل الخمقيةو  دور بارز في تعديل السموك وفق القيم
 4اآلخرين

وليا دور بارز في تعديل السموك ، ر عمى شخصية الفرد بشكل واضحومنو فالقدوة تؤث
ويعود السبب في ذلك إلى الميل الفطري لمطفل إلى تقميد ، الفضائل الخمقيةو  وفق القيم
حركاتيم وىذا يتطمب من المربي تمثل االستقامة في و  ومحاكاتيم في أقواليم وأفعاليم اآلخرين

                                                           
سوريا  ،، دار الفكر، دمشقأصول التربية اإلسالمية وأساليبيا في البيت والمدرسة والمجتمععبد الرحمن النحبلوي،  -  1
  177ص  2010 28ط
  رواه البخاري  - 2
  210ص  مرجع سابق :عبد الرحمن النحبلوي - 3
  10يا، د ط ص ، جامعة دمشق سور التربية وأساليبيا في التشريع اإلسالمي ىدلو:سناء حسن  - 4



 مدى تحقيقها لالستقرار ألاسري و  الفصل الرابع: التربية الحديثة            الباب ألاول: إلاطار النظري للدراسة

    

وأعمق انطباعا في النفس وىذا موضع ، كون ابمغ تأثيراترجمة قولو إلى فعل حتى يو  سموكو
 غالبا ما ينتيي ىذا األسموب بالممارسة الفعمية والعممية لمقيمو  اتفاق عمماء المسممين

  1يستفيد من تجاربو و  األحكام الشرعية فيعتمد الطفل عمى نفسوو 

  والترىيب; التربية بالترغيب 4

يضايقو و  خير من كل ما يزعجو وما ىكل من أساليب تربية الطفل أسموب ترغيبو ب
ينبغي أن يرسخ في ذىن الطفل أن السموك الطيب و  الصبرو  بطريقة ىادئة تتصف بالمرونة

غراء و  فالترغيب وعد بصحبو تحبب، أما السموك الشرير فنتائجو شريرةو  نتائجو طيبة ا 
أو ، ام بعمل صالحبمصمحة أو لذة أو متعة أجمة مؤكدة خيرة خالصة من الشوائب مقابل القي

عيد وتيديد بعقوبة تترتب و  الترىيبو  االمتناع عن لذة ضارة أو عمل سيئ ابتغاه مرضاة اهلل
  2عمى اقتراف ثم أو ذنب مما نيى اهلل عنو أو عمى التياون في أداء فريضة ما 

لكونو يتماشى مع ما فطر  أثرأبعادىا و  يعد ىذا األسموب من أىم األساليب التربويةو  
سوء و  الشقاءو  الرىبة من األلمو  النعيم والرفاىيةو  من الرغبة في المذة،  عميو اإلنساناهلل

 3الموازنة بينيا و  العواطفو  الترىيب عمى ضبط االنفعاالتو  تعتمد التربية بالترغيبو  المصير

، الخمقية لؤلطفالو  بالغة في التنشئة الدينيةالىمية األلو من  الترىيبو  وأسموب الترغيب
في المقابل يشير إلى و  يربطو بالجنةو  رآن الكريم يشير إلى السموك الطيب بنتائجو الطيبةوالق

 4عذاب جينم و  يربطو بأىوال الجحيمو  السموك السيئ ويؤكد نتائجو السيئة
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  بالعبرة;التربية  5

القرآن الكريم ييدف إلى ذكر و  تيتم التربية اإلسبلمية بالعبرة خاصة منيا ما يربي الناشئة
لكن لمعرفة سنة اهلل و  األجدادو  ليس لمتباىي او التفاخر باآلباء، لحوادث التاريخية أو تعميمياا

بقاء الصالحين ومعرفة نياية الظمم والظالمين و  ظمميمو  في إىبلك المفسدين بسبب فسادىم ا 
 وىذا االسموب لو من التأثير في نفسية الطفل ما يجعمو اليدايةو  ونياية من اتبع طريق الحق

وىذا االسموب لو من التأثير في نفسية الطفل ما يجعمو  يحاول تصحيحياو  أخطائويتوقع 
  تصحيحيا.يحاول و  يتوقع عاقبة اخطائو

 بالموعظة;التربية  6

عداده خمقياو  وىي من أىم الوسائل التربوية المؤثرة في تربية الطفل  اجتماعياو  نفسياو  ا 
وان يستعمموا أسموب ، رفقو  وا أبنائيم في محبةلقد وجو القرآن الكريم اآلباء عمى أن يعضو 

ومن النماذج القرآنية التي استخدمت ىذا ، الحرص عمييمو  الخطاب الدال عمى المحبة والرفق
 األسموب:

ذ" تعالى:قولو   لقمان البنو وىو يعضو يا بني ال تشرك باهلل إن الشرك لظمم  قال وا 
  1 عظيم"

  أىميا:التربوية عمى أمور و  الوعظ من الناحية النفسية يعتمدو  

 الممارسة أو و  العبادةو  إيقاظ عواطف في نفس الناشئ عن طريق الحوار أو العمل
  الخوف من عذابو أو الرغبة في جنتوو  غير ذلك كعاطفة الخضوع هلل

  بتحقيقو يسمو و  اإلسبلمية،تزكية النفس وتطييرىا وىو من األىداف الكبرى لمتربية
  2عن الفحشاءو  منكراتيبتعد عن الو  المجتمع
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 فمقد ركز األسموب النبوي الشريف عمى أىمية الموعظة، أما بالنسبة لمسنة الشريفة
  1فعال عمى التربية  أثراإلرشاد اليادف لما لو من و  النصيحةو 

يختمف تأثيره باختبلف النفوس و  التوجيو المباشر أسموبا ىاما في التربيةو  ويعتبر النصح
أسرع و  الينو  نفس الطفل أكثر مرونة أنالعناد ومن المعموم و  السيولةو  النفورو  في اإلقبال

رشاده مراعيا المطف و  المناسب في توجييو الوقت عمى المربي تحين، و اعتيادا من الكبير ا 
 2لما لو من األثر الجم في تثبيت الفكرة خفض الصوتو  الرفق في القولو  في النصح

 بالمالحظة;التربية  7

 ومراقبتو، األخبلقيو  مبلزمتو في التكوين العقيديو  الطفل ويقصد بيا مبلحظة
والسؤال المستمر عن وضعو وحالو في تربيتو ، االجتماعيو  مبلحظتو في األعداد النفسيو 

ر التي يجب مبلحظتيا عند األبناء ما يتعممو الطفل و مومن األ، تحصيمو العمميو  سميةالج
  3معتقدات ومن يصاحبيمو  أفكارو  من مبادئ

  العممي;التدريب و  ممارسةال 8

، آداب السموك االجتماعيو  تعتبر الممارسة العممية مدخبل ميما في تعمم القيم والفضائل
العادة ليا تغمغل في النفس يجعميا آمرا ، و كما أنيا تكسب النفس اإلنسانية العادة السموكية

لغالب يقترن بالدليل وىو في ا ىاما منيا وجزء خادمة لمتربيةيعتبر التعميم وسيمة و  محببا
الحسية بغية و  ويراعي فيو التدرج مع استخدام الوسائل الحديثة، البرىان المنطقيو  العقمي

أما عمماء التربية فإنيم يجعمون ، تزويد الفرد بأرضية عممية وثقافية واسعةو  تقريب المعنى
فمن ، مة الحضانةالتي بدورىا تتبع مرحو  التأديبو  من التعميم مرحمة الحقة لمرحمة التيذيب

 4لم ينفعو التعميم ، تعمم دون تأديب
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كوسيمة من وسائل التربية فحول الخير كمو إلى عادة تقوم بيا ، العادة واستخدم اإلسبلم
ويتضح ذلك من األسموب الذي اتبعو القرآن الكريم ، بغير مقاومةو  ال كدو  النفس بغير جيد

 1في تعميم المسممين الخصال الحميدة 

 الفكري; اإلقناع 9

وىو من أول الطرائق إلي استخدميا ، من أىم وسائل التربية في اإلسبلم ويعتبر اإلقناع
وقد دعا ، سمكيا رسولنا الكريم في معظم الحقائق التي اشتمل عمييا اإلسبلمو  القران الكريم

 التمييز بين الحق، و التفكير المنطقي السميم في فيم حقائق األشياءو  إلى استعمال العقل
 األعمى.ليس بالتقميد و  الخطأ بالحجة والبرىانو  الصوابو  الباطلو 

 التربية بالقصص;  :

 لمقصة في التربية اإلسبلمية وظيفة تربوية ال يحققيا أي نوع أخر من األساليب ذلك
تربوية بميغة محكمة بعيدة المدى  أونفسية  سواء تمتاز بميزات جعمت ليا األثر الكبير ألنيا

 تجديد عزيمتو بحسب مقتضى القصةو  دفع اإلنسان إلى تغيير سموكوتو  عمى مر الزمن
  2العبرة منياو  خاتمتياو  توجييياو 

واقعيتيا الكاممة متمثمة في أىم  النبوية مع النفس البشرية فيو  القرآنية وتتعامل القصة
 لمكائن البشري وقد ابرز القران الكريم أىمية القصص زىاابر االنماذج التي يريد القرآن 

نحن "  تعالى:وتيذيب النفوس في قولو ، األخبلقي في التربيةو  تأثيرىا النفسيو  االيجابية
نقص عميك أحسن القصص بما أوحينا إليك في ىذا القرآن وان كنت من قبمو نحن 

  3"الغافمين
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 الحسد والغيرةو  فنموذج إخوة يوسف مثبل تدفعيم الغيرةدور القصص السمبية  أبرزكما 
أما نموذج يعقوب فيو الوالد ، الحيرةو  الضعفو  لمناورة ومواجية أثار الجريمةاو  المؤامرةو 

 الموصول.النبي المطمئن و  المحب المميوف

يعرض القرآن كل النماذج البشرية عرضا واقعيا فالقصة القرآنية ليست غريبة عن و 
 1رتفكيالو  البشرية وتمتاز القصة القرآنية باإلقناع الفكري عن طريق التأمل الطبيعة

وذلك لما لمقصص من تأثير نفسي ، يعتبر ىذا األسموب من أىم أساليب التربية الحديثةو 
، الوجدانو  يؤثر في العواطفو  يشد االنتباه إذا ما وضعت في قالب مشوق، في األفراد

وذلك بسرد ، بالقصص القرآني ويشمل ذلك االقتداء، ويجب ان ترد القصة بطريقة تربوية
كيبل يندمج السامع مع األحداث ، العظات في ثناياىاو  يتم إدماج العبرو  يلالتفاصو  المواقف

 القصة.ينسى اليدف األساسي من و  بكل تفكيره

  األمثال;التربية بضرب  21

مثميم كمثل الذي استوقد نارا قال السيد رشيد رضا في تفسير القران في معنى قولو : "
ب المعنى إلى اإلفيام فقد ألف الناس تشبيو ومن أىم األىداف التربوية لمضرب األمثال تقري"

وقد بمغت ، األمور المجردة باألشياء الحسية ليستطيعوا فيم تمك األمور المعنوية أو الغيبية
الحكمة النبوية غاية في روعة الوضوح وقد استخدم رسول اهلل ضرب األمثال إليصال اليدف 

" أرأيتم لو أن هلل عميو وسمم يقول : المطموب فعن أبي ىريرة قال : سمعت رسول اهلل صمى ا
نيرا بباب أحدكم يغتسل منو كل يوم خمس مرات ىل يبقى من درنو شيء قال فذلك مثل 

 2" الصموات الخمس يمحو اهلل يين الخطايا

أداء و  أما األمثال القرآنية فقد بمغت ذروة اإلعجاز والببلغة من حيث استكمال الوضوح
 والباطل: كر منيا عمى سبيل المثال المعنى الذي ضربو اهلل لمحقتقريبية لئلفيام نذو  المعنى
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ومما يوقدون  انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرىا فاحتمل السيل زبدا رابيا" 
 فأما الزبد الباطلو  كذلك يضرب اهلل الحق عميو في النار ابتغاء حمية او متاع زبد مثمو
فالباطل  1" كذلك يضرب اهلل األمثال األرض فيذىب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في

فإثارة االنفعاالت المناسبة  الحق ثابت باق يمكث في القمب فينتفع بو المؤمنينو  يضمحل
 2لممعنى ينفذ أثره إلى نفسية المتمقي

قد و  ىي تكرير الشيء دائما أو غالبا عمى نيج واحد من غير عبلقة عقميةو  العادة;  22
اإلنسان في الغالب و  يعودون إلييا مرة أخرىو  ترتضييا عقول الناسف، تأخذ طابعا اجتماعيا

بو اشد تمسكا وىذا يعود إلى ما عود عميو الطفل و  عميو احرصو  يكون إلى ما اعتاد أميل
" عودوا أبنائكم الصالة وأمروىم بالصالة  المبادئ كما قال رسول اهلل صو  من التزام بالقواعد
 وذلك بيدف تعويدىم عمى التزام الطاعةبناء عشر " ىم أو  اضربوىمو  وىم أبناء سبع

 3 اجتناب المعصيةو 
 بالمحبة;التربية  23

يكون محبوبا وقد ورد و  فالمحبة فطر عمييا اإلنسان منذ طفولتو عمى الميل إلى أن يحب
كما ىو معروف بين الناس ـ تعمق ، الحب في األصلو  الحب في القرآن في عدد من اآليات

يحقق و  عمل ما يرضيوو  حضور القمب معوو  تبع أثاره ودوام تذكرهتو  المحب بالمحبوب
  .سروره

  والعقاب; الثواب 24

الترىيب وىو ييدف و  العقاب في التربية ىو التجسيد المادي لسياسة الترغيبو  إن الثواب
شروط حددىا الشرع اإلسبلمي وال و  ويتم ذلك وفق ضوابط، فل وتقويم سموكوإلى إصبلح الط
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توجييو و  مماء المسممين في اعتماد الثواب كأسموب أولي في تيذيب السموكخبلف بين ع
وزيادة دوافعو نحو ، وذلك من خبلل تنمية الحوافز اإليمانية لدى الفرد، عمى المدى البعيد

 1العمل الجادو  التعمم

وقد حظي ىذا الجانب باىتمام عمماء التربية المسممين كما اعتمده عمماء النفس في  
 الذي قال بو "فرويدو  ابتداء بمبدأ المذة "أي تكرار السموك بالمذة الحاصمة منو "، الغرب

وانتياء بمبدأ التعزيز الذي تبناه السموكيين حيث جعموا المنبيات الخارجية ، ىربرت سبنسر"و 
التي ترافق السموك من ثواب أو عقاب بواعث لو بخبلف الحافز الذي يعبر عن حاجة 

وقد أشارت الدراسات الحديثة إلى أن المعززات المادية يتعاظم أثرىا  بفيزيولوجية في الغال
أما العقاب فيو إنزال العقوبة الفعمية باإلنسان المقصر أو المسيء  في مراحل الطفولة األولى

غيرىم عمى اعتماد العقاب في سياسة الطفل و  المسممينو  فقد اتفق عمماء التربية، لؤلدب
تنمية الشعور بالمسؤولية و  ي بعض األحيان لتقويم سموك الطفلالعقاب ضروري فو  وتوجييو

الن ، لديو شرط أن ال يكون تمقائيا متكررا ن بحيث يصبغ عبلقة الولد بابوي ىاو معمميو
، بل وقد ينتج عنو أشكال من السموك الخاطئ، فشيء التعنيف المتكرر يفقد تأثيره شيء

 2كاالستيزاء مثبل 

 التربية التقميدية; و  ديثةمقارنة بين التربية الح
، البد من اإلشارة إلى أن التربية التقميدية تنطمق لتمارس دورىا من جيل بعالم اإلنسان

 فقد، الوعاء الذي يمكن حشوه بالمعمومات ليس إال ارهعتبباو  ومن رؤية غير واضحة لمداركو
مأخوذة من  ىي طرقو  المعموماتو  عمى التمقين الجاف لممعارفاعتمدت التربية قديما 

ممارسة القمع .كما كانت التربية التقميدية تمزم و  الشدةو  التربية اليونانية القائمة عمى العنف
طباعو أم لم توافق فعمى و  الطفل الحفظ عن ظير قمب سواء وافقت ىذه المعارف حاجياتو
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، مى التربيةوىي بالعموم تقدم التعميم ع أراءىماألطفال أن يتعمموا الطاعة العمياء دون إبداء 
عطاء المعموماتو  التمقين وقواميا  بتركيزىا عمى الذاكرة، تقديميا لمجميع بعيدا عن الفرديةو  ا 

غمبت عميو ، وما يسجل عمى التربية التقميدية ىو أنيا استندت إلى عمم نفس ناقص، الحفظو 
 تبرت الطفلكما اع، تحكم في نشاط الطفلالدوافع التي تو  أىممت العاطفةو  نزعة عقمية إرادية

اعتبرت محور العممية التعميمية في و  كما أنيا جعمت مركز الثقل خارج الطفل، رجبل صغيرا
  1المعمم ىي األساسو  مناىج التعميم

البيئية  كانت تمجأ إلى الوظائفو  ليست الحياةو  التربية ىي إعداد لمحياة وبالتالي كانت
 ل ضمن شبكة ضيقة من األوامرقد أكدت عمى تقيد الطف، و دون تخطيط ليا كما ونوعا

 2أخضعتو إلى رقابة صارمة في األنشطة و 
 فعاليتوو  بينما التربية الحديثة انطمقت من فيم شمولي أكثر موضوعية لفيم واقع اإلنسان

ذات ، انفعاالت الفردو  مداركو  حقائقو  تتبنى كل ما توصل إليو العمم الحديث من ثوابتو 
تقدم التربية عمى و  أكدت عمى االستعانة بالتكنولوجيا الحديثة بين بيئتو وواقعو وقدو  صمة بينو

كوين الطفل تكوينا فيي توجو عناية شاممة لت، تعتمد عمى مراعاة الفروق الفرديةو  التعميم
من ، التربية المينية لمفردو  الخمقو  عمى أىمية العناية بتربية الفكر ةؤكدمتكامبل منسقا م

تحرص عمى إيجاد و  يةالعمر  وفي كل مرحمة من مراحم التكيف مع اىتمامات الطفل خبلل
قدمت و  اىتمت بتقسيم مراحل الطفولةو  الجيد الخمقي المبلئم الىتمامات الطفل النفسية

 التربية عمى أساس مبلئمة لتكوين النمو النفسي لمطفل في كل مرحمة من مراحل نموه 
الطفل فالطفل الذي ال يقر عمم النفس أن المعب حاجة عند ، ومن األمثمة عمى ذلك

 3يمارس حيويتو تمارس عميو تربية تقميدية
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فحينا كان اليدف اكتساب الميارات الحياتية البلزمة لمعيشة اإلنسان اليومية وحينا أخر  
 وتارة كان اليدف بناء مجتمع يتمتع أفراده بقوة جسدية، 1ترويضو و  ركزت عمى تنمية العقل

 االىتمام عمى نقل التراث االجتماعي من معتقدات ميارات حركية وتارة أخرى انصبو 
، قد سادت مثل ىذه المفاىيم في المجتمعات البشرية األولىو  أشياءو  خبراتو  معارفو  تقاليدو 

خبراتيا و  في فكرىاو  مطالبياو  محدودة في حاجاتيا، ألنيا كانت منعزلة عن بعضيا بعضا
دون أن يكون ليم حظ ، يئتيم المحميةيموتون في بو  وكثيرا ما كان أفراد المجتمع يعيشون

 أجدادىم من عاداتو  أباءىمببيئات أخرى وىكذا كانوا يعيشون عمى ما توارثوه من  االحتكاك
معتقدات و  وأدى إلى ارتباطيم المقدس بقيم، الصناعةو  الزراعةو  ميارات في الصيدو  تقاليدو 

 2 األجداد إلى جمود الحياة االجتماعيةو  اآلباء
الممارسات و  نتيجة ليذه المفاىيمو  ترجم عن نفسوو  ىذا األسموب قرونا طويمةولقد استمر 

  أىميا:ترسخت في المجتمع البشري عدة مفاىيم عن التربية لعل 
 عميو بالتالي و  سيعيش في نفس العالم الذي عاش فيو الراشدونو  الطفل راشد صغير

 تعمموه.أن يتعمم ما 
  ويصل إلييا العقل عن  المعرفة النظريةالمعرفة الحق ىي الكميات المجردة أي
  .وىكذا اقتصر االىتمام عمى التحصيل المعرفي، التأمل الباطني طريق
 حيث كان التركيز كمو ، أدى ىذا التصور لممعرفة إلى عزل المدرسة عن الحياة

  .منصبا عمى تحفيظ ما في الكتب من معمومات
 الحقائق و  ة ممكنة من المعارفينبغي أن يزود بأكبر كمي، و التمميذ مستقبل سمبي

 3 .ينطبع وفقا لمصورة التي تريدىا المدرسة، الن عقمو كموح الشمع
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وأممت ، أما الحياة في المجتمع البشري المعاصر صارت تتسم بحركية في كل المجاالت
التبديل في مذاىب الفكر ومناىج السموك وما تشتمل عميو من معتقدات وعادات و  التغير
بل  الفكري فقطو  الخمقيو  فيذه التغيرات لم تقتصر عمى الجانب االجتماعي، عيةاجتماو  فردية

 خاضعة لمتغير شممت أيضا الجانب المادي وأصبحت التربية الحديثة ترى أن المعرفة
التربية  وقد اعتمدت وانو صار لمعمم تطبيقاتو في مختمف مجاالت الحياة التطور المستمرو 

 يمي:الحديثة عمى ما 

 الذي يشمل الجوانب المعرفية و  التعميم القائم عمى الجيود الذاتيةو  عمى التعمم التركيز 
  إعداد الشخصية القادرة عمى التفاعل مع المجتمع تفاعبل انتقائيا ابتكاريا 
  إعداد اإلنسان إعدادا يمكنو من التفاعل مع التغيرات السريعة الحادثة في المجتمع

 وخارجو 
 د بعقمية قادرة عمى التفاعل مع احتماالت الغد المختمفة إعداد اإلنسان لمجتمع الغ 

يحقق و  وكيف يقيم نفسو، يتعمم ليوم تتبمور في تعميم التمميذ كيفإن مسؤولية التربية ا
 ذاتو.وكيف يتفاعل مع التغير تفاعبل انتقائيا حتى يحقق ، حركية عقمية

كل زمان دورتو عروف أن لمفم، تعدد روافدىاتتطور أسباب الحياة وتنوع وسائميا و ومع 
لى جانب دورة الزمان وتبد، ولكل عصر طابعو دور البيئة وأثرىا في  ل العصر يأتيوا 

، ن الدورة الزمنية والطابع البيئيومن ىذا المزيج بي، المجتمع وتأثيرىا في أفراده وتأثرىم بيا
د لنفسيا مجاالت وفي ظميا ُتحد، تتكّون مقومات األمة التي تصبح سمًة ليا ودليبًل عمييا

وترسم أىدافيا ع بر مسار طويل ينتيي إلى واقع نيجيا الذي ، االنطبلق في ىذه الحياة
 1سوف تحياه في دنياىا
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ويأتي في مقدمتيا تكوين األجيال ، ومع تعدد العصور وتمّون البيئات تتنّوع طرق الحياة 
في حقيقتيم المرتكزات األساسية  الجديدة تربويًا وعمميًا. عمى اعتبار أن أفراد أي جيل يمثمون

 نيضتيا.وتنطمق منيا  التي تُبن ى عمييا قاعدة تكوين األمة

نجد أن التربية عند اآلباء  جيال التي سبقتنا في ىذا الوجودوحين تمتد نظرتنا إلى األ 
ولذا فقد كان لمعصا دور بارز في ، تقوم عمى الشدة في التوجيو وتعتمد القسوة في المعاممة

فالعصا ىي ، التوجيو القسري سواء كان ذلك عمى مستوى اآلباء أو في مجال المدرسين ىذا
وعمى الطبلب من ، الطرق التربوية في إيقاع العقاب عمى األبناء من جانب اآلباء إحدى

فتمك الوسيمة ىي الطريقة السائدة حينذاك. حيث تقوم التربية والتعميم عمى ، جانب المدرسين
الييبة في نفوس األوالد حتى إنو ليتمادى بعضيم إلى الضرب المبرح العنف بقصد فرض 

رابطة رىبة وخوف. في حين أن  ة بين األب وابنووبذلك تصبح الرابط، والتأديب الجارح
 .1تقديرو  المفترض أن تكون رابطة حب

 واألجيال السابقة وحتى جيمنا المخضرم واجو ىذه المعاناة في التربية والتعميم في البيت
، ابتسامة توحي برضاه عنو وُأنسو إليو إشراقوفالولد يتطّمع إلى وجو أبيو ممتمسًا ، والمدرسة

ن كان في داخمو ينطوي ، فبل يجد سوى ظبلل تجيم مصطنع في محاولة لفرض ىيبتو وا 
، عمى حب غامر ليذا االبن ويتمنى لو من أعماق قمبو التفوق والسعادة في كل أوجو الحياة

واطف األبوية الصادقة تختفي وراء صرامة متكّمفة. مؤّداىا المحافظة عمى ولكن ىذه الع
ولذلك كان لمعصا مجال واسع في  حيث يسودىاالييبة التي ىي من اختصاص ىذا األب 

المنحى االجتماعي السيما فيما يختص بالتربية والتعميم. ألنو النسق السائد في األجيال 
ربما يشمل العالم اإلسبلمي كافة في عيود سابقة. كان و ، في العالم العربي خاصةالسالفة 

 .2فييا مفيوم التربية يقوم عمى ىذا التصور
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ولعل تربية األوالد أصعب ما تواجيو األسرة في حياتيا االجتماعية وما تتحممو المدرسة 
عن ومرّد ىذه الصعوبة إلى اختبلف تنشئة األوالد في األجيال الحالية ، في رسالتيا التعميمية

رؤية تربوية  قبميم جدادنا وآباءنا وم نمدى األجيال التي تمثل أف، التنشئة في األجيال الماضية
  1عصرال الجيل وطبيعة ىذا بأساليب مختمفة عن رؤية ىذا

ووجوه االختبلف متعددة بين الماضي والحاضر في مجاالت كثيرة لعل أبرزىا التفاوت 
عمى بناء شخصية الطفل منذ بداية  فقط بل حتى في التربية ال من حيث المحبة والحرص

 2تكوينو التعميمي

فإنو ال يجوز ، إذا كانت القسوة في التربية كما في القديم تدفع إلى النفور من الدراسةف
والحاالن عمى  ة مما يؤدي بو إلى الفشلفي المقابل إطبلق العنان لرغبات الطفل دون متابع

فبين النفور والفشل ، ال اإلىمال يمثل التربية الصحيحةفبل القسوة مطموبة و ، طرفيي نقيض
، ال عنف وال ضعف وال تجيم أو عبوس، الوسط وىو االعتدال في التربية يجيء الحل

نما البد أن يسود التوازن في التعامل مع األبناء من ، وكذلك ال إطبلق حرية ببل قيود وا 
ولن يسود ، يم في حاضرىم ومستقبميممنطمق حبيم ومتانة العبلقة بيم والحرص عمى ما ينفع

إذا كان يصاحبو نوع من محاولة فرض الييمنة حتى لو أّدى ذلك إلى إال التوازن التربوي 
استعمال القسوة. كما أنو من اإلخبلل بأىمية التربية إذا كانت مصحوبة بمون من الميوعة 

ة الفردية فيمكن القول أن فمن حيث التربي وبين الضّدين يستقيم الميزان التربوي، واإلىمال
التربية التقميدية ال تيتم بذلك أما التربية الحديثة فيي تركز عمى تنمية الروح الفردية داخل 

عمى أن تخمق لدييم روح العمل الجماعي و  الجماعة من خبلل إعداد الفرد لمحياة االجتماعية
  3.المشترك من خبلل العمل ضمن فريق
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جبارية تمغي شخص الطفل أساليبوم عمى التربية التقميدية فتق أما في حين ، قمعية وا 
التربية الحديثة تزرع في الطفل قيمة االنضباط الذاتي التي تجعمو يتصرف بشكل سوي دون 

  شخصية.فسموكو صادر عن قناعة ، ان يكون مراقب

 أسموبعمى  أساساىذا النيج التربوي يعتمد  أنيشير الدكتور عبد اليادي الكاسمي إلى و 
الحرص عمى عدم الخمط بين  اآلباءعمى  أنغير  الفعال.التواصل واإلنصات ، الحوار

 إبداءسيقدم عمى عمل ال يستمطفانو يجب عمييم  األبناءالحوار واالستشارة فان كان أحد 
فان لم تنجح المحاولة يجب عمييم ، بأسباب رفضيم لو إقناعورفضيم لمفكرة والعمل عمى 
 االبن.عمى  فرض مجموعة من الشروط

توطد  أنياكما ، تعممو االعتماد عمى ذاتو، ثقة الطفل بنفسو الحديثة تعززالتربية و  
  1بينو وبين والديو وتجعل العبلقة الرابطة بينيم مبنية عمى الثقة واالحترام  األواصر

وقد كانت التربية فيما سبق تقوم عمى الشدة وعدم إتاحة مجال لبلبن في أن يستمتع 
 تو لمتسمية البريئة لمترويح عن نفسو بعد عناء الدراسة. ببعض وق

كما أنو ليس من المناسب أن يكون وقتو كمو لمترويح عن النفس دون إعارة أدنى اىتمام 
 لواجباتو العبادية أو المدرسية.

أما التربية الحديثة فقد دخمت فييا مفاىيم ورؤى وأفكار عمميو وأىدافيا إخراج جيل واعي 
 .عمى معتقداتنا وتقاليدنا الدينيةاألفكار الغربية  كان يداخميا شيء من وان فكريا
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 1; الفرق بين التربية القديمة والتربية الحديثة  الشكل رقم 

 ارهواعتب، فالتربية التقميدية تنطمق من جيل بعمم اإلنسان ومن رؤية غير واضحة لمداركو
، أكثر موضوعية الحديثة فتنطمق التربية أما الوعاء الذي يمكن حشوه بالمعمومات ليس إال

حقائق و  وتتبنى كل ما توصل إليو العمم الحديث من ثوابت، فعاليتوو  لفيم واقع اإلنسان
 ة ببيئتو وواقعو. انفعاالت الفرد ذات الصمو  ومدارك

التعاون و  ويوضح الجدول التالي األساليب الجديدة التي يحتاجيا األىل لخمق االنسجام
 2عمى اليمين ثم إدراج األساليب الديكتاتورية البالية عمى اليسار في العائمة
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 األسموب الديكتاتوري  األسموب الديمقراطي
 التسمط  قائد حكيم ذو عمم واسع

 القوة  التأثير 
  الضغط الحث 

 كثرة الطمبات   التعاون 
 العقاب  المنطقية  النتائج

 المكافئة  التشجيع 
 اإلجبار  تخاذ القرار او  حرية االختيار

 السيطرة  اإلرشاد 
 تجاىل الطفل  احترامو، االستماع لمطفل

 افعل ىذا كما أريد انأ  افعل ىذا الن ىذا منطقي
 الكبرياء التصرف حسب الموقف

 الدافع الشخصي دافع محايد

 1األسموب القديم في التربية و  يبين الفرق بين األسموب الحديث رقم;جدول 

ولم يعد دورىا يقتصر ، ناشئةسؤولية التربية األساسية تتمثل في إعداد األجيال الإن م  
ولكن أيضا تنمية االتجاىات التي تمكن اإلنسان من ، التكنولوجيةو  نقل المعرفة العممية عمى

حيث أن التربية الحديثة تتعامل مباشرة مع اإلنسان بتنمية ، استخدامياو  تنظيم تمك المعرفة
 التي الزالو  المفاىيم التربوية التي سادت في الماضي متغاضيا عمى ية وجسديةروحية وعقم

االىتمام بعقل الطفل دون حشوه و  التركيز عمى المعرفةو  البعض منيا مستمر في الحاضر
 .ما جاءت بو التربية الحديثة أبرزبالمعمومات كانت من 
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  األسرة;دور التربية الحديثة في تماسك واستقرار  خامسا;

 أحضانيايفتح عينيو في و  التي يترعرع فييا الطفل األولىىي المؤسسة التربوية  األسرة
الخاطئة في تربية و  الغير السوية األساليبيستطيع االعتماد عمى نفسو وتعتبر و  يشب حتى

 أوالجدات و  األمياتو  اآلباء أسموب إلتباع أولجيل الوالدين في تمك الطرق  إماالطفل 
حرم من الحنان في صغره تراه يغدق ندما يع فاألبمن اتجاه معين  األم أو األبلحرمان 

 1العكس  أوعمى صغيره بيذه العاطفة 

 التي تتزايد حدتيا يوما بعد يومو  إن المشاكل والخبلفات التي تحدث داخل األسرة 
ه الكثير من اآلباء ال يعرفون كيفية التعامل مع ىذاألبناء مردىا وجود و  اآلباء خاصة مع
عمييا  انشئو م بالطرق التي ألنيم يدركون بطريقة ما انو ال يمكن التعامل مع أبنائي، المشاكل

 في نفس الوقت ليس لدييم أي طرق أو وسائل أخرى لمتعامل بيا مع األبناءو  من قبل ىم
من المحتمل أنيم ال يعرفون حتى بوجود نظريات جديدة لمتعامل مع األطفال داخل األسرة و 

 األبناءو  اآلباءمع  ة التي تمت في مراكز االستشارات األسريةالميداني لدراساتا ومن خبلل
أصبح واضحا أن أساليب التربية الحديثة التي جاءت بيا النظريات المعاصرة تقترح عمى 

 2قد تمت تجربتيا في مراكز لبلستشارات األسرية و  أنيا الحل األمثل لكل الخبلفات األسرية

أن األسرة المتكاممة ليست تمك التي تكفل ألبنائيا الرعاية االقتصادية ويرى عمماء النفس 
بل ىي األسرة التي تييئ ليم الجو النفسي المبلئم أيضًا. ، واالجتماعية والصحية فحسب

ومن ىنا فإن مجرد وجود الطفل في بيت واحد مع والديو ال يعني دائمًا أنو يحيا في أسرة 
 .بوية الكافيةمتكاممة أو يمقى العناية األ
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باعتبار أن األمومة ، وليست ىناك أية بدائل يمكنيا أن تحل محل عطف وحنان األم
نما ىي عبلقة ، ليست وظيفة آلية يمكن أن تقوم بيا أية ىيئة توفر لمطفل الغذاء والمأوى وا 

وكذلك فإن لؤلب دورًا حيويًا ، إنسانية حميمة تبدل من معالم الشخصية لكل من األم والطفل
ذلك باإلضافة إلى الدور الذي يقوم بو ، فيو النموذج والقدوة، في حياة األبناء وبالذات الذكور

 .اإلخوة واألخوات في حياة كل فرد في األسرة

ي ال تيدم بيتا واحدا فقط بل تحدث شرخا في المجتمع يفاألسرة إذا تفككت روابطيا ف
ين أوليما العمل عمى إحبلل المودة داخل توافر مبدأ إذا السعادة األسرية ال تقوم إالو  أيضا

التشاور أما المبدأ الثاني فيو العمل و  الحوار اليادئو  الرحمةو  التقديرو  األسرة بفرض االحترام
القضاء عمييا وىذه المبادئ ىي نفسيا المبادئ التي جاءت بيا و  عمى دفع أسباب الخبلف

 1ية المستوحاة من اإلسبلم التربية الحديثة ونفسيا التي وردت في التربية الدين

ال تقترح أن  فيي، لقد تأسست التربية الحديثة عمى فمسفة محددة لمحياة عن اإلنسان
لكن يجب عمى اآلباء أن يصبحوا قدوة و  يكون اآلباء إما متساىمين أو شديدي القسوة

لم تكن  األجيال السابقةف، رين عمى إرشادىم بدون تركيمقادو  منتبيين إلى طرقيم، ألبنائيم
بحاجة ألي توجييات أو تعميمات لتربية صغارىم فقد كانت ىناك عادات وتقاليد يقرىا 

 وكل أسرة تتبع العرف السائد ولكن مع تطور المجتمعات، المجتمع بالكامل لتربية الطفل
 األسرة.أصبح من الضروري تطوير برنامج تربوي داخل  التكنولوجياتو 

 بالتالي فان أمانوو  وى ىو الرغبة في االنتماءفالطفل كائن اجتماعي حافزه األق
احتياجاتو ليذا األمان يعتمد عمى شعوره باالنتماء داخل األسرة فاآلباء يقيمون ببيئة أسرية و 
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يمتص و  التأثيرات االجتماعية في بيئتوو  الدينو  االقتصاد محددة ومن خبلليم يتعمم الطفل
 1المبادئ.لتبلؤم بداخل ىذه يحاول او  العادات والتقاليدو  القيم العائمية

 إن مفيوم الطفل نابع من مفاىيم والديو فان كان التسامح نموذجا آو أسموبا لؤلسرة
خمق جوا من السبلم داخل فاألطفال سينشئون عمى ىذا التسامح كقيمة يتمنون دعميا مما ي

عاون مثبل لعبلقات داخل األسرة تحدد نموذجا لجميع العبلقات في المجتمع فالتالعائمة وا
السيطرة و  السيادةو  يمكن إن يكون نموذجا لؤلسرة إذا ساد داخميا أما إذا ساد جو التنافس

  2فعادة ما ينشا ىذا التنافس بين األطفال

بناء  غرس الثقة في النفس تساىم بشكل كبير فيو  الثناءو  التشجيعو  فالتربية عمى الحب
التماسك بين و  مق جوا من االستقرارجسر قوي من التواصل داخل األسرة الشيء الذي يخ

فمعبلقة بين الوالدين تعطي دليبل ومنياجا يختارونو لتطوير أدوارىم  أفراد العائمة الواحدة
ذا كانت األم ىي الشخص المسيطر سيحاول األطفال أن يكتسبوا نفس السيطرة و  الشخصية ا 

صبح مبدأ وقدوة لؤلسرة كميا وأي النزاع الحاد بين اآلباء قد يو  فالمنافسة بواسطة تقميدييم ليا
             3 خصال يتشارك فييا أفراد األسرة يعتبر انطباعا لممبدأ األسري الذي وصفو واتبعو اآلباء

لتأسيس ىذه الحياة يتوجب عمينا و  األسرية المعاصرة عمى الديمقراطية وباعتماد الحياة
لحقوقو حتما ستفرض عميو مبادلة ىذا و  فرض مبدأ االحترام المتبادل فإظيار احتراما لمطفل
  4االحترام مما سينشئ جوا من الراحة داخل األسرة 

ذا استطاع مثبل  األب تأسيس االحترام ألسموب الحزم الذي يتعاممون بو ألصبح وا 
الوقت الذي يقضونو في و  متعة الن ذلك سيسمح لؤلطفال بحرية ماذا سيركبون الخروج لمتنزه

النقود أما إذا استمر الوالدان في و  عة كيفية عمل موازنة بين الوقتسيتعممون بسر و  المعب
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اجتنابا ليذا وجب عمى و  مشاحناتو  تحذيرىم وتأنيبيم طوال الوقت سيتحول الموقف إلى نزاع
ليم الحق في صنع القرار ىذا ال يجعميم أحرار في  ان م أراء أطفاليم باعتباراآلباء احترا

  .م ثقة في النفس ومسؤوليةفعل ما يريدون ولكن تخمق لي

لكن يحترم األشياء التي يعرف عواقبيا و  فالطفل ال يحترم النظام الذي تخفى عميو نتائجو
العمل ال من خبلل الكممات فعندما تصحح األخطاء بصفة مستمرة و  وذلك من خبلل التجربة

ومثل  بالخوف من فعل الخطأ ممتؤلشعر انو عمى خطأ طوال الوقت فقط بل سيصبح يلن 
 وانسحابيوشيء وىذا سيخمق منو شخصية عديمة الثقة  أيىذا الخوف يجعمو خائفا من فعل 

  1.النزاعو  ال تممك الشجاعة مما سيؤثر سمبا عمى تعاممو مع أفراد األسرة لميمو لممشاحنات

لكن و  يحتاج إلى نظام مختمف، ومع ذلك ربما يكون العمل المختمف لكل فرد في األسرة
لكن ال يجب حدوثيا و  واضحة في مستوى اختبلف الوظائف بلفات يجب أن تكونىذه االخت

فالطفل الذي عمره سنة ينام مبكرا ، في مجاالت يكون الجميع فييا يعممون بنفس الطريقة
  .ىكذا يكون القياس لكل فردو  بالنسبة لطفل التسع سنوات

إذا سمح الوالدين باالنتياك إن التمزق األسري الشديد لنظام األسرة اليومي ال ينتج إال 
التعدي عمى ىذا النظام وكمما كان االحترام والحب في األسرة زادت بذلك أواصر و  المستمر

  2متانتيم واستقرارىم

أسموبنا لمتواصل يعتبر من األساليب اليامة لبناء أسرة متينة مستقرة و  نبرة أصواتناف 
ولكنيا ستخمق مشاكل كثيرة فيما  يةآنالعصبية ممكن أن يحمو مشكمة و  الغضبو  فالصراع

صراع القوة والسيطرة أصبحت بالية حيث أصبح اآلباء ال يممكون السمطة  فاستراتيجيةبعد 
 الغريب أن األبناء يدركون ىذا في الوقت الذي مازال فيو اآلباء أسرى لؤلفكارو  عمى أبنائيم
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بأساليب  ون ويوجيون أطفاليماألنماط القديمة لذلك وجب عمى اآلباء أن يتعمموا كيف يرشدو 
  اإليجابي.تربوية تنمي فييم التواصل 

تباع األسموب الديمقراطي الحديث يصبح الشخص و  فبمجرد أن يبدأ األىل في انتياج ا 
ن بدأ  اقل عرضة لمدخول في موقف عدواني وان يتممكو الغضب كما االىتمام في السابق وا 

الشخصية سوف يبدأ الطفل باالستجابة لنا عكس تجاىل دوافعنا و  بما يحتاجو الموقف فعميا
 يدخل في حالة من التحديو  ما إذا تمسكنا بآرائنا بدافع الكبرياء وىذا ما يجعل الطفل يتمرد

احترام و  االحترام المتبادلو  التشجيعو  ما أن تتخمى األسرة عن الصراع حتى يعم التفاىمو 
خراج السموك المناسب من الطفلو  القواعد والنظام القير و  باإلجبارالدعم ال و  يأتي بالتشجيع ا 

دون إغفال دور المعب في المسألة التربوية فالشيء الذي يستمتع بو األفراد ويجمعيم معا ىو 
 يزداد شعور الجماعة بالتماسكو  المشاريع التي يستمتع الجميع فييا بالمرحو  إقامة األلعاب

 أفراد األسرة  المريح بينو  خمق جو من المناخ المنسجمو  الترابطو 

اكتشاف و  أما عن التعاليم الدينية فيمكن استعماليا لتظير أىمية السموكيات الصحيحة
وبيذه الطريقة  السموكيات الخاطئة التي تفسد العبلقة الطيبة بين البشر بأسموب قصصي

  .يمكن الحفاظ عمى االنسجام والتوافق بين أفراد األسرة

حد بعيد تشدد عمى  إلىالعربية خاصة كانت وال تزال فالتنشئة التقميدية في العائمة  
االعتماد عمى الضغط و  اإلقناعمما تشدد عمى  أكثرالترغيب و  الترىيبو  العقاب الجسدي

 الخوف من األخطارو  االمتثالو  الطاعةو  عمى الحمايةو  القمع السمطويو  التيديدو  الخارجي
التأكيد الدائم عمى و  األنانيةو  الفرديةوتنشأ عن كل ذلك نزعة نحو ، تجاوز الحدود المرسومةو 

 1"األنا" أكثر من التأكيد عمى "النحن

التأكيد و  فرض الطاعةو  تذويبيا في الجماعةو  نتيجة لممحاوالت المستمرة لسحق الذات 
العضوية بدال من االستقبللية فالعائمة التي ال تتيح لمطفل مجاال لبلستقبللية سينشأ عند  ىعم
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ىذا ما يخمق و  اليرب من مواجية التحدياتو  يميل نحو االتكاليةو  زالطفل شعور بالعج
 1تنازعا في األسرة و  صراعا

رشادىم لوجيات و  إن مبدأ االستماع لؤلطفال يعني اكتشافنا لمنطقيم ومساعداتنا ليم ا 
أفضل الوسائل لمحصول لمزايا التي ينتبو إلييا من قبل و النظر المختمفة فيرى من خبلليا ا

 بو.يشعر و  اون ىو الحديث بحرية عما يفكر فيو كل فردعمى التع

ذا اتبع األولياء ىذه المبادئ يكونوا قد وصموا إلى حد ما لخمق جو من التجانس  وا 
  .التوافق داخل األسرةو 

وبصبلح األسرة يصمح حال المجتمع فالتربية في صورتيا الحديثة تعتبر أداة من أدوات 
 إال بفضل تربية حرة تربية تمكن الفرد من ممارسة حريتو لن تتحقق ىذه التنميةو  التنمية

 وديمقراطيتو.
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  :خالصة

التي تختمف من أسرة إلى و  تناولنا في ىذا الفصل أساليب التربية الحديثة داخل اآلسرة
الخمفيات التي تميز و  المؤثراتو  ومن مجتمع إلى أخر وىذا راجع إلى اختبلف العوامل أخرى

 م البصمات التي تتركيا في نفسية الطفل كذا دور ىذه األساليب في الحفاظ عمىاألفراد واى
تحقيقيا لمترابط األسري فالطفل خبلل العممية التربوية السوية و  متانة العبلقات داخل األسرة

 االجتماعيةو  تشبع حاجاتو النفسيةو  يشعر بان ىناك قوة ايجابية تدفعو وتمده بالثقة واالمان
 قت تصحح من اخطائو.في نفس الو و 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثاني:
 اإلطار التطبيقي للدراسة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخامس الفصل
 االجراءات املنهجية للدراسة
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 :تمييـــد
معينة وىو  إنسانيةتحاوؿ الوصوؿ لحؿ مشكمة  إلييعتبر البحث العممي المحاولة الناقدة 

كما ىو الحقيقة  إلىتقنيات بحثية تساعده في الوصوؿ و  أدواتتفسير لحقيقة ما باستخداـ 
ما بطريقة عممية ومنيج محدد ليصؿ في  الحقائؽ لحؿ مشكمة إلىفكر منظـ لموصوؿ 

 نتائجو  حموؿ إلى األخير
المؤدية  وألسبابالتنقيب عف العوامؿ و  التمحيص إلىوتيدؼ البحوث العممية بشكؿ عاـ 

تقديـ السبؿ الناجعة و  الظواىر المعينة وذلؾ قصد توضيحياو  ظيور المشكبلت إلى
البحث العممي ىـ و  عمى حد سواءتمع المجو  لمعالجتيا حتى يستفيد مف ذلؾ كبل مف الفرد

ال توجد طريقة عممية و  القياسو  نوع مف البرىاف الذي يتضمف معمومات تخضع لممبلحظة
كما أنو ليس مف السيؿ في العمـو االجتماعية ، الحقيقة فريدة تقود الباحث لموصوؿ إلى

المناىج باختبلؼ  الظواىر االجتماعية وبالطبع تختمؼ إيجاد المنيج الذي يحدد بدقة حقيقة
كؿ باحث في ميداف اختصاصو  "المواضيع ولكؿ منيج وظيفتو وخصائصو التي يستخدميا 

والمنيج كيفما كاف نوعو ىو الطريقة التي يسمكيا الباحث لموصوؿ إلى نتيجة معينة وكذلؾ 
لمحصوؿ عمى معمومات دقيقة قدر اإلمكاف تصور الواقع االجتماعي وتسيـ في تحميؿ 

 1ظواىره
الدراسة يمثؿ الطريقة التي تـ  ىذه يف المنيج الذي تمت االستعانة بو فوعمى ىذا فا

إتباعيا لمعالجة المشكمة موضوع البحث مع مراعاة مفيـو الخطوات والقواعد التي تبعد عف 
دراسة  ماما شامبل حيث أف لكؿعد عمى اإللماـ بجوانب الدراسة ألالوقوع في الخطأ وتسا

يستخدـ فييا الباحث خطوات معينة النجازىا ويحدد المنيج التي ، و اصعممية منيجيا الخ
وكذا حسب طبيعة العبلقة بيف المتغيريف الرئيسييف لمدراسة ، المناسب تبعا لطبيعة الموضوع

                                                 

 .23ص  1985ػػ الجزائر  كتابة الرسائل الجامعيةو  دليل الباحث في المنيجية : بوحوشعمار 1- 
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التربية الحديثة  وتشمؿ ىذه الدراسة عمى متغيريف رئيسيف ىما : وتبعا لؤلىداؼ المتوخاة منيا
   .األسري كمتغير تابعكمتغير مستقؿ والتماسؾ 

ذا كانت دراستنا  التماسؾ في األسرة عمى التربية الحديثة تيدؼ إلى إبراز تأثير  وا 
سعي لتحقيؽ را لما ينطوي عميو ىذا الموضوع مف أبعاد ومواقؼ مختمفة فاف الواستقرارىا ونظ

الرئيسي كيفية اختبار المنيج المناسب وبطريقة تحقؽ اليدؼ  عمى ذلؾ يتوقؼ قبؿ كؿ شيء
 الدراسة.مف إجراء ىذه 
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 في الدراسة  المنيج المستخدم أوال:
 أي دراسة عمميةو  تتعدد طرؽ ومناىج الدراسة حسب اختبلؼ الموضوع المدروس

 الموضوع الذي تدور حولو تخضع لمجموعة مف المعاييرو  بغض النظر عف طبيعتياو 
ج والذي تتـ عف طريقو معالجة دراسة ىي تحديد المني أي وأوؿ خطوة، التقنيات العمميةو 

طبيعة المنيج الذي نتبعو فإننا نحدد طبيعة لكي نحدد و  المعطيات الميدانية لمظاىرة
واف أوؿ ، ذلؾ ألف طبيعة المنيج تتوقؼ عمى طبيعة الظاىرة، الموضوع المدروس مف قبؿ

 1مشكمة تصادؼ الباحث ىي اختيار المنيج المناسب لمدراسة 
 2التي يسمكيا الباحث في معالجة موضوع البحث  الطريقةفالمنيج ىو 

يتمكف  باستخدامياموضوع البحث  مشكمةوىو الطريقة التي يتبعيا الباحث لدراسة 
 3لماذا؟و  كيؼ؟ السؤاؿ:عمى ثنائية  اإلجابةالباحث في العمـو االجتماعية مف 

رؽ عمياء شكري اف المنيج ىو تمؾ الطو  مف الباحثاف محمد عمي محمد ويضيؼ كؿ
 أف مثؿ ىذه الطرؽ ؾال شو  الفعمية الي يستعيف بيا الباحثوف في حؿ مشكبلت بحوثيـ

  4باختبلؼ األىداؼ العامة والفرعية لمبحثو  المناىج تختمؼ باختبلؼ مشكبلت الباحثو 
جراء تحميبلت لمعرفة العبلقة  ونظرا لطبيعة البحث اليادؼ لوصؼ ظروؼ معينة وا 

  :بينيما فقد اعتمدنا عمى
 I- التحميمي المنيج الوصفي :  

كؿ استقصاء ينصب عمى ظاىرة مف الظواىر كما ىي قائمة في الحاضر  ويعرؼ بأنو
بقصد تشخيصيا وكشؼ جوانبيا وتحديد العبلقات بيف عناصرىا أو بينيا وبيف ظواىر 

 تعميمية أو نفسية أو اجتماعية أخرى
                                                 

    ص       لجزائرالمؤسسة الوطنية لمكتاب الجزائري  ا التربية وعمم النفسمناىج البحث في عموم  :تركيرابح -  1
 األردفعماف ، التوزيعو  دار وائؿ لمنشر، واإلنسانية االجتماعيةالبحث العممي في العمـو  أساليبفوزي عزايبية : -  2

 20ص  2002 3الطبعة
 108ص  مرجع سابقرابح تركي : -  3
 138 ص 1986مصر ، اإلسكندرية، دار المعرفة المنيج العمميو  عمم االجتماعشكري : عمياء ، حمد عمي محمدم  - 4
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وقؼ معيف مع محاولة تفسير البيانات عف ظاىرة او مو  ويعرؼ عمى انو جمع الحقائؽ
 1ىذه الظاىرة 

تخطيط العمؿ حوؿ موضوع دراستو و  "ىو تصور والمنيج حسب موريس أنجرس:
  2الكتشاؼ الحقيقة لممشكمة

الطريقة التي يعتمد عمييا الباحث في الحصوؿ عمى  بأنو:ويعرفو محمد عمي محمد 
 3ؿ ظواىره تسيـ في تحميو  تصور الواقع االجتماعي، المعمومات الدقيقة

مجموعة  أوموقؼ  آووىو الذي يتضمف دراسة الحقائؽ الراىنة المتعمقة بطبيعة ظاىرة 
ال تقتصر ىذه الدراسات الوصفية عمى معرفة و  األوضاع أو األحداث أومف الناس 

معرفة المتغيرات والعوامؿ التي تتسبب في وجود  إلىخصائص الظاىرة بؿ تتجاوز ذلؾ 
 4وصفي.كونو  إلى باإلضافةتشخيصي اليدؼ  أف أيالظاىرة 

ومنيج البحث الوصفي كما يبدو مف التسمية ال يقؼ عند حدود وصؼ الظاىرة موضوع 
البحث ولكنو يذىب إلى أبعد مف ذلؾ فيحمؿ ويفسر ويقارف ويبلحظ أف وظيفة البحث 

 وىو ييتـ بتحديد الظروؼ والعبلقات التي، الوصفي تتمثؿ في وصؼ ما ىو كائف وتفسيره
ئدة والتعرؼ عمى المعتقدات ـ بتحديد الممارسات الشائعة أو الراتوجد بيف الوقائع كما ييت

 5 الجماعات وطريقتيا في النمو والتطورو  واالتجاىات عند األفراد

                                                 
 133ص  1982ط  د، المنيجو  الموضوع، المفيـو، عمم االجتماع صبلح محمد الفواؿ: - 1
، اخروف دار القصبة لمنشرو  ترجمة بوزيد صحراوي العممي في العموم االنسانية منيجية البحث انجرس:موريس  - 2

  99ص 2006 2ط زائرالج
 182/183ط  د، دار المعرفة، أساليبوو  دراسة في طرائؽ البحث، المنيج العمميو  عمم االجتماع محمد:محمد عمي  - 3
 33ص  مرجع سابق واخروف:فوزي غرايبية  - 4
      ص مرجع سابق :تركي رابح - 5



  إلاجراءات املنهجية للدراسة الخامس:الفصل الباب الثاني: إلاطار التطبيقي للدراسة               

275 

موقؼ  أوعمى انو الطريقة المنظمة لدراسة حقائؽ راىنة متعمقة بظاىرة  أيضاويعرؼ 
التحقؽ مف  أوينة بيدؼ اكتشاؼ حقائؽ جديدة مع أوضاع أو أحداث أو أفراد أومعيف 

  1تفسرىا و  العبلقات التي تتصؿ بياو  أثارىاو  صحة حقائؽ قديمة
والمنيج الوصفي ىو منيج مستقؿ بذاتو لو أغراض محددة وتقنيات خاصة مع إمكانية 

 بحثية األخرى كاألسموب المسحي واالرتباطيوصفو إطارا عاما تندرج تحتو األساليب ال
المقارف ودراسة الحالة فيذه األساليب يمكف عدىا مناىج وصفية  السببيو  يؿ المحتوىتحمو 

انطبلقا مف أف وصؼ أي ظاىرة معاصرة يعد في واقع األمر منيجا وصفيا لممنيج التاريخي 
الذي يصؼ ظاىرة ولي زمنيا خبلفا لممنيج المرتبط بالتوقع المستقبمي لمظاىرة المدروسة 

الذي يتضمف دراسة الحقائؽ الراىنة المتعمقة  وىو أيضا 2منيج تجريبي ألنو في واقع األمر
بطبيعة ظاىرة أو موقؼ أو مجموعة مف الناس أو مجموعة مف األحداث أو مجموعة مف 
األوضاع وال تقتصر ىذه الدراسات الوصفية عمى معرفة خصائص الظاىرة بؿ تتجاوز ذلؾ 

أي أف اليدؼ تشخيصي ، في وجود الظاىرةإلى معرفة المتغيرات والعوامؿ التي تتسبب 
لذا فاف التقارير اإلحصائية مثبل والتي تذكر حقائؽ منفصمة عف ، باإلضافة لكونو وصفي

عدد السكاف أو مستوى الدخؿ ال تغير بحوثا وصفية ألنيا ال تربط المتغيرات يبعضيا 
  البعض ففي المنيج الوصفي تكوف أىداؼ الدراسة ىي:

 ات الكامنة في البيانات بيدؼ الوصوؿ إلى تعميمات تمكننا مف التنبؤػ معرفة االتجاى 
مثاؿ ذلؾ معرفة نسبة تزايد عدد السكاف أو الجرائـ في بمد معيف مف خبلؿ ، بيا في المستقبؿ

                                                 
 اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، جتماعيةالخطوات المنيجية إلعداد البحوث اال البحث العمميشفيؽ: محمد  - 1

 86ص  1998مصر 
 طبعػة – طػرابمس – الجامعػة المفتوحػة. وتقنياتـوالبحث العممي أساليبو : أمطيرسعيد  عياد ،سركزالعجيمي عصماف  - 2

     ص     -  
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فترة زمنية محددة تمكننا مف التنبؤ بما سيكوف عميو عدد السكاف أو نسبة الجرائـ في 
 1المستقبؿ 
 مثاؿ ذلؾ طبيعة العبلقة بيف الكثافة السكانية ونسبة  ر بمتغير أخرمعرفة ارتباط متغي

  الجريمة أو العبلقة بيف ارتفاع تكاليؼ المعيشة وزيادة الرواتب واألجور
 مثاؿ ذلؾ معرفة معدؿ دخوؿ األفراد ، في البيانات معرفة النزعة المركزية واالنحرافات

درجة الفرؽ بيف دخوؿ الفئات المختمفة واالنحراؼ المعياري مقياس درجة التشتت لمعرفة 
  .ومقارنة ذلؾ مع مجتمعات أخرى

 مستعار مف العمـو الطبيعية فكما تمسح األرض لتحديد مساحتيا ومعرفة  المسح
معرفة و  السطحية فاف الظاىرة االجتماعية تمسح لتحديد طبيعتياو  خصائصيا الجيولوجية

 وكذلؾ:التي تتعمؽ بتركيبيا  خصائصيا
 الدراسات في  أىـمف  فراد في تعامميـ مع بعضيـ وتعتبر الدراسات الوصفيةسموؾ األ

لممجتمع بيدؼ تعميـ نتائج الدراسة  اإلدارة وأكثرىـ شيوعا ويتضمف المسح دراسة عينة ممثمة
مف أجؿ التعرؼ عمى الحقائؽ األساسية عف المجتمع شريطة أف تكوف العينة ممثمة لممجتمع 

عف طريؽ اختبار عينات كبيرة الحجـ نسبيا وبشكؿ عشوائي يضمف المأخوذ منو ويتـ ذلؾ 
 .2في اختيار مفردات العينة موضوع الدراسة عدـ التحيز

االستقصاء والمقابمة في  أوعمى االستبياف  وتعتمد الدراسات الوصفية بشكؿ رئيسي
نتائج تعميـ ال "تجعؿ عممية و  جميع البيانات وىذا يمكف الباحث مف جمع بيانات كثيرة

ولكف  إحصائياكما أف تقنيف االستبياف أو المقابمة تجعؿ مف السيؿ معالجة البيانات ، ممكنة

                                                 
 األردف ص لمنشر، عمافوائؿ دار      ،  ط :االجتماعيةفي العموم  العمميأساليب البحث  :وآخروففوزي غرابية  - 1

   
    ص نفس المرجع  - 2
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مدى الدراسة وغزارة البيانات  فاتساع يؤخذ عمى الدراسات الوصفية أنيا سطحية وغير معمقة
مكانية تحميميا إحصائيا تكوف أحيانا عمى حساب عمؽ الدراسة وصدقيا   1وا 

واقع الميداف الذي تمت فيو الدراسة و  ذا المنيج لطبيعة الموضوع المعالجوقد تـ اختيار ى
وعمى ىذا األساس وقع اختيارنا المناسب لمبحث في ىذه المجاالت و  باعتباره المنيج الشائع

وىذه  األسرةعبلقتيا بالتماسؾ داخؿ و  المنيج لدراسة موضوع التربية الحديثةعمى ىذا 
لواقع االجتماعي والتربوي المحيط بجوانب الظاىرة وتحميؿ وصؼ ا الدراسة تستوجب عمينا

 .المعطيات التي حصمنا عمييا ميدانيا
يا عمي ىذا المنيج في ضرورة معرفة األساليب األسرية التي يشبوتكمف أىمية استخداـ 

وصؼ الواقع  بمعنى القيمي الذي يتربى فيو المبحوث مف الناحية التنشيئية واإلطار
ىذا الواقع  تربوي المحيط بالمبحوث داخؿ األسرة وخارجيا وتحديد العبلقة بيفاالجتماعي وال

مكانية حدوث تفكؾ مف عدمو داخؿ  فوصؼ الحياة األسرية وتحميؿ مختمؼ ، األسرةوا 
فة األساليب السموكات داخميا وخاصة التعامبلت بيف أفرادىا مف شأنو أف يوصمنا إلى معر 

 لؤلبناءتوصيميا  القيـ السائدة داخميا وطريقةو  اؿ داخؿ األسرةالتربوية التي ينشئ عمييا األطف
مجتمع ككؿ أو المساىمة في المف التصادـ والنزاع داخؿ األسرة  ة ذلؾ في الحدومدى نجاع
  . تحسيف العبلقات داخمياو  في استقرارىا

 التالية:وقد تـ توظيؼ المنيج الوصفي في ىذه الدراسة مف خبلؿ الخطوات 
والتي حاولنا 2المعمومات النظرية و  ستكشاؼ : وتـ فييا جمع كؿ البياناتمرحمة اال .1

في  أوقديما  سواءالمتبعة  األسرية األساليب أىـو  األسرةو  متعمؽ بالتربية وما ىفييا كؿ 
المفاىيـ البحثية  أىـعصرنا الحالي كؿ عمى حد بتتبع كؿ المراحؿ التاريخية التي مرت بيا 

تحميؿ اثر المتغير و  تفسيرو  عمى أساليب التربيةو  أت عمى األسرةواىـ التطورات التي طر 
المستقؿ وىو التربية الحديثة وأساليبيا عمى المتغير التابع وىو التماسؾ األسري وفي ىذه 

                                                 
   4سابؽ صالمرجع نفس ال االجتماعيةأساليب البحث العممي في العموم  :وآخروففوزي غرابية  -  1
 267ص  مرجع سابق مالكي:حناف  - 2
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مصادره إضافة إلى جمع المعمومات والمادة العممية مع و  المرحمة يتحدد الموضوع مف أبعاده
راسة مع جمع المعطيات اإلحصائية المتعمقة بمجتمع البحث المقابمة األولية لبعض اسر الد

 مف المؤسسات المختصة .
  1:التشخيصو  مرحمة الوصؼ .2

تحديد بعض مؤشرات و  الفرضيات المتعمقة بالدراسةو  التساؤالتوشممت صياغة كؿ 
ومحاولة حصره بعبلقة بيف متغيريف  االتساع الكبير لموضوع الدراسةالدراسة خاصة مع 

العينة الممثمة لو وكذا اختيار األدوات و  تابع مع تحديد مجتمع البحث األخرو  تقؿاألوؿ مس
  المقابمة(، المبلحظة، )االستبيافالمبلئمة لجمع المعمومات 

تفسيرىا عبر إعطاء تفسيرات عممية ألسباب وجودىا لتكوف و  البيانات:تحميؿ مرحمة  .3
كإثبات او نفي لمفرضيات  ة وكذابمثابة أجوبة عف التساؤالت التي تدور حوليا الدراس

 المتعمقة بالدراسة 
 االستقصاءو  كالمبلحظة منيجية: تإجراءاومنو فالمنيج الوصفي التحميمي يتضمف عدة 

  2التفسير و  التحميؿو 
الموضوعات اليامة في  أحدوالتي تمثؿ الدراسة المرجوة  أىداؼيخدـ بشدة  وىذا ما

قدر مف  أكبرالتالي نستطيع مف خبللو جمع األسرة عمى الخصوص وبو  المجتمع عموما
العوامؿ التي و  كؿ الظروؼ إلىالتوصؿ و  البيانات حوؿ الموضوع المراد دراستوو  المعمومات

تحديد مدي االرتباط و  غير مباشر واىـ التغيرات التي طرأت عمييا أوتؤثر فيو بشكؿ مباشر 
 القائـ بيف العوامؿ المحيطة بالظاىرة موضوع الدراسة 

  المساعدة:التقنيات المنيجية  :1-2
وىذه النتائج مرتبطة  إلييابحث تقدر مف خبلؿ النتائج التي يتوصؿ  أيقيمة  إف 
حوؿ البيانات و  التي يعتمد عمييا الباحث في جمع المعمومات األدواتعمى بأخرى  أو ةبطريق

                                                 
 128: مرجع سابؽ ص  منيجية البحث العممي في العموم االنسانيةموريس انجرس :  - 1
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عمى  األدواتويتوقؼ اختيار الباحث ليذه  األدواتموضوع الدراسة وتتعدد وتختمؼ ىذه 
 مجموع العوامؿ المحيطة بالظاىرة محؿ الدراسة 

كفيمة و  اعتمادنا عمى المنيج الوصفي مدعما بتقنيات منيجية مساعدة ولقد جاء
التربية الحديثة ومدى  بتشخيص ظاىرة البحث أو الوقوؼ عمى الجوانب المختمفة لظاىرة

  يمي:يات المساعدة نذكر ما ومف بيف ىذه التقن التماسؾ األسريو  تحقيقيا لبلستقرار
  :اإلحصائيــــة التقنيـــة-1

 1تحميمياو  جمع البياناتو  تحديد اليدؼ أىميامجموعة مف العمميات  أساسوتقـو عمى 
بيا ثـ تنظيـ البيانات وسح في كافة جوانب بحثنا بدءا باختبار العينةتستخدـ و  

داوؿ إحصائية بسيطة ومركبة المعمومات وتفريغيا والتي تـ الحصوؿ عمييا في شكؿ جو 
وكيفيا تحميؿ معطيات بحثنا كميا  في والتي ستساعدنا متضمنة تكرارات وكذا النسب المئوية

وفيـ الموقؼ االجتماعي فيما صحيحا ومنو الوصوؿ إلى استنتاجات وتعميمات تتشكؿ في 
 .الحاليةاألخير كنتائج نيائية لمدراسة 

 :المقارنــــــةتقنيـــة ــ  2
في أساليب التربية رصد صور المسايرة والمغايرة أي مدى التماثؿ والتبايف ل ساعدناوت

األمر الذي سوؼ يقودنا إلى عقد مقارنات ذات  ما أضحتو  داخؿ األسرة بيف ما كانت عميو
ىذه ظاىرة مع إبراز أىـ األسباب الكامنة وراءىا وبالتالي تحديد الفروؽ  إثراء كبير في تحميؿ

 عمى االستقرار األسري التربية الحديثة تأثيرالذي مف شأنو كشؼ  ب التربويةبيف األسالي
 مظاىرىا.و 

  البيانـــات:جمــع  أدوات- 1-3 
األداة كوسيمة مستخدمة في جمع البيانات والمعطيات متوقفة مف حيث اختيارىا  إف 

بالتالي فمنيا ما يمكننا استعمالو و  ع خصوصية كؿ دراسة أو بحث عمى حدوتبلؤميا م
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توظيفو ومنيا ما ال يمكف نظرا لعدـ فاعميتيا أو صبلحيتيا في بعض المواقؼ التي يراد 
جمع البيانات حوليا وعمى العمـو فقد اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى األدوات التي رأينا أنيا 

 :ذات فعالية وتفي بالغرض المطموب وىي
  :المالحظــــة ــ 1
وأىـ  ومف ؿ جمع المعمومات التي استخدميا اإلنسافأقدـ وسائ تعد المبلحظة مف 

األدوات المستخدمة في جمع البيانات الخاصة بالعمـو االجتماعية والتي منيا ما يتصؿ 
بما فييا مشاعرىـ واتجاىاتيـ في مختمؼ مواقؼ الحياة ، فرادجمع بيانات عف سموؾ األب

ؽ البحث الميداني السوسيولوجي "المبلحظة كطريقة مف طر  إفكما يرى البعض ، االجتماعية
بأنيا أكثر التقنيات صعوبة ألنيا تعتمد عمى ميارة الباحث وقدرتو عمى تحميؿ العبلقات " 

  1االجتماعية وأنماط السموؾ االجتماعي المراد دراستو 
العبلقات  وبالتالي فاف المبلحظة تمكف الباحث مف تحديد واكتشاؼ االرتباط بيف مختمؼ

لمبلحظة ىي مف أىـ وسائؿ جمع البيانات التي استخدميا اإلنساف منذ القدـ االجتماعية وا
مف اإلنساف العادي والباحث إال أف والمبلحظة يستخدميا كبل  عمى الرغـ مف أف المشاىدة

فالمبلحظة األولى ىي مبلحظة غير عممية ، المبلحظة في كمتا الحالتيف تختمؼ فيما بينيا
الحياة فيي ال  الظواىر المحيطة باإلنساف في مختمؼ مجاالتو  ارتبطت باألشياء والمواقؼ

تيدؼ الى الكشؼ عف حقيقة عممية محددة في حيف أف المشاىدات والمبلحظات التي يقوـ 
عف جممة مف الحقائؽ العممية  لدراسة ظاىرة ما بيدؼ الكشؼ بيا الباحث عممية مقصودة

 .2واضحة  أو عممية نظريةلتفسير تمؾ الظاىرة وتحميميا والوصوؿ إلى غاية 

                                                 
      ص      منتويقسنطينة منشورات جامعة ، أسس المنيجية في العموم االجتماعية: وآخروففضيؿ دليو  - 1
      مرجع سبؽ ذكره ص: وتقنياتوبو البحث العممي أسالي: سركزالعجيمي عصماف  - 2
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 أمثاؿليست غريبة عمى العمماء العرب ، المبلحظة أداة رئيسية في جمع البيانات إف
والحسف بف الييثـ وغيرىما الذيف أولوا ىذه األداة عنايتيـ وأكدوا أىميتيا ، جابر بف حياف

 1واستخدموىا طريقة أساسية في الوصوؿ إلى الحقائؽ والمعارؼ 
البدائي في  اإلنسانيوسائؿ جمع البيانات التي استعمميا  أىـة مف وتعتبر المبلحظ

المعاصر لما ليا مف  اإلنسافمبلحظة الطبيعة وما يطرأ عمييا مف تغيرات ومازاؿ يستعمميا 
 2فائدة و  أىمية
والتي يتـ استخداميا ، وفيما يخص بحثنا ىذا فقد تـ استخداـ طريقة المبلحظة البسيطة 

اىرة دوف تخطيط مسبؽ لنوعية المعمومات أو السموؾ الذي سيخضع في حالة مبلحظة ظ
و يخص تطرقنا لموضوع ىاتو الدراسة ى فيمالممبلحظة ومف ثـ فاف ما أثار انتباىنا 

 السموكيات. بعض المبلحظة العادية لتفشي
اتجاه المجتمع أو تبني طريقا  بالنسبة لؤلطفاؿ العزلةو  كذا االنسحابيةو  داخؿ األسر

التوافؽ االجتماعي المعبر  وءكما أف س لمخبلص قد يبدو في الرفض والتمرد والعنؼأخرى 
حصائيات لبعض االنحرافات السموكية التي تتزايد و  عنيا في صورة أرقاـ ، ف لـ نقؿ تتفاقـإا 

إلى  لجوء اآلباءو  االنتحارو  األحداث وتعاطي المخدراتكانتشار ظاىرة انحراؼ وجنوح 
مط في توجيو أبنائيـ كذا مبلحظة التدليؿ الذي يمجأ لو اآلباء في التعبير التسو  القسوةو  العنؼ

 .عف حبيـ ألطفاليـ
ات العديدة لسموؾ األطفاؿ في ال مباالتيـ واستيزاءىـ بمبادئ ظالمبلح، زيادة عمى ذلؾ

مع نكرانيـ مع تمردىـ ورفضيـ المتنامي لمقيـ والمعاير الخاصة بالثقافة السائدة المجتمع 
ىذه المبلحظات تمت مف دوف مشاركة وىذا بمبلحظة األطفاؿ أثناء  كؿ مجتمعنا داخؿ

 . المناسبات العائمية وحتى في الشارعو  المعب أو مع أبائيـ أثناء التسوؽ أو حتى في الحفبلت

                                                 
              ص نفس المرجع وتقنياتوالبحث العممي أساليبو : سركزالعجيمي عصماف  - 1
ط  د الجزائر، التوزيعو  دار اليدى لمطباعة والنشر، منيجية العموم االجتماعية جيبلني:حساف ، بمقاسـ سبلطنية - 2
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  االستمـارة:ــ  2 
موضوع الدراسة عف  أبعاديمكف عف طريقيا اكتشاؼ ، االستمارة ىي مجموعة مؤشرات

وىي ، أي إجراء بحث ميداني عمى جماعة محددة مف الناس، الستقصاء التجريبيطريؽ ا
تخص  األسئمةتحتوي عمى مجموعة مف و  المبحوثو  وسيمة االتصاؿ الرئيسية بيف الباحث

  1القضايا التي نريد معمومات عنيا مف المبحوث
وسيمة لجمع  وأنيا المقننةتعرؼ استمارة البحث كنموذج يضـ مجموعة مف األسئمة و  

المعمومات المتعمقة بموضوع البحث عف طريؽ إعداد استمارة يتـ تعبئتيا مف قبؿ عينة ممثمة 
 .2مف األفراد تحتوي عمى عدد مف األسئمة مرتبة بأسموب منطقي مناسب

وتعتبر االستمارة أحد األدوات المبلئمة لمحصوؿ عمى معمومات وحقائؽ مرتبطة بواقع 
 تمؾ االستمارة التي تحتوي عمى: تعرؼ أيضا بأنيامعيف تستيدؼ دراستو و 

بفراغ مجموعة مف األسئمة والعبارات المكتوبة مزودة بإجابتيا واآلراء المحتممة أو 
ويطمب مف المجيب عمييا مثبل اإلشارة إلى ما يراه ميما أو ما ينطبؽ عميو منيا أو  اإلجابة

 3.خ.... اليعتقد أنو ىو اإلجابة الصحيحة 
ترسؿ ، جموعة مف األسئمة المرتبة حوؿ موضوع معيف يتـ وضعيا في االستمارة"وىي م 

لؤلشخاص المعنييف بالبريد أو يجري تسميميا باليد تمييدا لمحصوؿ عمى األسئمة الواردة 
 .4فييا"

إف االستمارة ىي األداة الرئيسية التي تـ االعتماد عمييا لجمع المعمومات مف المبحوثيف  
 وقد تـ إعداد االستمارة لتوجيييا إلى فئة األولياء.، في ىذا البحث

                                                 
 282ص  مرجع سابق جيبلني:حساف ، بمقاسـ سبلطنية - 1
 دار صػفاء، عمػاف، والتطبيـق النظريـة منـاىج وأسـاليب البحـث العممـي ،غنػيـعثمػاف محمػد ، مصػطفى عميػاف ربحػي - 2

   ص    
   مرجع سبؽ ذكره ص – عصماف سركز – العجيمي - 3
 1995لمطبوعات الجامعية الجزائر ديواف ا، مناىج البحث العممي وطرق اعداد البحث ذنيبات:محمد ، عمر بوحوش - 4
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وتشمؿ االستمارة عمى مجموعة مف األسئمة الخاصة بإمكانية قياـ عبلقة تأثير المتغير  
 الحديثة عمىأي مدى التربية ، األسريفي المتغير التابع وىو التماسؾ  ىو التربيةو  المستقؿ

 التماسؾ األسري 

ذلؾ تـ تقسيـ االستمارة  يياوبناء عم، جموعة مف االسئمةموقد احتوت االستمارة عمى 
  :إلى خمس محاور رئيسية ىي

  األول:المحور 
المستوى ، ويتضمف ىذا المحور أسئمة عامة لمتعريؼ بالمبحوثيف مثؿ: عدد أفراد األسرة 

 عدد األطفاؿ.، الشيري لؤلسرة الدخؿ، التعميمي لؤلولياء
  األسئمةتضمف مجموعة مف و  أساليب التربية:و  سريةحوؿ التنشئة األ :الثانيالمحور 

األساليب األكثر و  باألبناء.حوؿ عبلقة األولياء و  األسريةتدور حوؿ القائـ عمى التنشئة 
 فعالية في التعامؿ مع األبناء

  تضمف مجموعة مف األسئمة تدور حوؿ  التكنولوجيا:و  حوؿ التربية :الثالثالمحور
تأثير مواقع التواصؿ و  مراقبتيا لؤلبناءو  تدخؿ األولياءو  قبؿ األبناء نوعية البرامج المتابعة مف

 .باآلباءاالجتماعي عمى عبلقة األبناء 
 تأثيرىا عمى تربية األبناء: تضمف مجموعة و  المجتمعية : حوؿ التغيراتالمحور الرابع

خاصة و  أىـ الموارد االقتصادية لياو  تقسيـ الوظائؼ داخؿ األسرة تدور حوؿ مف األسئمة
 األسرة.تأثير خروج المرأة لمعمؿ عمى نمط الحياة داخؿ 

 األسرة:عبلقة أساليب التربية بالتماسؾ داخؿ  : حوؿالمحور الخامس 
األوقات التي يتواجد فييا و  سؤاال تدور حوؿ نوعية العبلقات داخؿ األسرة 34تضمف 

 ية.االجتماعالعادات و  ممارستيـ لمشعائر الدينيةو  أفراد األسرة معا
   وقد اعتمدت في كتابة االستمارة عمى نوعيف مف األسئمة أغمبيا جاءت مغمقة

 والبعض منيا نصؼ مفتوحة
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عمى استمارة المقابمة والتي  أيضااالعتماد  تـع دراستنا ىذه فقد لخصوصية موضو را ونظ
  " بأنيا:يعرفيا محمد عمي 

اء بياناتيا مف خبلؿ مقابمة تتـ قائمة مف األسئمة أو االستمارة التي يقوـ الباحث باستيف
 1.المواجية المباشرةبينو وبيف المبحوث أي أنيا تتضمف موقؼ 

مف موجية لآلباء  وتكوف جمع البيانات لممقابمة بغرض بتصميـ استمارةسنقـو ومنو 
  المبحوثيف.

  :البيانــاتل ـــتحمي أساليـــب- 1-4
 مة في تصميـ البحث بصفة عامةيعد أسموب تحميؿ البيانات مف بيف الخطوات اليا

الذي سوؼ يستعيف بو و  وذلؾ مف حيث أنو ينبغي عمى الباحث أف يحدد األسموب األمثؿ
بغية اختبار فرضيات ، لمعالجة وتحميؿ المعمومات أو البيانات التي سيحصؿ عمييا ميدانيا

ميو أف يعبر ومتى جمع الباحث البيانات كاف ع و أو اإلجابة عمى التساؤالت المطروحةيبحث
 2كمي أو بكمييما معا ، بشكؿ أو، عنيا وىو بذلؾ يفعؿ ىذا إما بطريقة وصفية كيفية

أي بأسموب ، تـ االستعانة باألسموبيف معايفيما يتعمؽ بموضوع الدراسة الحالية فقد و  
األساليب التربوية الخاصة بفيـ  التحميؿ الكيفي مف أجؿ استنتاج المؤشرات واألدلة الكيفية

 باألساليبالخاصة  محاوليف في ذلؾ مقارنتيا بالحقائؽ واالستنتاجات األسرةمتبعة داخؿ ال
ونوع التربية  األسرة أفرادمى نوع العبلقة التي تربط ومنو التعرؼ ع،  3التربوية الحديثة

مزدوجة ثـ وصفيا و  عمى شكؿ جداوؿ بسيطة والعرض المعتمدة لتقوية العبلقة او العكس
ومنو حساب الفروؽ بيف ىذه النسب  األسئمةج النسب المئوية لمتغيرات عف طريؽ استخرا

تـ االستعانة لوصؼ بيانات الدراسة الميدانية بأحد مقاييس النزعة المركزية أال وىو يكما 
تتكامبلف  إنماوعمى العمـو فاف كبل الطريقتيف الكيفية والكمية  الحسابي المتوسط أو المعدؿ

                                                 
      ص مرجع سبق ذكره، وآخروففضيؿ دليو  - 1
    ص        ص،     ، دار الفكر العربي، القاىرة  ط، عمم اجتماع التربية، سميرة أحمد السيد - 2
 .220ص ، بيروت، دار العمـ لممبلييف،  ، طأسس البحث العممي في العموم السموكيةعاقؿ،  فاخر  - 3
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مف و  عمى استقرار األسرة تأثيرىاو  التربية ف مضموف وخصائصمحاولة الكشؼ ع إطارفي 
وجؿ ىذه الخطوات السابقة ، التربية الحديثة والمعاصرة لؤلساليبحيث مسايرتيا أو مغايرتيا 

الذكر ستكوف محؿ الوقوؼ والمتابعة في الفصؿ الخاص بتحميؿ وتفسير بيانات ىذه الدراسة 
 .الميدانية
تحميؿ المحتوى في دراستي ىذه كدعامة لمتقنيات األخرى قد استخدمت ايضا تقنية و  

مف خبلؿ اإلجابة ، خاصة في تحميؿ األسئمة التي منحت لممبحوث حرية كبيرة في التعبير
 عمى التساؤالت التالية:

 ما ىي النتيجة؟ ػػػػػ لماذا؟ػػػػ كيؼ؟  ػػػػ ليقوؿ ماذا؟ػػػ لمف؟ و  - مف يتكمـ؟-

 مضموف المقاببلت ما يمي: في تقنية تحميؿ وقد انتيجت

 قراءة ابتعدت فييا عف عنصر ، قراءة نص المقابمة كما ورد عمى لساف المبحوث
 لو داللة. و  ميـو  التمخيص ذلؾ أف كؿ ما يقولو المبحوث مفيدو  االختصار

 استثمارىا فيما يخدـ التحميؿ فيما بعد. و  استخراج النقاط الحساسة 

 أدوات الدراسة: صدق- 1-5

وىناؾ ثبلث انواع مف ;، بصدؽ أداة الدراسة أنيا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسوونعني  
 الصدؽ:

  الظاىريالصدؽ.  

 الصدؽ المنطقي.  

 الصدؽ التجريبي. 

ولكؿ مف ىذه األبعاد طريقة خاصة لقياسو فقدت اعتمدت في استخراج الصدؽ الظاىري 
مف طمبة الدكتوراه عمى مجموعة و  بعرض االستبياف عمى مجموعة مف أساتذة االختصاص

قد أبعدت العديد مف األسئمة التي لـ تحصؿ عمى و  خبرة في ىذا المجاؿو  ممف ليـ اطبلع
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باعتبار أف ىذه الطريقة مف الطرؽ المناسبة الستخراج الصدؽ الظاىري  80 الموافقة بنسبة
  1الذي يقـو عدد مف المختصيف بتقرير مدى تمثيؿ العبارات لمصفة المراد قياسيا

 مجاالتو:و  البحث مجتمع-ياثان

إف مجتمع البحث في لغة العمـو اإلنسانية ىو:"مجموعة منتيية أو غير منتيية مف  
تمثؿ و  2التي ترتكز عمييا المبلحظات"و  العناصر المحددة مف العناصر المحددة مسبقا

 خنشمة:بمدية  مف مجموعة اسر في مجتمع بحثنا

 ومجاالت الدراسة ثبلث: 

 كاني:الم المجال-2-1

يقصد بو الحيز ، و لكؿ دراسة اجتماعية مجاؿ مكاني تتـ فيو إجراءات الدراسة الميدانية 
 خنشمة".  مدينة الميدانية كاف إطارنا المكاني: " وبالنسبة لدراستنا، الجغرافي

  الجغرافي:الموقع 

الية ىي الو و  بالتحديد في منطقة االوراسو  تقع والية خنشمة في الشرؽ الشمالي الجزائري
تتوسط مف الشرؽ  1984في التقسيـ االداري الجزائري ظيرت كوالية بعد تقسيـ  40 رقـ
الوادي و  الية باتنة ومف الجنوب والية بسكرةو  مف الشماؿ والية اـ البواقي ومف الغربو  تبسة

 اما بمدية خنشمة فيي مف اىـ بمديات الوالية والتابعة لدائرة خنشمة عاصمة الوالية تحدىا

 كمـ شرقا     أوالد رشاش 
 كمـ جنوبًا )أصبحت والية منتدبة(    دائرة ششار 
 كمـ غرباً     دائرة قايس 
 كمـ الشماؿ الشرقي    دائرة عيف الطويمة 

                                                 
  566ص  مرجع سابق :خيري محمد السيد - 1
 .299ص ، الجزائر، دار القصبة لمنشر، منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية موريس أنجرس: - 2

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D8%B4%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B4%D8%B4%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D9%82%D8%A7%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 كمـ جنوباً     دائرة بابار 
 كمـ غرباً     دائرة الحامة 
 لغربكمـ الجنوب ا    دائرة بوحمامة 

 البشري: المجال-2-2

 خصائص العينة وكيفية اختيارىا: 

تحديد  البحوث االجتماعية خاصة مرحمةو  مف اىـ الخطوات المنيجية في البحث العممي
اجراءه خاصة و  مجتمع البحث بما انيا تتطمب دقة بالغة اذ يتوقؼ عمييا تصميـ البحث

  .العكسو  اد مجتمع البحثالتي يثبت صدقيا كمما زاد افر و  النتائج االمبريقية

التي أسعى لتحقيقيا مف و  تماشيا مع أىدافنا الدراسيةو  لممتغيرات األساسية لمدراسة وفقا
عبلقتيا بالتماسؾ األسري ارتأيت وضع المخطط و  خبلؿ التعرؼ عمى أساليب التربية الحديثة

 التالي:

 

  

 

 

 

 

 لممجال البشري لمدراسة مخطط توضيحي -2-شكل

  -في والية خنشلة األسر –مجتمع البحث الكلي 

  -اسر بلدية خنشلة – مجتمع البحث
 

 المجتمع المدروس

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
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ووفقا  األسريدورىا في تحقيؽ التماسؾ و  التربية الحديثة أساليبدراستنا  ضوعويتناوؿ مو 
الذي سيخضع لئلجراءات و  ليذا الموضوع جاءت المعاينة كطريقة الختيار المجاؿ البشري

  .المنيجية وفقا لطبيعة الموضوع ومتغيري الدراسة

توزع عمى مجموعة التي تو  وقد شكؿ مجتمع البحث عدد األسر الموجودة ببمدية خنشمة
وىذا وفؽ أخر  19731التييئة العمرانية ب و  التخطيط ةمديريالمقدرة حسب و  مف األحياء

مف مجتمع %5أسرة بما نسبتو  987 قد تـ اختيارو  2008تعداد إحصائي في الوالية سنة 
 كالتالي:طريقة حساب عينة الدراسة و  البحث تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية

 أسرة والتي تمثؿ عينة دراستنا إال أنيا البد أف تتوافر عمى  987تساوي و  5× 19731

100  

 في:تتمثؿ شروط الدراسة و  مؤشرات الدراسةو  شروط تتوافؽ

  ال تكوف األسرة مفككة سواء كانت ممتدة أو  األسرة وافضرورة ووجود الزوجيف في
 نووية 

  تمقي التربية  ا في فترةضرورة وجود األبناء داخؿ األسرة خاصة األطفاؿ الذيف مازالو
  الو الدية

 19.99بمدى تقديره حي  29البحث موزعيف عمى  مجتمع االستمارات عمىوقد وزعت 
  987/  19731 20أي بالتقريب 

 أولعدـ استو فائيا الشروط  412وبعد تجميع االستمارات بمغت االستمارات الممغية 
خاصة أف عممية  أو إتبلفيا لـ تسترجع بسبب ضياعيا 311و  التبلعب في اإلجابات

 أما مما جعؿ بعض األسر يسافروف دوف اعادة االستمارة التوزيع جرت أثناء العطمة الصيفية
استمارة بعممية بسيطة  264استوفت جميع مؤشرات الدراسة بمغت و  االستمارات التي جمعت

 نجد:
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ىي و  264اوي جع تساستمارة لـ تستر  311ػػ  575 تساويممغية استمارة  412ػػػ  987
 لمعينة الحجـ النيائي

 

 

 

 

 

 لعينة الدراسة  توضيحي مخطط -3-شكل

 الزماني: المجال- 2-3

أي منذ شير –تبدأ مف تحديد مشكمة الدراسة و  الفترة الزمنية إلجراء الدراسة ويقصد بو
 اإليداع.أي إلى غاية تاريخ -غاية إنجاز الدراسة بشكميا النيائي إلى-2012سبتمبر 

جدوؿ  وضع-المحددةبغية الوصوؿ لنتائج موضوعية في الفترة الزمنية  –د حاولت و ق
، بالدراسةو  ذلؾ أف التحكـ في الزمف يسمح بالتحكـ في المتغيرات المحيطة بنا، زمني لمدراسة

 ووضعت كذلؾ جدوؿ زمني ىامشي تحسبا لممشكبلت التي قد تعترضني.

لتحديد و  لمدراسة النظرية : خصصتيا1520إلى غاية شير  2012: مف المرحمة األولى
عداد دليؿ المقابمة.، و البشرية(و  المكانيةو  الزمانية)الثبلث مجاالت الدراسة    ا 

 خصصتيا لمدراسة الميدانية :إلى غاية تاريخ اإليداع 2015مف  :الثانيةالمرحمة 
 راحات.باقت الخروجو  لمنتائج النيائية الوصوؿو  مناقشتياو  تحميؿ البياناتو  لتفريغو 

 الحكومية:السجبلت و  الوثائؽ ثالثا: 

 13731حجم المجتمع الكمي :  

 987 حجـ مجتمع البحث : 
 462لعينة النهائي: حجم ا 
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التي يتحصؿ عمييا مف  اإلحصائيةالمعطيات  إلى باإلضافةيعتمد الباحث االجتماعي  
 مف المؤسسات الرسمية يستقيياتفريغ االستمارة عمى المعمومات التي و  خبلؿ عممية تبويب

 يبني مف خبللو ركائز بحثو ي توفر لمباحث المعمومات البلزمة التيتالييئات الحكومية الو 
نا دتزويو  التييئة العمرانية لوالية خنشمةو  قد تمت في دراستنا ىذه االتصاؿ بمدرية التخطيطو 

رسمي تـ بالجزائر  أخر إحصاءىذا مف خبلؿ  األسرلمبمدية وعدد  اإلجماليبعدد السكاف 
 إلحصائياتالغياب  األحياءالموزعة عمى  األسرعدد لـ نجد  لؤلسؼولكف  2008سنة 

 . الرسمية تارة والستحداث أحياء عشوائية تارة أخرى
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 خالصة: 

الجانب و  المنيجية ىمزة الوصؿ بيف الجانب النظري لمبحث اإلجراءاتيعتبر فصؿ  
المعموؿ بيا في البحث تكوف منسقة مع  المنيجية اإلجراءاتالميداني لكوف  أوالتطبيقي 
باختيار و  المنيج الذي ستعالج بوو  خاصة فيما يتعمؽ بنوع الدراسةالعامة لمدراسة  األىداؼ

 .تفسيرىاو  أساليب معالجتيا إحصائياو  أدوات جمع البياناتو  العينة وخصائصيا

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 التعميق عمييا تحميميا، تبويب البيانات أوال: تفريغ

 ثانيا: التأكد من صدق الفرضيات

 استخالص النتائج ثالثا:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :السادس الفصل
 تفريغ البيانات وحتليل النتائج
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 تمييد: 

, واتخاذ الخطوات  بعد االنتياء مف جمع المعمومات النظرية المتعمقة بموضوع الدراسة
االستمارة وتوزيعيا عمى أفراد العينة وبعد الميدانية األساسية ثـ النزوؿ إلى الميداف وتطبيؽ 

 إعادتيا إلينا معبأة مف طرفيـ ,سنقـو في ىذا الفصؿ بتفريغ البيانات في جداوؿ إحصائية,
, وذالؾ باستخداـ تقنيات التحميؿ اإلحصائي الكمي , ثـ نقـو بقراءة وتحميؿ ىذه البيانات

النتائج العامة يات الدراسة واستنتاج ومف ثـ سنقـو بعممية مناقشة ىذه النتائج في ضوء فرض
 ليا .
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 : التعميق عمييا  تفريغ وتبويب البيانات -أوال
 ( المستوى التعميمي لموالدين03جدول رقم )

 النسبة المئوية % التكرار الفئات
                        %2.27 06 أمي 

                         %7.95 21 يقرأ ويكتب
 %19.31 51 ابتدائي

 %24.24 64 متوسط 
 %31.43 83 ثانوي 

 %14.77 39 جامعي 
 %100 264 المجموع

 (.01مارة االستبيان السؤال رقم )المصدر : است  
 

 
 

 : يبين المستوى التعميمي لموالدين 10الشكل رقم 
في حيف شكمت نسبة مستوى  %     سبة نبلحظ أف معظـ مبحوثي دراستنا مستوى ثانوي ن

وقد بمغت  %19.13أما اذوي المستوى االبتدائي فقد بمغت النسبة  %24.24المتوسط نسبة  
 مع مف يقرؤوف ويكتبوف أكثر مف النسبة الممثمة لنسبة فقط وىي %  14.77التعميـ العالي نسبة 

ة الباقية لؤلمي راوحت النسببالنسبة لمجتمع دراستنا وت اجدوىي قميمة % 7.95التي بمغت 
يمعب دورا ىاما في تكيؼ  ومستوى تعمييـ ووعييـ ى التربيةعم% حيث ثقافة القائميف 2.27
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 ايجابيةأكثر تعميما كمما كانت لدييـ قيـ  أكثرفكمما كاف الزوجيف  األسرةالمعاممة التربوية داخؿ 
خاصة بيف  األفرادالتعامؿ بيف  ربيةبطريقة او بأخرى عمى طريقة التالعكس وىذا أكيد ينعكس عمى 

 .األبناء اآلباء

 : الحالة االجتماعية وعدد األوالد(04الجدول رقم )

 

 

 

 

 03السؤال  02 المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم

 الحالة العائمية لممبحوث 11الشكل رقم :

 
 : يمثل عدد االطفال في االسرة12الشكل رقم 

 الحالة االجتماعية التكرار النسب عدد االوالد التكرار النسبة
 متزوج 264 100% 3ػػػػػػ  1 93 35.22
 ارمؿ // // 5ػػػػػػػ 4 122 46.21
 مطمؽ // // فما فوؽ 6 49 18.56

 المجموع 264 100% المجموع 264 %100
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 التعميق : 

التي وضعت الختيار العينة ىي أف تكوف األسرة قائمة يتطمب فييا وجود إف مف أىـ الشروط 
األبناء وىذا لقياس جميع المؤثرات الداخمية أو الخارجية في عممية التربية فكمما كانت  األـ واألب

األسرة بتعدادىا الطبيعي الكامؿ تختزؿ معيا مجموعة مف المؤثرات النفسية  التي تطرأ عمى نفسية 
ومدى تقبميـ لعممية التربية خاصة في حالة غياب األب أو األـ سواء بالموت أو بالطبلؽ األبناء 

 األب بدوف أطفاؿ وىذا ما ال يخدـ بحثنا  أو بوجود األـ

 الدخل الشيري  المينة(: نوع /05الجدول رقم )

 (04/05م)المصدر : استمارة االستبيان السؤال رق

 

 الدخؿ التكرار النسب
 المينة التكرار النسبة 10.000اقؿ مف  19 7.19%

 بطال او امكثة بالبيت 34 %16.28 20000ػ 10000 28  10.60%
 موظؼ حكومي 87 %32.95 30.000ػػ 20.000 52 19.69%
 قطاع خاص 58 %21.96 40.000ػػ  30.000 91 34.46%
 أعماؿ حرة 85 %32.19 40.000فما فوؽ  74 28.03%
 المجموع 264 100% المجموع 264 100%
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 : يبين نوع المينة  13 الشكل رقم

 
 : يبين الدخل الشيري لممبحوثين14الشكل رقم 

 
 : التعميق

االكثر مف  40.000  -  30.000ذوي الدخؿ المحصوريف بيف )  نبلحظ اف 
( واقتربت النسب بيف %28.03و% 34.46الغالبة بنسبة ) ( ىي الفئات40.000

وىذا  %(  13إال أف فئة محدودي الدخؿ مثمت النسبة األقؿ ), , 30.000  -  20.00 )
يدؿ عمى اف غالبية المبحوثيف عماؿ اما موظفيف لدى الدولة براتب قار يتراوح بيف 

 الذي يكوف الدخا فيوا اما اعماؿ حرة كالتجارة مثبل او اكثر 40.0000الى  20.0000
 مما يدفعنا لمبحث حوؿ عبلقة الدخؿ األسري بأساليب التربية .مرتفعا مقارنة بباقي الميف 
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 التحميل : 

يعتبر دخؿ األسرة في الوقت  الحالي مف ضروريات الحياة لتحقيؽ حياة مرضية 
 ألفرادىا.

فاألوضاع االقتصادية لؤلسرة تمعب دورا ميما فبالنسبة لؤلسر التي يزيد دخميا  -
تكوف األـ تعمؿ مما يجعؿ الظروؼ االقتصادية بيا جيدة رغـ سمبيات ذلؾ عمى  40.000

تربية األبناء المذيف يتركوف في رعاية شخص آخر داخؿ األسرة أو خارجيا ويعتبر المورد 
وكمما زاد , المادي عصب الحياة األسرية إلشباع الكثير مف الحاجات وتحقيؽ أىدافيا

ف تحسف مف مستوى معيشتيا وتنيض بمسؤولياتيا نحو المتوفر منو استطاعت األسرة أ
 أفرادىا ونحو المجتمع.

أسرة مؤشرا ميما لكثير مف النواحي أىميا أي  ويعد مستوى الدخؿ الذي تتمتع بو  -
قدرتيا عمى  لمجتمع وغبلء المعيشةمدى قدرة األسرة عمى مواجية التحوالت االقتصادية في ا

يجعؿ أعباء األسرة تزداد وبالرغـ مف أف النسبة الغالبة تفوؽ وىذا ما  تمبية احتياجات أفرادىا
دينار إال أف ىناؾ عدـ رضا في الكفاية لتحقيؽ مطالب األغراض األسرية حيث  40.000

فانخفاض مستوى دخؿ األسرة يحوؿ دوف ارتفاع األسعار  يبرره المبحوثيف بغبلء المعيشة
العديد مف رغباتو  مما يؤثر سمبا عمى  تمبية احتياجات الطفؿ األساسية أو حرمانو مف

االضطراب وقد ينعكس ىذا عمى العبلقات داخؿ األسرة ويكوف تأثيره  نفسيتو فينتابو القمؽ
الحرماف واإلىماؿ  األبناء عمى السواء ولكف عمى األبناء اشد مف حيث اإلشباع عمى الوالديف

فقر قد البطالة أو ال ني مستوى المعيشةأما الوالديف فيؤثر عمييما مف ناحية أسموب التربية فتد
يبذؿ كؿ جيده لتوفير لقمة العيش فينصرؼ بذلؾ عف تربية تدفع الوالديف خاصة األب ل

 .اإلىماؿ واالشدة  اإلرىاؽ وىذا ما يدفعو إلى القسوة الغضب األبناء مسببا لو االنفعاؿ
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 وعدد الغرف نوع السكن يبين 06جدول رقم: 
 
 
 
 
 
 

                  
  (06/07المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم )

 الغرؼ بالمنزؿ عدد  15الشكؿ رقـ : 

 
 : نوع السكف 16الشكؿ رقـ 

 
 المصدر: 

 التكرار النسبة د الغرؼ عد التكرار  النسبة
 غرفة واحدة  12      4.54%

  ممؾ 78 %29.54     2ػػػػػ    1 92 34.84%
 ايجار 85 %32.19 3ػػػػػ    2 89 %33.71 مستقؿ

  الزوج أىؿ 88 %33.33   4ػػػ    3  53 20.07%
 الزوجة أىؿ 13 %4.92 فما فوؽ 4 18 %6.82 مشترؾ

  المجموع           264 %100 المجموع 264 100%
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 : التعميق

%( وىذا 33.33ىي النسبة الغالبة )ؾ مع أىؿ الزوج المشتر نبلحظ أف نسبة السكف 
عند أىؿ الزوجة  الساكنيفأما أقؿ نسبة ىي نسبة  يؤثر  بالتأكيد عمى أساليب التربية.

% وىذا يعود إلى أسباب ثقافية تمنع الزوج مف السكف عند أىؿ زوجتو منيا حتى ما 4.92
 .األنفة ىو متعمؽ بالرجولة

الممؾ السكف  باإليجار %( بالنسبة لمساكنيف32.19بيف ) أـ النسبة الباقية تراوحت
 % 29.54بالنسبة  

تتراوح عدد الغرؼ مف  األسراغمب  أفلعدد الغرؼ فأكبر نسبة تمثمت في  بالنسبة أما
غرفة إلى غرفتيف لظروؼ السكف التي تحتـ عمى األىؿ إعطاء غرفة أو اثنيف ليعيش االبف 

 أماالسكف في الجزائر  لبرامجوىذا نظرا    %34.84 راوحتفتثبلثة  إلىغرفتيف مف  أمافيو 
 أيضاوىذا  20.07مف فتمثمت بنسبة األربع غرؼ  بيف الثبلثعدد الغرؼ الذي يتراوح 

اما فيما يتعمؽ باألربع غرؼ فأكثر فيي اغمبيا بناءات برامج السكف في الجزائر  إلىراجع 
 أرضية خاصة ليست ممؾ لمدولة 

 التحميل: 

العديد مف األسر تتقاسـ المسكف مع أىؿ الزوج بسبب أزمة السكف أو بسبب  نجد أف
العادات التي تمنع االبف مف السكف خارج سكف العائمة لكف مف خبلؿ مقاببلتنا مع مبحوثينا 
نجد أف ىذه الوضعية قد شكمت ضغطا كبيرا عمى الزوجة خاصة التي ال تكوف حرة في 

ـ مف أف وجود الجد والجدة داخؿ األسرة يعطي األحفاد قوة اختيار طريقة  التربية عمى الرغ
 نفسية كبيرة ويتيح لؤلجداد أف يقدما الدعـ والخبرات لؤلـ في تربية األبناء .

وقد وضحت دراستنا أف اآلباء الذيف يعيشوف في مسكف مشترؾ كثيرا ما يستخدموف 
ف تحقيؽ اآلباء األسموب أسموب الضرب في التربية . فالتواجد مع عائمة كبيرة يحوؿ دو 
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يات بيف المراد بو في تربية األبناء لتصبح ىذه األخيرة معقدة جدا بسبب تداخؿ في الصبلح
منع مف الحفاظ عمى العبلقات األسرية في العائمة الكبيرة وىو أمر األـ والجدة لكف ىذا ال ي

 ميـ لتحقيؽ الترابط العائمي.  ضروري

تربية أبنائيـ في المسكف المستقؿ إال أف قمة الخبرة في وعمى الرغـ مف حرية اآلباء في 
ىذا المجاؿ وعدـ اتخاذ اآلباء قدوة ليـ يفتح الباب لمسمبيات أكثر مف اإليجابيات ويترؾ 
الحرية لؤلبناء وىذا ما يؤثر عمى نوع األساليب المستخدمة في التربية فغياب القدوة ىنا يعود 

مف خبلؿ دراستنا ىذه أف اآلباء الذيف يقطنوف  استنتجتاه, عمى األبناء وما الحظنا بالسمب 
 بسكف منفصؿ عمى األىؿ يتركوف الحرية لؤلبناء أكثر مف غيرىـ 

 األسرةداخؿ  الحديثة األساليبانتشار  المحور الثاني :  
 األوالد (:  القائم عمى تربية07جدول رقم )

 الفئة التكرار النسب
 األب 09 3.40

 األـ 124 46.96
 معا 21 7.95
 الخادمة 08 3.03

 الروضة 71 26.89
 الجدة 19 7.19
 احد افراد العائمة 12 4.54

 المجموع 264 %100
 08.المصدر :استمارة االستبيان السؤال رقم 
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 :القائم عمى تربية االبناء17الشكل رقم 

 
 التعميق : 

ي أف األـ ىي القائمة عمى تربية األوالد في معظـ نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ التال
%( وىي 26.89%( في حيف احتمت الروضة نسبة )46.96الحاالت التي مثمت نسبة ) 

نسبة معتبرة وتخص الحاالت التي تكوف فييا المرأة عاممة في حيف أف استخداـ خادمة 
%( وجاءت نسبة 3.40نسبة ) لبلعتناء باألوالد نادرة جدا تكاد تنعدـ أما بالنسبة لؤلب فتمثؿ

% في حيف احتمت الجدة المرتبة الرابعة في 7.95االشتراؾ في التربية بيف األـ واألب 
 (% 7.19)قياميا باالعتناء بأحفادىا بنسبة 

 التحميل: 
 عظـ محتوياتنا كانوانجد أف الدور التقميدي لممرأة لـ يختمؼ رغـ أف م مف خبلؿ الجدوؿ
ال أنيف لـ يعتمدف عمى الغير في تربية األبناء واالعتناء بيـ وتنصؿ مف النساء العامبلت إ

األب مف ىذه المسؤولية رغـ أنيا تربية األبناء ورعايتيـ تعتبر مف المياـ المشتركة بيف األـ 
 واألب .

أما المجوء إلى مربية لؤلطفاؿ أو خادمة أو حاضنة فإنيا تنعدـ في مجتمع بحثنا وىذا 
وطغياف , ىذه الميمة في مجتمعنا او قمة األميات فييا ضؼ إلى انعداـ راجع إلى عدـ ثقة

رياض األطفاؿ والجمعيات وانتشارىا بسرعة وعمميا عمى كسب ثقة األولياء فرفض الزوج أو 
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األب وعدـ تعاونو مع األـ في العناية باألبناء تجعميا تمجأ إلى رياض األطفاؿ فترة غيابيا 
ـ تقع في حيرة لصعوبة التوقيت بيف العمؿ وتربية األبناء مما في العمؿ وىنا نجد أف األ

يجعؿ نصيبيـ مف التربية ناقضا باإلضافة أف دورا الحضانة تشرؼ حاضنة وحيدة عمى 
ذا نظرنا إلى الوقت الذي تقضيو مع الطفؿ الواحد ضئيمة , مجموعة كبيرة مف األطفاؿ وا 

وقد , الوقت في رعايتو وتوفير العناية لولمغاية والطفؿ يحتاج إلى استثمار أكبر قدر مف 
كما قد تتجاىؿ اإلجابة عف بعض األسئمة التي تعتبر , تتجاىؿ الحاضنة بعض الطمبات لو

مما يعرض , عكس األـ التي تقوموا بالعناية الكاممة بأبنائيا, ضرورية ألبجديات الحياة
ميات غير عامبلت لكنيف رغـ أف ىناؾ أ, األبناء ألف ينشأوا  في جو غير مستقر عاطفيا

يرسمف أبنائيف لمروضة أو الجمعيات العتقادىف أف ىذه األخيرة توفر ليـ الرعاية أحسف 
 منيا وقد يطوؿ الحديث في ىذا الموضوع .

 التي تتبعيا داخؿ المنزؿ األساليب أىـ: 08جدوؿ رقـ  

 الفئات التكرار النسب
 الحوار والنصح 49 18.56%
 رغباتة اليتمب 54 20.45%
 الوعظ 42 15.90%
 لشدةا 51 19.31%
 التيديد الصراخ 35 13.25%
 الضرب 22 8.33%
 العقاب غير الجسدي 11 4.16%
 المجموع 264 100%

 09المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم  
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 التربوية التي تتبعيا داخل المنزل األساليب أىم: 18الشكل رقم 

 
 التعميق : 

نبلحظ مف خبلؿ الجدوؿ التالي أف أسموب تمبية الرغبات والشدة ىما األسموباف الغالباف 
%( بالنسبة لمثانية في حيف 19.31%( لؤلوؿ )20.45األسر والمذاف مثبل نسبة ) عند

األساليب األخرى  15.90الوعظ فجاء بنسبة %( أما 18.56أسموب الحوار والنصح نسبة )
و عمى العمـو فكميا نسب كر ذلصراح والضرب تمثؿ نسبة قميمة بيف النسب السالفة الالوعظ وا

 .متقاربة بيف بعضيا

 التحميل: 

عمى الرغـ مف أف أسموبي الشدة وتمبية الرغبات مف األساليب الخاطئة في التربية ألننا 
تباع اآلخريف فبل  نجدىما مف بيف األساليب الغالبة فاألوؿ يجعؿ الطفؿ يميؿ إلى الخضوع وا 

يستطيع أف يبدع أو يفكر وعدـ القدرة عمى إبداء الرأي أو المناقشة كما يعمؿ ىذا األسموب 
عمى تكويف طفؿ شديد القمؽ خائفا مف السمطة وقد ينتج عنو طفؿ عدواني يخرب ويكسر 

 األشياء بسبب عدـ إشباع حاجتو لمحرية واالستمتاع ليا .

ف أسموب الشدة فالمغاالة في تمبية موب ال يقؿ خطورة عالرغبات فيو أسأما أسموب تمبية 
ينشئ طفؿ غير قادر عمى , الرغبات التي تعتبر مف منظور مبحوثينا أريح لؤلبناء واآلباء



 النتائج ثحليلالبيانات  السادس: ثفريغللدراسة             الفصل  الباب الثاني: إلاطار التطبيقي

416 

تحمؿ المسئولية ومواجية الحياة ويتعمـ أسموب االتكاؿ وىذا ما  يجعؿ ىذا األسموب سببا في 
مبحوثينا في الرغبات المادية خاصة ميمميف تدمير األبناء وتنحصر تمبية الرغبات حسب 

 حاجة األبناء لؤلمف والعاطفة.

وتميو اآلباء لرغبات األبناء يجعؿ منيـ يعتمدوف عمى الغير وعدـ تحمميـ لمواقؼ الفشؿ 
واإلحباط في الحياة الخارجية حيث تعود أف تمبى كافة مطالبو وتوقع ىذا اإلشباع مف 

 عات األنانية وحب التممؾ لمطفؿ .المجتمع فيما بعد مع  نمو نزا

فقد وصمت حاالت تمبية الرغبات عند بعض األسر إلى اقتناء أجيزة الكترونية باىظة 
 وتركيـ يسوقوف سيارات أبائيـ دوف السف القانوني ., جدا

ويعتبر أسموب الحوار والنصح والذي مثؿ نسبة ال باس بيا عند مبحوثينا مف بيف 
 لمتغير -أسر دراستنا فمثقافة الحوار قدرة كبيرة حسب رأي مبحوثينا األساليب المستحسنة لدى

فيذا األسموب يسيؿ التعامؿ مع األبناء وتجعميـ يقوموف بتنشئة أبنائيـ تنشئة سميمة سوية 
بعيدة عف االنحراؼ وتحت مظمة الحوار تنمو شخصية األنباء نمو متوازنا وتتعمؽ ثقتيـ 

 ترونية التي حمت محؿ القائميف عمى عممية التنشئة.وتتفادى تعمقيـ باألجيزة اإللك

في حالة نعـ ماىي  الحوار والنقاش داخؿ المنزؿ أسموبؿ استعممدى ا : 09جدوؿ رقـ 
 االكثر مناقشة المواضيع

 

 10/11المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 

 الفئة التكرار النسب في حاؿ نعـ ماىي مواضيع النقاش التكرار النسبة
 نعـ 141 %53.40 حوؿ مشاكميـ واحداثيـ اليومية 42 29.78%
 جديدىا حوؿ احواؿ الدراسة 63 44.68%
 حوؿ امور عامة 31 21.98%
 المػػػػػػػػػجمػوع 141 100%

 ال 123 46.59%
 المجموع 264 100%
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  داخل المنزل: مدى استعمال لغة الحوار 19الشكل رقم 

 
 : في حال نعم ما ىي المواضيع التي يتم فييا الحوار20الشكل رقم 

 
 التعميق :

التعاطي في  الحوارالنسبة الغالبة ىي نسبة استعماؿ األسرة لمغة  أفيبلحظ مف الجدوؿ 
المجيبيف ببل  نسبة أما %53.40التي قدرت ب  الحديث داخؿ المنزؿ ومثمت النسبة الغالبة

  %47.60فكانت 

 التحميل:

يعتبر الحوار داخؿ المنزؿ مف أىـ مفاتيح نجاح أي عبلقة سواء كانت بيف الزوجيف أو 
عمى الرغـ مف أف النسبة كانت مرتفعة مقارنة بنسبة المجيبيف ببل إال أف  األبناء بيف اآلباء

باتيـ ببل باف انعداـ الوقت سواء تمؾ النسبة تبقى مخيفة ويرجع جؿ المبحوثيف التي كانت إجا
مف طرؼ اآلباء أو األبناء إلى طغياف التكنولوجيا عمى حياتيـ االجتماعية أو الرجوع 
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المتأخر لممنزؿ أو الرجوع وىـ منيكيف مف العمؿ فاألبناء بحسب رأي أبائيـ يمضوف كؿ 
ية خاصة المزودة وقتيـ أما خارجا أو وراء أسوار ىواتفيـ النقالة أو األجيزة االلكترون

وىذا ما يجعؿ أفراد األسرة ال يمتقوف إال في مناسبات قميمة في اليـو فاقديف بذلؾ  باالنترنت
 الحوار  روح التواصؿ

 (: لمن يصغي لألبناء أكثر ؟ .10جدول رقم )

 الفئة التكرار النسب
 األـ 102 38.63%
 األب 65 24.62%
 معا 97 36.74%
 المجموع 264 100%

 (12در استمارة االستبيان سؤال رقم)المص

 
 أكثراألبناء : يمثل  لمن يصغي  21 الشكل رقم

 التعميق:

%( وىذا ما يعزز ما ذىبنا إليو في 38.63مثمت نسبة اإلصغاء لؤلـ أكبر نسبة )  
%( 24.62مثؿ نسبة )أما األب ف, ( المتعمؽ بالقائـ عمى تربية األبناء08تمثيؿ السؤاؿ رقـ )

 %(.36.74واألب معا ) ـفي حيف مثمت نسبة اإلصغاء لؤل
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  التحميل :

لطالما ارتبط مفيـو التربية باألـ فعندما تتحدث عف األبناء تتحدث عف األـ مباشرة دوف 
أف نمقى الضوء عمى األب وبما أف مجتمع بحثنا يمقي مسئولية التربية عمى األـ فالرجؿ أو 

حيات متعددة تجعمو مشغوال عف االىتماـ بأمور األبناء رغـ أف نسبة األب لديو صبل
تشكؿ رقما معتبرا وىذا متوفر في الغالب في األسر التي تكوف فييا األـ عاممة %( 24.62)

فآباء المبحوثيف ىنا اعتبروا  ر التي شكمت نسبة كبيرةرغـ وجود نساء عامبلت في األس
ناء ممبس والمصاريؼ وفي حاؿ تدخميـ في تربية األبدورىـ ينحصر في توفير المسكف وال

حسب رأي المبحوثيف مما يجعؿ نسبة اإلصغاء إلييـ مف فيكوف ذلؾ بطريقة غير مقصودة 
تفتقده  طرؼ األبناء قميمة وىذا خطأ فادح فاألب يجب أف يحقؽ التوازف األسري وىذا ما

ياتيـ وأفكارىـ لتستطيع التواصؿ عرؼ ميوالت األبناء وىوامعظـ أسر بحثنا فعمى األب أف ي
معيـ والتأثير فييـ بإيجابيات لكي يضعوا إلييا فمسئولية التربية ىي مسئولية مشتركة تقع 

 عمى عاتؽ األب واألـ معا.

 تن(: التمييز في تربية االبن عن الب11الجدول رقم )

 النسبة التكرار الفئة

 %38.63 70 نعم

 %12.12 32 ال

 %61.36 162 احيانا

 %100 264 المجموع

 13تمارة االستبيان سؤال رقم المصدر اس
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 األنثى: مدى التميز في تربية الذكر عمى 22الشكل رقم 

 
 التعميق :

بنسبة  احياناوالبنت ىي الفئة  االبفالغالبة في التميز بيف تربية  أف النسبةنبلحظ  
  %( ولكف رغـ أف ىذه النسبة كبيرة إال أف26.51ثمت نسبة )والتي م اما الفئة نعـ 61.36
  %12.12مثمت رقـ ال نسبة قميمة مقارنة بسابقتيا وىي  نسبة ىذه ال

 التحميل: 

قة بأمف واستقرار األسرة فيي يعتبر التميز في تربية االبف عمى البنت مف األخطار المحد
والمجتمع الخنشمي , حؿ حياتيـاي كؿ مر األوؿ عف تربية األبناء ف الذكر المسئوؿكما سمؼ 

يعد مف المجتمعات الذكورية فاالبف يحمؿ اسـ العائمة وميزاتيا وشرفيا لذا مف الطبيعي أف 
يتـ التمييز االبف عف البنت منذ المحظة التي يعمـ فييا األب أنو سيرزؽ بولد حتى ولو كاف 

والفتاة أقؿ شأف منو كونيا , ـ ألىموفي رحـ أمو . فالولد حسب رأي مبحوثينا ىو السند والدع
في مرحمة ما ستفصؿ عف عائمتيا لتمتحؽ بعائمة أخرى وتصبح تابعة لرجؿ آخر غريب أو 

 حتى قريب .

الذكر نسخة مصغرة منو يرافقو يساعده ويتأثر بطباعو  االبففيعمؿ اآلباء عمى جعؿ 
كما , معات كمجتمع بحثناوىذه العادات واألساليب القديمة التي لـ ولف تتخمى عنيا مجت

يعطى الذكر قدرا مف المسؤولية ترافقيا نوعا مف الحرية حتى في عصر العولمة وعصر 
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المطالبة بالمساواة بيف الرجؿ والمرأة ورغـ وصوؿ الفتاة إلى درجة مف الثقافة إال أف ىذا 
لؤلسباب  األسموب مف أساليب التربية ال زاؿ سائدا في مجتمعانا وىذا ما أكده مبحوثينا

وىذا ما يخمؽ نوعا مف التوتر داخؿ البيت مف خبلؿ نشر مشاعر التميز , السالفة الذكر
الذي يعود الى تفضيؿ البنت  البنت االبفمف التميز بيف  أخركما اف ىناؾ نوعا  والكراىية

 في التربية  أسيؿ حياء طاعة أكثر ألنيفعمى الذكر 

 اإلناثعمى  الذكور أبنائك ةسيطر :  مدى 12جدول رقم 

 الفئة التكرار النسب

 نعـ 112 42.42

 ال 152 57.57

 المجموع 264 100%

 14المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 

 : مدى سيطرة االبناء الذكور عمى االناث23الشكل رقم ا 
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 التعميق :

السيطرة   تسمح لؤلبناء الذكور التدخؿيتبيف أف معظـ األسر ال أعبلهمف الجدوؿ المبيف 
أما النسبة األخرى  القائمة  %57.57عمى البنات وكانت ىي النسبة الغالبة وقدرت ب 

  42.42بسماح األبناء الذكور بالسيطرة عمى أخواتيـ البنات فدرت ب 

 التحميل:

الذكور  ىاأبناءالتي ال تسمح بسيطرة  األسرالنسبة الغالبة ىي نسبة  أفعمى الرغـ مف 
خاصة في مثؿ ىذه  األبشخصية  إخفاءوىذا راجع عادة لعدـ الرغبة في  أخواتيـعمى 
 أبناءهالناىي في بيتو ىو مف لو الحؽ في التحكـ والتدخؿ في حياة  اآلمرىو  فاألب األمور

السيطرة والتحكـ في  األبناءالمؤيدة لتدخؿ  النسبةفي المقابؿ نجد  أف إالوالبنات خاصة 
اعتزازىـ برجولة أبنائيـ  ىذا راجع لذىنية األسرة الخنشمية تيـ البنات كانت مرتفعة نسبياأخوا

الوقؼ بالند مع أبائيـ خاصة أثناء  الذكور خاصة فيما يتعمؽ بأمور السيطرة واثبات النفس
غياب الوالد آو انشغالو ىذا ما يدفع بالذكور في فرض كؿ شيء عمى أخواتيـ وخمؽ جو مف 

توتر داخؿ المنزؿ خاصة في الحاالت التي تكوف فييا الفتاة رافضة ليذه السيطرة ال القمؽ
وعادة ما تظير سيطرة الذكور عمى اإلناث في تدخميـ في طريقة لباسيـ أو خرجاتيـ آو 
حتى اختيار صديقاتيـ دوف إغفاؿ دورات التفتيش التي يحدثيا الذكور عمى ىواتؼ أو 

 حسابات أخواتيـ البنات 
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 في حال حدوث النزاعات الزوجية ىل تكون أما األبناء . : 13 جدول رقم

 الفئة التكرار النسب الفئة النسب التكرار
 في حالة نعـ  

 نعـ 102 38.63%

 يبكوف ويحاولوف التدخؿ 12      %
 ال ييتموف بالشجار 36      %
 يفضموف الصمت 4       %
 يخرجوف مف البيت        %

100%     

 
 

 ال 96 36.36%
 احيانا 66 25.03%

 المجموع 264 %100

 16/17استمارة االستبيان سؤال رقم ) المصدر

 : يبين ما اذا تحدث النزاعات الزوجية أمام األطفال24 الشكل رقم
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 الزوجية : ردة فعل االبناء في حال النزاعات 25 الشكل رقم  

 
 التعميق: 

بنسبة  أماـ األبناءتكوف  نبلحظ أف معظـ الخبلفات التي تقع بيف الزوجيف  
( ونجدىا عند عدد محدود فقط 36.36النسبة األقؿ ) ال%( في حيف مثمت نسبة 38.63)

مف قمتيا إال أنيا %( وعمى الرغـ 25.3مف العائبلت في حيف مثمت نسبة اإلجابة أحيانا )
 عدد ال بأس بو.

 التحميل : 

في الوقت التي تكوف فيو الحاجة لمشعور باألماف مف أىـ الحاجة السوسيونفسية  التي 
يجب أف يوفرىا الوالديف لؤلبناء نجد أف خبلفات الوالديف تتعارض مع إشباع ىذه الحاجة 

ا أثر ذلؾ عندما يعي األبناء فاألبناء نتيجة لمخبلفات يفقدوف اإلحساس باألماف ويزادو 
و أف النشوء في جو ومف المتعارؼ عمي, التركيبة االجتماعية لؤلسرة خاصة بعد سف السادسة

تكوف لدى األبناء ميوالت عنيفة قد يطبقيا األبناء داخؿ األسرة عمى بعضيـ مشحوف بالعنؼ 
وة يحتذي بيا األبناء البعض خاصة الذكور عمى اإلناث أو خارج األسرة فالوالديف يمثبلف قد

وتكرار ىذه السموكيات أماميـ يقودىـ إلى العدوانية أو االنسحاب االجتماعي أو اليروب ... 
إلخ مما تؤثر عمى األسرة والمجتمع ككؿ فاألبناء لما يكسبوف مفاىيـ أسرية خاطئة تصبح 

ذلؾ فإف نفس حالة حدوث في  الي ال يستطيعوف تشكيؿ أسرلدييـ حاالت عدـ استقرارا وبالت
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والذي أسموب التربية سوؼ يطبقونو في أسرىـ مستقببل وبالتالي يتوافر أسموب التربية السيئ 
وارجع المبحوثيف دخوليـ في  وبالتالي مجتمع غير متوازف , يؤدي إلى نشوء أسر مريضة

 تواجدىـ وعيشيـ في غرفة واحدة ىذا ما ال يسمح أولعدـ توافر غرؼ  أبنائيـ أماـنقاشات 
 .مما يؤثر سمبا عمى نفسيتيـ أطفاليـمناقشة مشاكميـ بعيدا عف  باالنفراد لآلباء

وارجع  44.11يمتزموف الصمت بنسبة  أطفاليـكانوا  فاألغمبيةفيما يخص ردة فعميـ  أما
في حيف أف النسبة القائمة بعدـ اىتماـ الطفؿ  إليويذىب  أخرالمبحوثيف لعدـ وجود مكاف 

فأرجعوىا المبحوثيف لتعود أبنائيـ عمى ىذه  35.29التي تراوحت ب ائيـاألطفاؿ بشجارات أب
 ىي ترسخ مبادئ سمبية يبني بيا األطفاؿ شخصياتيـ . المواقؼ

كيف  خارج المنزل او داخمو قيام األبناء بسموك خاطئ حال (: في14جدول رقم )
 يتصرف اآلباء ؟.

 منزؿداخؿ ال التكرار النسب  خارج المنزؿ التكرار النسب

 الحرماف 31 11.74  تتجاىؿ تصرفو حتى يعود لممنزؿ 132 46.59

 الصراخ 38 14.39 توبخو اماـ الناس تعاقبو 63 23.86

 الضرب 55 20.83 تبيف لو الخطأ تتكمـ معو بمطؼ  41 15.53

 الحوار الوعظ 63 23.86 ال تيتـ   28 10.60  

 المجموع 264 %100

 

 التجاىؿ 21 7.95 

 العقاب 56 21.21

 المجموع 264 %100

 18/19المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 
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 في حال القيام بسموك خاطئ خارج المنزل 26:الشكل رقم

 
 بسموك خاطئ داخل المنزل األبناء: في حال قيام  27الشكل رقم :

 
 يق: التعم  

كانت النسبة  الحوار تعالج مشاكميا بالوعظ معظـ العائبلت أفالجدوؿ نبلحظ مف 
 حبل لعقابتجعؿ الضرب وا إال أف النسب تبقى جد متقاربة مع األسر التي 23.86%

العقاب بصفة عامة بنسبة  %20.83 لمتعامؿ مع أخطاء األبناء داخؿ المنزؿ بنسبة
التصرؼ الخاطئ  أففي األسرة الخنشمية بة السائدة وىذا راجع لمقاعدة التربوي 21.21%

عدد كبير منيا يستعمؿ الصراخ كوسيمة لتقويـ سموؾ  أف العقاب يعالج بالضرب
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تتخذ بعض العائبلت الحرماف كوسيمة لمعقاب أو تقويـ السموؾ  %(14.39األبناء)
 %(7.95في حيف  شكمت نسبة التجاىؿ النسبة األقؿ )%( 11.74)

 فأسموبفي حاؿ تصرؼ الطفؿ تصرفا خاطئا خارج المنزؿ  األىؿعؿ عف رد ف أما
اخذ العقاب البلـز بنسبة  المنزؿ إلىالتجاىؿ لحيف العودة  أسموبالتعامؿ الغالب ىو 

 أنيابالرغـ   %23.86 الناس  أماـالتوبيخ  عف العقاب أماىي النسبة الغالبة  46.59%
يحمميا ىذا  إلىالسمبية  لآلثارر نسبة خطيرة تعتب أنيا إالنسبة ضئيمة مقارنة بسابقتيا 

 أسموبعف نسبة  أماالتمرد  كضرب الثقة في نفسية الطفؿ وتدمير الثقة في الوالديف األسموب
ال  األسر أغمبية أفحيث  %15.53التكمـ مع الطفؿ بمطؼ وليف فكانت النسبة ضئيمة 

 يستعمموف الحوار بمطؼ لتبياف الخطأ مف الصواب

 ميل: حالت

 مبدأ الحوار اختمفت طرؽ العقاب لدى العائبلت المبحوثة إال أف معظميا ارتكز عمى
الخطأ ويعتبر أسموب الوعظ والحوار لدى مبحوثينا مف بيف األساليب  أسبابالنقاش حوؿ 

الميمة والسممية في التربية ألنو بميغ األثر عؿ نفسية الطفؿ كونو أكثر استعداد الستقباؿ 
األبناء ويساعد عمى  ىذا األسموب يؤدي إلى خمؽ عبلقة جيدة بيف اآلباءالنصح والتوجيو و 

حؿ المشكبلت حبل فعميا كما يؤدي إلى تعديؿ سموؾ الطفؿ وتخفيؼ الصراعات والمشاعر 
 الضغوطات اليومية لمحياة االجتماعية التشاور داخؿ األسرة العدائية فغياب ثقافة الحوار

ضغوط  العائمة أفرادضعؼ الروابط األسرية بيف  التكنولوجيا االقتصادية والعزلة التي سببتيا
مشاكميـ وضغوطاتيـ  العمؿ جعمت اآلباء يفقدوف صبرىـ ويفرغوف كؿ طاقاتيـ السمبية

الصراخ عمى ابسط األخطاء ىذا ال يغفؿ اف نسبة كبيرة جدا مقارنة بباقي النسب  بالضرب
 أنيـيعتقدوف  معالجة االخطاء شاكؿوسيمة لحؿ الم الضرب والحرماف والصراخمف يجعؿ 

لضرب يعزز سموؾ العنؼ عند الطفؿ يعممونيـ الفرؽ بيف الصواب والخطأ فا بذلؾ ينصحوىـ
 السمبية العناد كالتمرد أخرىيخفي سموكا سيئا فيو يدعـ بجانبو سموكيات  أفبدؿ  وىو
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 اإلبداع لتفكيرالعدائية كما انو يقتؿ روح ا غيرىا كالعناد والفشؿ ضعؼ الثقة بالنفس
التمرد وىو  يزعزع ثقة الطفؿ بنفسو كما يعممو الكذب الخجؿ الشجاعة كما يولد االنطواء

  األسريالذي بدوره يسيـ في التفكؾ  االنحراؼ بدوره يتسبب في ىروب الطفؿ مف البيت
اء ومف خبلؿ مقاببلتنا مع مبحوثينا نجد أف الضرب يتـ بكثرة عمى الوجو بسبب استفزاز األبن

لآلباء خاصة لما يكوف السبب عدـ القياـ بالواجبات المدرسية بشكؿ جيد وعمى لساف احد 
المبحوثيف "افقد أعصابي عند اقتراؼ ابني خطأ سبؽ أف حذرتو مف عدـ تكراره ما يجعمني 

دع الوحيد لمطفؿ في األجأ إلى صفعو بيدي ومعاقبتو" مقتنعة أف التأديب الجسدي ىو الر 
وكثيرا مف المبحوثيف عمى الرغـ مف قمتيـ مقارنة بباقي افراد  الذي يرتكبو  السموؾ الخاطئ

ويأتي الحرماف مف بيف األساليب المفضمة لدى مبحوثينا العينة يتخذوف الكي كوسيمة لمعقاب 
ي بدائؿ ويتمثؿ الحرماف ف, لمتصرؼ مع األبناء في حالة صدور سموكيات غير مرغوب فييا

استخداـ ألعابو المفضمة أو مشاىدتو لبرامجو حرمانو مف أو روج الضرب كالحرماف مف الخ
المفضمة واحتمت طريقة الصراخ مكانة ال بأس بيا عندا مبحوثينا  والمذيف يعتبرونيا بديبل 
فعاال لمضرب عمى الرغـ أنو يعتبر أسوء أساليب التربية ألنو يعد شكبل مف أشكاؿ المعاممة 

بحوثينا مقتنعيف بأف ىذه الطريقة ىي الطريقة الصحيحة السيئة والغريب في األمر أنا م
لمتربية والمبرر في ذلؾ أنو سبب تراكـ األعباء المتزايدة خاصة عمى األـ بيف العمؿ 

االىتماـ بنشأتيـ فإف الصراخ يعوض عمى  والواجبات المنزلية ومتابعة األبناء في دراستيـ
 الضرب.
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 البيت جماعة مدى ممارسة الصالة في 15جدول رقم 

 الفئة التكرار النسب
 نعـ 45 17.04%
 ال 85 32.19%
 أحيانا 134 54.16%
 المجموع 264 100%

 (20المصدر : استمارة استبيان سؤال رقم: )

 : مدى ممارسة الصالة جماعة في المنزل 28الشكل رقم 

 
 :التعميق 

في  مف األسر الخنشمية يمارسوف الصبلة جماعة  54.16 أف أعبلهيبيف الجدوؿ  
 .أحياناالمنزؿ 

الصبلة جماعة داخؿ المنزؿ فكانت النسب  بممارسة يتقيدوف أما المجيبيف ببل أي ال
مف يحرصوف عمى  أماوىي نسبة ضئيمة مقارنة بسابقتيا  %13.63فمثمت نسبة  32.19%

 %17.04انت ممارسة الصبلة جماعة فجاءت منخفضة جدا بسابقييا وك
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 التحميل:

بسبب أوقات العمؿ وعدـ التواجد في البيت   أحيانايعود سبب ارتفاع نسبة اإلجابة بػ  
ى إال في فترة ما بعد صبلة المغرب عم لؤلطفاؿالدراسة بالنسبة  أوقاتبسبب  أومع األوالد 

 خؿ األسرة ودورىا في تحقيؽ التماسؾ األسري دا األسرةالرغـ مف أىمية الصبلة جماعة في 
المنكر مف ىذا المنطمؽ نستخمص الدور االيجابي الذي تقوـ بو  فالصبلة تنيى عف الفحشاء

تكويف رابطة عبلئقية ال  تمتينيا الصبلة في تقوية أواصر العبلقات بيف أفراد األسرة الواحدة
الذكور منيـ  األبناء يسيؿ تفكييا في اغمب األحياف مما يخمؽ ثقة خاصة بيف اآلباء

 .خصوصا

 ( العمل عمى غرس القيم الدينية لدى األبناء والطريقة ؟ 16جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 20/21المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 

 

 

 الفئة التكرار النسبة  التكرار النسب
 أداء األبناءتشدد عمى     86     34.26

 الصبلوات المفروضة
 

95.07 
 

251 
 

 نعـ
 تأخذىـ لممسجد   54     21.51
 القرآفتحثيـ لتحفيظ      71   28.28
تسرد عمييـ  القصص  40   15.93

 القرآنية
 المجموع            251    %100

 
 

 ال // //
 احيانا 13 4.92

 المجموع 264 %100
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 : مدى غرس القيـ الدينية في األبناء29الشكؿ رقـ 

 
 : اىم الطرق المستعممة في ترسيخ القيم 30 شكل رقمال

 
 المصدر :

  :التعميق

رس القيـ اإلسبلمية لدى أبنائيـ حتى لو يحاولوف غ % مف مبحوثينا 95.07نرى أف 
%  وحثيـ 34.26التشديد عمى األبناء ألداء الصموات المفروضة بنسبة تعددت الطرؽ بيف 

في حيف شكمت % 21.51بنسبة فكانت  % اما المرافقة لممسجد28.28القراف بنسبة لتحفيظ 
 %( إجابات0)المجيبيف ببل فكانت النسبة  أما% 15.93نسبة  القرآنيةسرد القصص نسبة 

  %( 4.92النسبة )فكانت أحيانا  أما
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 التحميل: 

بية الصحية وىو مف أساليب التر تشديد اآلباء عمى األبناء ألداء الصموات المفروضة 
لمترسيخ مبادئ األخبلؽ لدى األبناء كما يعتبر أسموب تحفيظ القراف مف أسموب ميـ 

المدارس القرآنية لتحفيظ  األساليب السميمة في التربية خاصة مع انتشار الجمعيات اإلسبلمية
 .يو مف فوائد عظيمة ألخبلؽ الطفؿالقراف وىذا لما ف

 .أساليب لترسيخ مبدأ القدوة أىـ مف آنيةالقر سرد القصص كما يعتبر أسموب 

مف اآلباء ال يعممونا عمى غرس القيـ اإلسبلمية لدى األبناء في حيث نجد أف نسبة 
او كما قمنا سابقا  سة والبرامج المدرسية كفيمة بذلؾمعتقديف أف ذلؾ بأف ىذه مسئولية المدر 

 .في الدراسة األبناء لضيؽ الوقت او التداخؿ بيف أوقات اآلباء في العمؿ

 ما يحدث  ليـ يوميا أبنائؾ يحكي لؾ ىؿ : 17جدول رقم 

 الفئة التكرار النسب

 دائما 71 26.89%

 أحيانا 186 70.45%

 أبدا 7 2.65%

 المجموع 264 100%

 22المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 
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 خالل اليوم أبنائيممع  اآلباءمدى تواصل : 31 الشكل رقم 

 
 : التحميل التعميق

 أحيانا إالال يتواصموف في الحديث داخؿ المنزؿ  اآلباء األبناء أف إلىتشير النتائج 
 عف نسبة المبحوثيف الذيف أجابوا بدائما فكانت النسبة  أما%  70.45وكانت النسبة 

ي تعط أنيا إال %2.65 النسبة ضئيمة أفالمبحوثيف المجيبيف ب أبدا فبرغـ مف  26.89%
 األعباءوالذي أصبح مغيبا بسبب    التحاور داخؿ األسرة نظرة سمبية عمى التواصؿ

الجزائرية  األسرةوالتغيرات االجتماعية التي طرأت عمى  األسرةسمطة عمى ماالقتصادية ال
مما جعميـ  األسرةغزو التكنولوجيا عمى  لمعمؿ المرآةمع خروج عامة والخنشمية خاصة 

وىذا ما احدث فجوة بيف  واحدة أسرة أفرادعيشوف في عزلة اجتماعية داخؿ منزؿ واحد وبيف ي
األبناء مما يصعب مف عممية التربية فحيف يجيؿ اآلباء ما يدور في حياة أبنائيـ  حياة اآلباء

تصويب أخطاء  خارجا أو في حياتيـ التكنولوجية ال يستطعوف القياـ بالتوجيو أو تصحيح
 .أبنائيـ
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 التكنولوجيامحور 

    األبناء . وجيودور اإلعالم في ت (:18جدول رقم )

 الفئة التكرار النسب
 نعـ 56 21.21%
 ال 147 55.68%
 أحيانا 61 23.10%
 المجموع 264 100%

 (.23المصدر استمارة االستبيان سؤال رقم)    

 : دور اإلعالم في توجيو األبناء32الشكل رقم 

 
 التعميق : 

( وىي نسبة كبيرة ورغـ أف 55.68نبلحظ أف المبحوثيف الذيف أجابوا ال شكموا نسبة ) 
%( فقد شكمت 23.10أما نسبة )في توجيو سموؾ األبناء لواقع يؤكد أف لئلعبلـ دور كبير ا

بنعـ نسبة وشكؿ المبحوثيف الذيف أجابوا نسبة المبحوثيف الذيف كانت إجابتيـ بأحيانا 
%( ومعظميـ مف األسر التي يعمؿ فييا الوالديف خاصة األـ حيث يتركوف أبنائيـ 21.21)

 التمفاز . ـفترة طويمة خاصة أما
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 التحميل: 

أشكاليا مف أخطر المؤثرات تعتبر وسائؿ اإلعبلـ بكافة أنواعيا )خاصة التمفاز( و  
وىي سبلح , يعد حواجز لمعبور إلييا قمـ, ثر عمى األبناء ألنيا سيمة الوصوؿ إلييـالتي تؤ 

فعندما يقضي الطفؿ معظـ وقتو أماـ التمفاز أو شاشة الكمبيوتر بسبب انشغاؿ , ذو حديف
األولياء فإف ذلؾ يؤثر عمى سموكو فيصبح مقمد لما يراه خاصة إذا كانت تمؾ البرامج تتسـ 

ـ خاصة إذا كاف تحت بسموؾ العنؼ لكف مع ىذا ال تمكف أف تنكر الدور اإليجابي لئلعبل
 رقابة األىؿ.

عمماء االجتماع وباإلجماع أكدوا أف أطفاؿ الحضانة المعاصرة أصبح لدييـ أب ثالث 
)وسائؿ اإلعبلـ ببرامجيا المتنوعة التي تحاكي جميع المستويات وجميع المواضيع وأصبحت 

باتيـ وثينا في إجابمثابة مربي لؤلبناء وسيمة تعمـ سيمة وىذا ما تـ تأكيده عمى لساف مبح
مف استمارة االستبياف فعمى اآلباء اختيار البرامج المعروضة والتي تساعد عمى السؤاؿ رقـ  

 في عممية التربية وما يتناسب وعمر أبناءىـ .

فعاال في مفاز في الوقت الحالي يمعب دورا نجد أنيـ يعتبروف الت اآلباءوباستقصاء أراء 
االيجابي منو خاصة البرامج الثقافية والتربوية والنشاطات  حياة أبنائيـ واستغبلؿ الجانب

 اليدوية الفتية ذات الفائدة .

عمى كما أف المبحوثيف الذيف أجابوا بعدـ وجود دور لؤلعبلـ تربية أبناءىـ برروا رفضيـ 
ىذا ما يمي: أف اإلعبلـ وخاصة التمفاز مف أحد العوامؿ التي تؤثر في تأخر الطفؿ في 

فة مجتمعية مف لغة وسموؾ وعادات قد تضؿ بيـ لحد االنعزاؿ عف مجتمعيـ اكتساب ثقا
ونجد ىذه الفئة مف مبحوثينا تتخذ إجراءات وقائية بمنع أبنائيـ مف مشاىدة التمفاز إال 
بحضورىـ ونحت رقابة شديدة جدا خاصة فيما يخص الجانب العقائدي والفكري فقد تفاجأ 

الكرتونية عمى بعض العبارات الفادحة في العقيدة بعض اآلباء باشتماؿ بعض البرامج 
وسفؾ  والجنس لمسحر ضؼ إلى أف معظميا يدعوا إلى العنؼ مف القدر والترويجكالتذمر 
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الدماء واستخداـ وسائؿ وأدوات إجرامية فيذه البرامج تعمؿ عمى إفساد قيميـ خاصة لدى 
ا نممسو مع غياب البديؿ وبرامجنا إعجابيـ بالشخصيات الكرتونية والرغبة في تقميدىا وىذا م

 والتعميـ.المحمية . خاصة عند األسر التي عمى مستوى عاؿ مف الثقافة 

 :ىؿ يقضي أبناؤؾ وقتا طويبل أماـ التمفاز 19جدوؿ رقـ 

 الفئة التكرار النسب
 نعـ 89 33.71
 ال 12 4.54

 احيانا 163 61.74
 المجموع 264 %100

 25ن السؤال رقم المصدر: استمارة االستبيا

 :  الوقت الذي يقضيو األبناء أماـ التمفاز 33الشكؿ رقـ 

 
 التعميق:

خاصة مع البرامج الدراسية لؤلطفاؿ أو  %61.74جأت معظـ اإلجابات باحيانا بنسبة 
عطؿ نياية  تواجدىـ في اغمب األحياف في دور الحضانة لذا يستغموا اآلباء أوقات الفراغ أو

األسبوع ليشغموا أبنائيـ في مشاىدة التمفاز أما اإلجابة بنعـ فكانت النسبة رغـ قمتيا إال أنيا 
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ىف ماكثات في البيت بصفة خاصة ناىيؾ  %33.71صادمة حيث أف اغمب المجيبات بنعـ
  آوعف األميات العامبلت المواتي يحاولف الياء أطفاليف حتى يرتاحوا مف ضغوط العمؿ 

مف بأعماؿ المنزؿ أما نسبة المجيبيف باف أطفاليـ ال يستعمموف نيائيا التمفزيوف فيي يق
  %4.54ضئيمة جدا مقارنة بالنسب السابقة اذ بمغت 

 التحميل:

عمى الرغـ مف خطورة التمفاز عمى حياة الطفؿ إال أف اآلباء ال يأبيوف بمخاطر التمفاز 
الوالد العممية تحتـ عمى األسرة  أعباءؿ وزيادة لمعم المرأةفبخروج  أمامووالجموس الطويؿ 

يدفع الطفؿ لمبحث  اآلباءترؾ األطفاؿ قبالة التمفاز فعدـ االىتماـ النفسي بالطفؿ مف قبؿ 
االعتقاد الخاطئ مف قبؿ الوالديف  بعدـ االىتماـ اإلحساسيفرغ فيو ىذا  أخرعف مصدر 

الطفؿ أمامو لساعات طواؿ فأحيانا تكوف  بأف التمفيزيوف  جياز تعميمي مما يدفعيـ الى ترؾ
األسر سببا في تضرر األطفاؿ عمى مستويات كافة فكثيرا ما تمجأ بعض األميات إلى دفع 
أطفاليف قسرا لمشاىدة التميفزيوف لمتخمص مما يثرونو مف مشاكؿ فيما بينيـ داخؿ البيت أو 

دوء أو لمتفرغ لؤلعماؿ الخاصة إلتاحة الوقت الكافي ليا لقضاء بعض األعماؿ المنزلية في ى
العممي  وىذه الحاالت تحدث عند الكثير مف األسر بغض النظر عف مستوى تعميميـ الثقافي

 لذلؾ فانشغاؿ األميات عف األبناء مف اخطر األشياء التي تؤثر سمبا عمى حياة الطفؿ   

 ( تدخل اآلباء في مشاىدة األبناء لمتمفاز األبناء.20جدول رقم )

 الفئة التكرار النسب
 نعـ 70 26.51
 ال 133 50.37
 أحيانا 61 23.10

 المجموع 264 %100
 (24المصدر : استمارة االستبيان سؤال رقم ) 
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 : مدى تدخل اآلباء في مشاىدة األبناء لمتمفاز 34الشكل رقم 

 
 التعميق: 

ال تيتـ بالبرامج التميفزيونية التي يتابعيا %( مف مبحوثينا 50.37نجد أف نسبة كبيرة )
%( تتابع البرامج التي يتابعيا أبنائيـ ولدييـ إطبلع كبير 26.51أبنائيـ في حيف نجد نسبة )

 %( تتابع أحيانا ما يرى أبنائيـ شاشة التمفيزيوف .23.10عمييا ونجد نسبة )

 التحميل:

التي يتفرج عمييا أبائيـ خاصة وأف  نجد أف عمى األولياء مراقبة البرامج التميفزيونية
األطفاؿ في سف يحاولف فيو تقميد ما يشاىدونو دوف وعي منيـ فاآلباء ال يمكنيـ حرماف 
األبناء مف مشاىدة التمفاز ألف الطفؿ مجبور عمى حب االستكشاؼ واالطبلع عمى كؿ ما 

قت أمامو يؤدي ىو جديد وتمضية الوقت والتسمية أحيانا إال أف اإلفراط في تمضية الو 
بالطفؿ إلى التبعية لو أو مشاىدة برامج غير مناسبة تيتـ بالعنؼ مثبل يؤدي بو لتقميد ذلؾ 

 البرامج .

لكف ما يبرره األولياء الذيف أجابوا بػ ال في عدـ مراقبة أبنائيـ أثناء جموسيـ أما التمفاز 
يية فقط يعني ال حاجة أو نوعية البرامج التي يتابعونيا عمى أنيا برامج كرتونية ترفي
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لمتابعتيـ لكف ال يعوف خطورة بعض ىذه البرامج الكرتونية والتي تؤثر في شخصية األبناء 
خاصة أثناء تقميد سموكياتيـ وحتى التحدث بمغتيـ فتأثير المتحركة تأثير تراكمي أي ال 

تمؾ التي تظير مباشرة إال بعد مدة طويمة تمكف أف تؤدي مستقببل إلى نتائج خطيرة خاصة 
تعرض مشاىد العنؼ والخياؿ وتتعارض والعقيدة اإلسبلمية أمثاؿ البرامج الكرتونية التي 

ف كانت تحمؿ أخبلقا محمودة فإنيا يمكف أف تتعارض مع  MBC3تعرضيا قناة  حتى وا 
 بيئتو مما يجعؿ تناقضات نفسية تنموا داخمو .

ء مشاىدة لمبرامج التميفزيونية كما لذا وجب عمى اآلباء مراقبة أبنائيـ أو مرافقتيـ أثنا
 وسف األبناء وبيئتيـ وثقافتيـ  برامج تتناسبيعمموف عمى اختيار 

  االنترنتباستخدام   أبناءال مدى السماح  21جدول رقم 

 

 

 

 

 26ستبيان السؤال رقم المصدر: استمارة اال

 :التعميق 

تمثؿ المبحوثيف اآلباء  اكبر النسباإلجابات المدرجة في الجدوؿ أعبله أف اغمب  تشير 
الذيف يسمحوف ألبنائيـ باستعماؿ االنترنت أما اإلجابة باحيانا فقد احتمت نسبة معتبرة قدرت 

فكانت النسبة  نترنتباستعماؿ اال ألبنائيـسماحيـ  االذيف نفو  اآلباء أما %16.96ب
12.5%  

 

 الفئة التكرار النسب
 نعـ 179 67.80%
 ال 33 12.5%

 احيانا 52 19.69%
 المجموع 264 100%
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 التحميل :

 إليائيـيث يحاولوف حمدمني انترنت  أطفالياأصبحت الكثير مف األسر تجعؿ مف 
التي بدورىا تقـو بإضعاؼ  اليواتؼ النقالة الحواسيب أماـتيدئتيـ بالسماح ليـ بالجموس 

ث يقضي حي  األسرية شخصية الطفؿ فاالنترنت تؤثر عمى عبلقات الطفؿ االجتماعية
كما  اآلخريفحد ما عف  إلىالطفؿ ساعات طويمة عمى االنترنت يوميا مما يجعمو ينفصؿ 

اإللياء خاصة اليواتؼ  جعموا مف االنترنت وسيمة لمتسمية  فاآلباءتؤثر عؿ سموكيات الطفؿ 
يعبر عف توجو خطير تمارسو  أعبلهومما جاء في الجدوؿ   االلكترونية األلعاب النقالة

 ج المرأة لمعمؿوخرو  األسرةوبسبب المتغيرات الحاصمة في تجاه أطفاليا حيث األسرة ا
الضغوطات االجتماعية وزيادة األعباء االقتصادية عمى األسرة جعمت اآلباء يحاولوف البحث 
عمى اليدوء داخؿ المنزؿ وذلؾ بالياء الطفؿ أماـ التمفاز أو االنترنت غير مدركيف األضرار 

خاصة  التصرفات مبرريف ذلؾ بالدراسة وحؿ الواجبات  أو التسمية اتالجمة ليذه السموكي
بعد الحصار الذي مارسو اآلباء عمى أبنائيـ وعدـ السماح ليـ بالمعب خارجا لذا يفضموف 

حتى واف تتطمب األمر جموسيـ لساعات  جمسوىـ وتمضية أوقاتيـ داخؿ البيت ال خارجيا
 ألنيـباستخداـ االنترنت  ألبنائياتسمح  التي ال سراألوكانت توجيات  طويمة أماـ االنترنت

نت في المنزؿ وال يسمحوف ألبنائيـ بالذىاب إلى مقاىي االنترنت وىذا انتر  أجيزةال يمتمكوف 
ما يدفع باألبناء إلى إخفاء ذىابيـ إلى ىناؾ أو عدـ البوح بما يفعمونو مما يعكر محيط 

 العبلقة بيف أفراد األسر
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 بناء باستخدام  االنترنتألمدى السماح  ل : 35 الشكل رقم

 
 ( تأثير مواقع التواصل االجتماعي عمى عالقة اآلباء باألبناء.22جدول رقم )

 النسبة % التكرار الفئات
 %76.89 203 نعم
 %4.16 11 ال

 %18.93 50 أحيانا
 %100 264 المجموع

 (27ستبيان سؤال رقم )المصدر : استمارة اال   

 األبناء يمثل مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي عمى العالقة بين اآلباء: 36 الشكل رقم
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 التعميق : 

اف مواقع التواصؿ  %76.89المبحوثيف بنسبة  إجاباتمثمت النسبة العالية مف 
الذيف اجابو ب احيانا فقدرت المبحوثيف  أما اءاألبناالجتماعي تؤثر بطريقة كبيرة في حياة 

 وىي نسبة ضئيمة مقارنة بباقي النسب %4.16المجيبيف ببل  %18.93نسبتيـ ب

 التحميل : 

أفرزت التحوالت التكنولوجيا عبلقات جديدة عمى مستوى األسرة أدت لتعزيز العزلة 
 نت نتائج السؤاليف السابقيفت كما بيوالتنافر أفرادىا خاصة إذا كاف مستخدمييا آباء وأميا

بلقة األولياء تشكؿ خطرا عمى ع وىي نسبة كبيرة جدا مقارنة مع بعينتنا فييمع مبحوثينا 
  ـبأنبائي فشغبلنإلى المنزؿ بعد العمؿ ال ي افيعود كانت عاممة إفخاصة  األـ باألبناء فاألب

االجتماعي ضؼ إلى أنو ؿ التواصؿ عمى شك –يتفقد األخبار عمى حد قولو ما دائما فاألب 
أما  جد الراحة بعد تعب العمؿ إلى جانب البحث قميبل عف وسائؿ الترفيو والتسميةيحاوؿ أف ي

األميات العامبلت خاصة فغالبا ما ييرعف إلى التعويض عف فترة غيابيف عف المنزؿ 
محاولتيـ التنظيؼ مما يدفع باألطفاؿ إلى االختباء وراء أسوار العالـ االفتراضي و  بالطبخ

: مقولة  بأف ما يدفعنا إلى الحديث وىذا لتكويف عبلقات تعويضية عف حناف األـ واألب 
"اإلنساف اجتماعي بطبيعتو " تراجعت وأصبحنا نقوؿ أف اإلنساف "اإلنساف تكنولوجي 

األبناء عف رغباتيـ أو مشكبلتيـ الدراسية فإنيـ يفضموف  بطبيعتو" فعوضا أف يتحاور اآلباء
االنحراؼ في عالـ الشات لساعات عديدة والبحث عف حموؿ لمشكبلتيـ في العالـ  التوجو

ميع مبحوثينا بؿ ىناؾ نسبة قميمة االفتراضي بدال مف العالـ الواقعي وىذا ال ينطبؽ عمى ج
إنيا ال تشكؿ حائطا بينيـ وبيف التواصؿ مع , منيـ رغـ امتبلكيـ ألحدث وسائؿ التكنولوجيا

ألوضاع الحالية ويروف ذلؾ بأف سمبيات ىذه التكنولوجيا أكثر قارنة مع ام يمةنسبة قم أبنائيـ 
مف إيجابياتيا لذا ىـ يحاولوف التركيز فقط عمى إيجابياتيا فموقع التواصؿ االجتماعي 
)حسب رأي مبحوثينا( صنعت فجوة في العبلقات األسرية كما حرمت األبناء مف الحناف 
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المثقفة والذي ليـ وعي بمخاطر ىذه المواقع والوسائؿ عمى ونجد أغمب مبحوثينا مف الفئة 
حد قوؿ أحد المبحوثيف "لف أسمح ألبنائي أف يعيشوا في عزلة نفسية واجتماعية وأف أحرميـ 

 مف حناني وتوجيياتي ومراقبتي".

أنو ال مفر مف أف استعماؿ التكنولوجيا ومواقع التواصؿ  أخرى ترىفي حيف ىناؾ فئة 
ينجذبوف ليا  نراقب عبلقتنا أحيانا ديي تدخؿ في حياتنا لكف يجب أف نحفاالجتماعية 

يعودوف في المحظة المناسبة . " شئنا أـ أبينا التكنولوجيا  فييا وقدويجدوف أنفسيـ غارقيف 
أقحمت نفسيا عمى بيوتنا فعمى اإلباء أف يعوا كيفية استخداميا فالحوار األسري ميـ جدا 

 وتعزيزىا " ىذه أحد الجمؿ التي كررىا أحد المبحثيف كثيراويساعد عمى ثبات القيـ 

 إضعاف الروابط بين أفرادىا ترى أن التقنيات الحديثة تساىم في تفكك:ىل 23جدول رقم  

  التكرار النسب
 نعـ 224 84.84%
 ال 11 4.16%

 أحيانا 29 10.98%
 المجموع 264 %100

 28المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 
 األفرادالروابط بين  إضعاف : مدى تأثير التقنيات الحديثة في تفكك37الشكل رقم  
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 التعميق:

المبلحظ مف الجدوؿ أعبله أف معظـ اإلجابات جاءت بأغمبية ساحقة مؤيدة لمحكـ القائؿ 
% اما  84.84سبة إضعاؼ الروابط بيف أفرادىا بن باف التقنيات الحديثة تساىـ في تفكؾ

بالنسبة لممجيبيف ببل فكانت  أما% 10.98 بنسبةباحيانا  أجابوابالنسبة لممبحوثيف الذيف 
 %4.16بوالتي تقدر  بسابقيياالنسبة ضئيمة جدا مقارنة 

 التحميل:

 عمى الرغـ مف أف اغمب المجيبيف أكدوا عمى العبلقة الوثيقة بيف التكنولوجيا الحديثة
ة إال أنيـ اثبتوا أف أفعاليـ عكس ىذا القوؿ فمف خبلؿ الجداوؿ رقـ  ورقـ  التفكؾ داخؿ األسر 

 التفكؾ االسري  ألبنائيـ ليتفادوا التباعد تثبت اف االباء ال يمارسوف احتياطات واقية ليـ

تفاعبلت جديدة لمعبلقات  أفرزت األسرةعمى  طرأتالتحوالت التكنولوجية التي  فالتغيرات
المحادثة بيف أفراد  مبدأ الحوارفقد انتقؿ  أفرادىازيز العزلة والتباعد بيف تع إلى أدت األسرية

 األسرة الواحدة إلى مبدأ التواصؿ االفتراضي مما ساىـ في توسع الفجوة بيف اآلباء واألبناء
 نعيش بمعزؿ عف التكنولوجيا أفال يمكف  أنناوتبلشي قيـ التواصؿ األسري عمى الرغـ مف 

نحاوؿ قدر اإلمكاف تفادي ما يخمؽ التنافر داخؿ  نعي الجوانب االيجابيةإال أننا يجب أف 
اليروب إلييا  األسرة ولكف جؿ األسر تجعؿ استعماؿ التكنولوجيا في المنزؿ ممجأ لئللياء

 .  ةطمبا لمراحة خاصة مع الضغوطات التي أفرزتيا متغيرات الحيا
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 األبناءبية و تأثيرىا عمى تر  محور التغيرات االجتماعية

اآلباء الذيف كانوا يعيشوف حياة مستقرة مع أبنائيـ  أفىؿ ترى   24جدول رقم : 
 يتعامموف معيـ بايجابية

  التكرار النسب
 نعـ 168 63.63%
 ال 08 3.03%

 احيانا 97 36.74%
 المجموع 264 100%

 29المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 

 ألبنائيمالسابقة عمى معاممتيم  اآلباءثير معيشة : يبين مدى تأ38 الشكل رقم 

 
 التعميق:

 .أعبلهلمسؤاؿ  بالنسبةنعـ   ايجابياتيـكانت اغمب المبحوثيف  أف أعبلهنبلحظ مف الجدوؿ 

 أبنائيـالذيف يعيشوف حياة مستقرة يتعامموف بايجابية مع  اآلباءحيث يقروف بأف  
السابقة  باإلجابةال فكانت النسب ضئيمة جدا مقارنة  لئلجابةبالنسبة  أما% 63.63بنسبة

 %36.74أما االجابة باحيانا فكانت تحمؿ نسبة معتبرة قدرت ب %  3.03حيث لـ تتجاوز
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 :التحميل

يمعب دورا  األبناءالتربية مع  بأسموبالمتوترة  أووعي الوالديف بعبلقة الحياة المستقرة  إف
ايجابيا عمى نوع  أثرتفكمما كانت الحياة األسرية مستقرة ىذا اليدؼ ميما في تحقيؽ 

كثرة  األسريالتربوي الممارس داخؿ المنزؿ عمى رأي مبحوثينا فعدـ االستقرار  األسموب
 األبناءالضغوطات النفسية التي يولدىا التوتر تخمؼ دائما رد فعؿ عنيؼ اتجاه  المشاكؿ

تخمؽ  األسريةتمزؽ الرابطة  األساليبتيديد وكؿ ىذه الصراخ وال القسوة والمجوء لمعنؼ
االستقرار  وتمزؽ شمميا األسرةمما يساىـ في تفكؾ  األبناء اآلباءمسافات عاطفية بيف 

يساىـ بشكؿ  أيضا ال نعني بو الجانب االجتماعي فقط ولكف الجانب االقتصادي  األسري
دوؿ رقـ   وكؿ ىذا يؤثر في شخصية في استقرار األسرة مف عدميا وىذا استنادا لمجمباشر 

فالخبلفات الزوجية تتسبب مباشرة في إحداث خمؿ يترؾ اثارا نفسية سمبية تمتد الطفؿ  
 .لمراحؿ عمرية متقدمة 

 عرضوا لتنشئة اجتماعية سمبية يربونىل ترى أن اآلباء الذين ت:  25جدول رقم    
 ابناؤوىم بنفس الطريقة

 

 30المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 

 

 

  التكرار النسب
 نعـ 139 52.65%
 ال 97 36.74%

 احيانا 28 10.60%
 المجموع 264 100%
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مدى تأثير التنشئة السمبية التي تعرضوا ليا االباء في تربيتيم  :39الشكل رقم 
 البنائيم

 
 التعميق:

المبحوثيف كانت إجابتيـ موافقة لمسؤاؿ % مف   52.65 أف أعبلهنبلحظ مف الجدوؿ 
بنفس الطريقة التي تعرضوا  أبنائيـيربوف  سمبييةالذيف تعرضوا لتنشئة  اآلباء أفالذي يقوؿ 

والتي تنفي وجود عبلقة بيف  األولى لئلجابة% مناقضة 36.74بالنقيض جاءت النسبة  ليا
فكانت تحمؿ  10.60نسبة  أمايـ أبنائالتي يتبعيا في تربية األساليب   ماضي تنشئة اآلباء

  أحياناالخيار 

 التحميل: 

 األبالتي تنفي وجود عبلقة توحي باف  عمى حسب رأي مبحوثينا مف الفئة  المجيبة ببل
يحاوؿ جاىدا  ولكنو  الذي تعرض لمعاممة سيئة في صغره يسقط نفس المعاممة عمى أبنائو

يرى في نفسو  أفكاف يتمنى  فييـ ما ليرى ألطفالو األحسفحاجياتو بتوفير  تعويض نقصو
  كاف يعيشو سابقا يجنب ابناؤوه ما أفيحاوؿ  أو

 يتبعوف نفس طريقة التربية التي اآلباء أف أساسبنعـ فكانت عمى  أجابتالفئة التي  أما
 تربوية خاطئة يكرروف نفس أساليبالذيف مورست عمييـ  فاآلباءسابقا معيـ  اتبعيا اباؤوىـ 

ال كمسؤولية تكويف  األجياؿينتقؿ عبر  عائمي كإرثيتعامموف مع التربية  بنائيـأمع  األخطاء
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وىذه تنطبؽ حتى عمى الفئة المجيبة ب أحيانا فالتربية عند بعض األسرة تعتبر فرد سميـ 
 مجموعة مف العادات أو موروثات ثقافية تنتقؿ مف جيؿ إلى أخر

 ؿ اآلباء مع أبنائيـىؿ لممستوى الثقافي دور في تعام 26جدول رقم : 

  التكرار النسب
 نعـ 222 84.09%
 ال 32 12.12%
 أحيانا 10 3.78%

 المجموع 264 %100
 31المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم  

 دور المستوى الثقافي في طريقة تعامل االباء مع ابنائيم : 40 الشكل رقم

 
 التعميق:

المبحوثيف  إجابات% مف 84.09المعطيات المدرجة في الجدوؿ جاءت نسبة مف خبلؿ 
ببل  اإلجابة أماالمستوى الثقافي لموالديف  التربية أساليبيؤكدوف عمى العبلقة المتبادلة بيف 

نسبة  أحيانا % وقدرت نسبة المبحوثيف الذيف كانت إجابتيـ ب 12.12فكانت ممثمة بنسبة 
 %   3.78أحيانا ب  عـضعيفة مقارنة باإلجابة ن
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 التحميل:

المتغيرات التي تؤثر بشكؿ مباشر عمى  أىـالتعميمي لموالديف مف  يعتبر المستوى الثقافي
 حيث أبنائيـعمميا الوالديف في تربية تالتي يس األساليبعمى  واآلباءالعبلقة بيف الوالديف 

الثقافي لموالديف كمما  آومي كمما ارتفع المستوى التعمي أفالمبحوثيف نجد  لئلجابةبالرجوع 
فأسموب تربية  العكس صحيح األبناءالتربوية الممارسة في المنزؿ سميمة مع  األساليبكانت 

فالوالديف الذيف يممكوف مستوى ثقافي معيف يستطعوف  األبناء ماىو إال انعكاس لثقافة الوالديف
النقاش مبدأ  ايتخذوف الحوارعادة م األسرالف ىذه  أبنائيـخمؽ جو مف التواصؿ بينيـ وبيف 

 خبلفاتيـ . لحؿ مشاكميـ

 يؤثر عمى العالقة داخميا  لألسرةىل ترى أن الدخل المادي 27جدول رقم  

 النسبة التكرار 
 %84.46 223 نعـ
 %6.43 17 ال

 %9.09 24 احيانا
 %100 264 المجموع

 32المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 
 لدخل المادي وتأثيره عمى العالقة داخل االسرةا :   41الشكل رقم 
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 التعميق :

الكبير  لمتأثيراغمب المبحوثيف كانت إجابتيـ موافقة  أفمف خبلؿ الجدوؿ السابؽ نبلحظ 
الذي يمعبو دخؿ األسرة عمى أسموب التربية الذي يمارسو اآلباء عمى األبناء بنسبة 

وكانت اإلجابة ب ال  % 9.09أحيانا فكانت النسبة  لممجيبيف ب سبةبالن أما 84.64%
 %  6.43بنسبة 

 التحميل:

حسب رأي المبحوثيف  األسرةعوامؿ الحفاظ عمى تماسؾ  أىـمف  األسرييعتر الدخؿ 
مف مسكف وممبس ومأكؿ الف معظـ  األساسيةحاجاتيـ  بإشباع لؤلسرةفوفرة الدخؿ تسمح 

 األسرة أفرادوبطريقة مباشرة يشعر  ألنوالمادي  األسرةبط بعجز المشاكؿ االجتماعية ترت
 والذي يظير في زيادة المشاكؿ  األسريةمما ينعكس سمبا عمى العبلقات بالحرماف 

 زيادة مصاريفيا  األسرةالصراعات  فالتغيرات التي طرأت اليـو عمى المجتمع فرضت عمى 
التواصؿ  األسرية األمور إىماؿ إلىما دفع بيـ م ألفرادىاانيماكيا في توفير العيش المبلئـ 

توفير مصاريؼ  أوالتي التجد ماال لتسدد كراء المنزؿ  األسرة أفالمبحوثيف  رأي فعمىبينيـ 
حتى مجرد التفكير في الرجوع لممنزؿ ومحاولة خمؽ جو ودي  يستطيعوفال  ألبنائيـالدراسة 

الوظيفة التربوية  أماـمعيشة  تقؼ عائقا غبلء ال أطفاليـ فالصعوبات المادية بينيـ وبيف 
 أضحتالخدمات التي  جديد مف السمع ألوانا األسرةخاصة واف التطور الحاصؿ فرض عؿ 

في  أفرادىاضرورية في نمط االستيبلؾ واف لـ يستطيع الوالديف توفير ىذه الحياة يصبحوف 
تباعدا  ا مايخمؽ تنافراوىذفي صراع خارجي بينيـ وبيف المجتمع  أفرادىاصراع داخمي بيف 

 . بيف أفرادىا 
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 ىل خروج المرأة لمعمل يؤثر عمى نمط الحياة األسرية 28جدول رقم

  التكرار النسب
 نعـ 120 45.45%
 ال 31 11.74%
 أحيانا 113 42.80%

 المجموع 264 %100

 33السؤال رقم  المصدر: استمارة االستبيان

 تأثيره عمى نمط حياة االسرةخروج المرأة لمعمل و  42الشكل رقم :

 
 التعميق : 

%( أكدت عمى أف خروج المرأة أو 45.45نبلحظ أف أغمب إجابات المبحوثيف ) 
الزوجة لمعمؿ يؤثر عمى نمط الحياة األسرية مف ناحية االستقرار وتربية األبناء في حيف أف 

كانت نسبة ميمة مف  لـ تتأثر بعمؿ الزوجة  %( منيـ يروف أف الحياة األسرية11.74)
المبحوثيف وىي متقاربة نوعا ما مع النسبة األولى أجابت ب أحيانا يتأثر نمط األسرة بخروج 

 .%  42.80المرأة لمعمؿ ممثمة بنسبة 
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 التحميل : 

تزايدت في اآلونة األخيرة نسبة النساء العامبلت تماشت ومتطمبات العصر فأصبح  
ألواويات األمور التي تفكر بيا المرأة بغرض تحقيؽ الكثير مف مطالب الحياة العمؿ مف 

المستجدة في حيف أف ىذا األمر لـ يكف منتشرا بصورة كبيرة مف قبؿ وأصبحت الزوجة 
مسئولة عف األسرة جنبا إلى جنب مع زوجيا وىذا ما وجدناه بمجتمع بحثنا حيث أصبحت 

عف األسرة فتداعيات التطور الحادث في المجتمع كاف  الزوجة في كثير مف األحياف مسئولة
لو األثر البارز في خروج المرأة إلى العمؿ بغية المشاركة في تحمؿ األعباء المنزلية وتوفير 
 النفقات اليومية لؤلسرة بعد أف كاف األصؿ أف الزوج ىو مف يتحمؿ نفقات البيت األصمية .

فيصبح , دة أبوية إلى أسرة ذات قيادة مشتركةفتغير بذلؾ نمط األسرة مف أسرة ذات قيا
الدخؿ الذي تساىـ بو الزوجة في المنزؿ مصدر قوة ليا في اتخاذ القرارات األسرية ضؼ 
إلى ذلؾ تغير في األدوار داخؿ األسرة فتنتقؿ ميمة التنشئة األسرية مف األـ إلى المربية أو 

رضة ألف تقـو عمى أسس غير بية عالخادمة أو أىؿ الزوج أو أىؿ الزوجة مما يجعؿ التر 
 سميمة 

 ( يبين حدوث تبادل أدوار داخل األسرة 29جدول رقم )

 النسبة % التكرار 
 %31.43 83 نعـ
 %53.03 140   ال

 %15.53 41 احيانا
 %100 264 المجموع

 (34المصدر : استمارة استبيان سؤال رقم: )             
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 ر داخل المنزل: وجود تبادل ادوا43الشكل رقم 

 
 : المصدر

  التحميؿ: التعميؽ

مف يتحمؿ مسؤولية األسرة  إف إعادة توزيع األدوار داخؿ األسرة يبيف الزوج والزوجة
حتمية تفرضيا التغيرات االقتصادية واالجتماعية وغيرىا حتى ولو شكؿ ذلؾ نسبة قميمة عند 

اما فيما باألسرة التي مازالت تحتفظ فييا األب بالدور القيادي.%( مقارنة 31.43مبحوثينا )
 15%يخص االسر التي احيانا ما يوجد فييا تبادال لؤلدوار فاحتمت نسبة قميمة تجاوزت 

وقد ثار الكثير مف الجدؿ حوؿ تراجع دور األب إزاء مسؤوليات في تربية األبناء وتولى 
 سؤولية البيت مف الناحية االقتصادية .المرأة ىذه المسؤولية إضافة إلى تحمؿ م

فالتغيرات الثقافية واالجتماعية , ىذا ما جعؿ الدور القيادي لدى الزوجة يبرز بقوة
الحاصمة في بالمجتمع الجزائري ومجتمع بحثنا لعينة في المجتمع الكمي أدت إلى تغيير كبير 

تطمبات الحياة اليومية عمى وحراؾ غير مسبوؽ في إعادة توزيع ألدروا داخؿ األسرة وفقا لم
الرغـ مف أف مجتمع بحثنا يعد مف المجتمعات العربية الشرقية المرتبطة بالنزعة الذكورية إال 
إف الوضع قد تغير واختمفت النظرة لعمؿ المرأة خارج المنزؿ وقيمتو ودوره الفعاؿ في تغير 

ع األدوار بما يترافؽ ويتناسب ر حتمية إعادة توزياقاألدوار داخؿ األسرة ودور الزوج وىذا ما 
 خفيؼ الضغوط واألعباء عمى جميع أفراد األسرة .تمع األوضاع السائدة في المجتمع ل
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    ( : يبين خروج المرأة لمعمل وتأثيره عمى مياميا في بيتيا30جدول رقم )

 النسبة % التكرار الفئة
 %83.71 221 نعـ
 %4.54 12 ال

 %11.74 31 احيانا
 %100 264 المجموع

 34المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم  

 تأثيره عمى مياميا في بيتيا خروج المرأة لمعمل 44الشكل رقم :

 
 35: استمارة استبيان سؤال رقمالمصدر 

 التعميق: 

بموافقتيـ  أجابوا% مف المبحوثيف 83.71نسبة  أفالمعطيات مف الجدوؿ  أشارت
أما المجيبيف ب  مياميا داخؿ المنزؿ  أداءخروج المرأة لمعمؿ يؤثر عمى  أفعمى مطمقة ال

تأثر  نفوا عبلقة خروج المرأة لمعمؿ % أما المبحوثيف الذيف أجابوا ببل11.74أحيانا بنسبة 
أداء مياـ وظائفيا داخؿ المنزؿ مبرريف ذلؾ مف خبلؿ المقاببلت بأف منازؿ العامبلت أحيانا 

 أحسف حتى مف النساء الماكثات بالبيوت .  أزواجيـ عتناؤىـ بأطفاليـا أنظؼ
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 التحميل : 

نجد ىنا حسب أف أغمب مبحوثينا أف المرأة العاممة وقعت ضحية ازدواجية وتعدد 
المسؤوليات بعدـ تنازؿ الرجؿ عف حقوقو التي منحتو لو العادات فيو يرفض أف يقـو بأي 

القوؿ أحد مبحوثينا وفي حالة قيامو بذلؾ فإنو يكوف ال  عمؿ ال يتناسب معو وىذا عمى حد
إراديا فيو يرى أف األعماؿ المنزلية ىي مف اختصاص الزوجة سواء كانت عاممة أو غير 

وأف  لمفيـو القوامة إلى تقيميـعاممة أما عدـ التعاوف اإلرادي فحجة مبحوثينا فيو تستند 
ية معينة وبيف المياـ بيتيا شبو مستحيمة في ؼ اقتصادالموازنة بيف العمؿ الذي فرضتو ظرو 

لمخادمات فتقع في كثير منف األحياف في حيرة حوؿ التنازؿ عف أحدىا  ضؿ نسبة ضئيمة
ت فعمؿ المرأة رغـ انو يوالغالب يكوف العمؿ. فمف المستحيؿ الموازنة بيف العمؿ والعائمة والب

الغالب يعتبر سببا في سرقة المرأة  مصدر قوة اقتصادية واجتماعية ونفسية ليا إال أنو في
 مف حياتيا ومسؤولياتيا تجاه بيتيا وأبنائيا.

 األسريالتماسك  التربية أساليبمحور 

 في تغير سموؾ الطفؿ وأثرهالنصح  ىؿ الحوار 31جدوؿ رقـ  

 النسبة التكرار الفئة
 %72.72 192 نعـ
 %14.01 37 ال

 %13.25 35 احيانا
 %100 264 المجموع

 36مصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم ال
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 النصح وأثره في تغير سموك الطفل ىل الحوار :45الشكل رقم 

 
 التعميق:

نسبة المبحوثيف الذيف يعتقدوف أف لمحوار اثر  أفالنتائج المدرجة في الجدوؿ  أشارت
مف المبحوثيف الذيف يعتقدوف %14.01في مقابؿ %72.72 ايجابي في تغير سموؾ الطفؿ

فيذىبوف أحيانا باف  %13.25أما أف أسموب الحوار ال يكفي وحده في تغير سموؾ الطفؿ 
 أحيانا ال يستطيع حميا الحوار يحؿ المشاكؿ

 التحميل: 

المبحثوف سابقا في استعماؿ الحوار  إدراجياالتي  مناقضةالشبو  عمى الرغـ  مف النتائج 
 لمحوار دور كبير في تغير سموكيات الطفؿ . أفبالنسبة كبيرة يؤمنوف  يـأن إالداخؿ المنزؿ 

 أساس األسريحيث يعد الحوار  األسرة أفرادوسيمة اتصاؿ وتواصؿ فعاؿ بيف فالحوار 
 ومحادثاتيـ عف جميع شؤونيـ  واآلباء األبناءفالتواصؿ الدائـ بيف اليادئة  األسريةالعبلقات 

 يساىـ في التقرب منيـ األبناء اآلباءبيف  العبلقةيقوي  أفشانو  اىتماماتيـ وانشغاالتيـ مف
 واالستقرار  فعدـ وجود لغة تواصؿ لؤلمفاحتياجاتيـ النفسية كالحاجة  بالتالي يحقؽ مطالبيـ

 منعزليف عف المحيط االجتماعي سواء الداخمي األبناءيجعؿ  األسرة أفرادالتحاور بيف 
لكف وتماشيا مع الكبت ليتولد عنو سموكا عدوانيا عنيفا  واءيسبب ليـ االنط ىذا ما الخارجي
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 األبناءفكثرة عدد  األسرةالمبحوثيف القائمة باف ىناؾ عدة عوامؿ تتحكـ في الحوار داخؿ  أراء
الوقت  إيجادعدـ   الضغوطات المينية األزواجالتوتر بيف  ضيؽ المسكف قمة الدخؿ المادي

تسيـ بشكؿ مباشر في تقمص السموؾ   األسرةحياة الكافي  وطغياف التكنولوجيا عمى 
  األسرة أفرادالحواري مما ينعكس سمبا عمى طبيعة العبلقة بيف 

استعمؿ الحوار وتبادؿ  األبناء وكمماعالـ  عالـ اآلباءبيف  وصؿ فالحوار يعمؿ كحمقة
 أفرادىاترابط  معو تماسؾزاد  األسرةاآلراء داخؿ 

 زائدة عمى تحمل المسؤلية لدى الطفلاثر الحماية ال: 32 رقم جدول

 النسبة التكرار الفئة
 %51.13 135 نعـ
 %18.93 50 ال

 %29.92 79 احيانا
 %100 264 المجموع

 37المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 

 القدرة عمى المسؤولية :  تأثير الحماية الزائدة46الشكل رقم 
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 :التعميق

حماية الطفؿ  أسموبباف  اإلجابةيبلحظ مف الجدوؿ اف النسبة الغالبة جاءت لصالح 
اقؿ مف النسبة  أنياببل رغـ  لئلجابةبالنسبة  أما 51.13بنسبة  تفقد الطفؿ الثقة في نفسو 

الحماية الزائدة ال لسموؾ  أفمف  اآلباءتعتبر نسبة خطيرة لما يعتقده  أنيا إال 18.93 األولى
في  األسموبالنفسية التي تنجـ عف ىذا  لؤلضرارغير مدركيف ثقتو في نفسو لطفؿ ايفقد 
فمثمت نسبة اآلباء الذيف يمارسوف ىذا السموؾ  %29.92 أحيانا ب اإلجابةنسبة  أما ةالتربي

  في مواقؼ معينة فقط

 التحميل:

اـ احد مف خبلؿ قيالخاطئة في التربية ف األساليبالحرماف مف  التيديد أسموبيعتبر 
عف الطفؿ بالمسؤوليات المتوجب عمى الطفؿ القياـ بيا مما اليتيح نيابة  كبلبيما أوالوالديف 

لمطفؿ فرصة اتخاذ قراره بنفسو وىذا راجع لمخوؼ عمى الطفؿ خاصة إذا كاف ترتيبو األوؿ 
 بيف أخواتو أو الطفؿ األخير أو الطفؿ الوحيد 

في قراراتو  أووف عادة غير واثؽ في نفسو يك األسموبفالطفؿ الذي يمارس عميو ىذا 
مسببة لمطفؿ مشاكؿ في عدـ التكيؼ  اآلخريفعمى  أعمالوويجعمو متوكبل ومعتمدا في كؿ 

 مع المجتمع
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 االنفعال  لطفل يولد عدم الثقةالصراخ في وجو ا 33جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئة
 %58.33 154 نعـ
 %11.74 31 ال

 %29.92 79 احيانا
 %100 264 المجموع

 38 المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم

 االنفعال الصراخ في وجو الطفل يولد عدم الثقة:   47الشكل رقم  

 
 التعميق:

باف  الصراخ في وجو  58.33أشار الجدوؿ إلى أف معظـ اإلجابات والتي مثمت بنسبة  
العينة يمارسوف  أفرادغمب ادـ ثقة في نفسية الطفؿ وعمى الرغـ مف ع طفؿ يولد ترددالا

وفي نفس الوقت يدركوف المخاطر التي تنجـ عف ىذا السموؾ  أنيـ إالالصراخ داخؿ المنزؿ 
بالنسبة لمذيف ينكروف باف الصراخ  أما أسرتو أفرادعبلقاتو مع  خاصة عمى نفسية الطفؿ

مف  %29.92نسبة  %11.74وذلؾ بالنسبة ال يؤثر عمى نفسية الطفؿعمى الطفؿ 
  المجيبيف ب احيانا 
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 :التحميل

 إالثقتو بنفسو  عمى الرغـ مف أف أسموب الصراخ ىو أسموب خطير عمى نفسية الطفؿ
في  األسموبالعينة ال يدركوف المخاطر التي تنجـ عف ىذا  أفرادىناؾ نسبة معتبرة مف  أف

الذي يمارسونو  األسموبتربوا عمى نفس  بأنيـ ماضي تربيتيـ إلى ؾالتربية مرجعيف ذل
ولكف لـ يؤثر عمى سبلمتيـ   لمصراخ أيضاتعرضوا ىـ  بأنيـ ومبرريف  أبنائيـبدورىـ عمى 

ا يتعمؽ بنفسية الطفؿ  خاصة عندم األسموبمخاطر ىذا  ؾالنفسية مقارنة بالنسبة التي تدر 
لعائبلت تستعمؿ الحوار كمبرر وعمى الرغـ مف خطورة ىذا األسموب اال اف الكثير مف ا

القمؽ الذي يصيبيـ  المشاكؿ التي تحدث ليـ في الخارج ونقميـ لمتوتر لضغوط العمؿ اليومية
وعمى  خارجا إلى أجواء المنزؿ ويسقطيا مباشرة عمى المعامبلت التربوية بينيـ وبيف أطفاليـ

الخنشمية خاصة  ة عامةالجزائري األسرةوالمتغيرات التي تعرضت ليا  الرغـ مف الضغوطات
يؤمنوف باف الصراخ يعمؿ عمى تيديـ ثقة الطفؿ في نفسو وثقتو بعائمتو  اآلباءبعض  أف إال

 يحؿ الحوار  محؿ الصراخ  والتوتر  أفتماسكيا راجيف  األسرةميددا ترابط 

وسيمة لمتعامل مع الطفل  أفضلالعقاب غير الجسدي  الحوار اليادف: 34جدول رقم
 ئ داخل المنزل                                لخمق جو ىاد

 النسبة التكرار الفئة
 %55.30 146 نعـ
 %15.90 42 ال

 %28.78 76 احيانا

 %100 264 المجموع
 39المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 
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 : مدى فاعمية الحوار  والعقاب التربوي في التعامل مع الطفل48الشكل رقم 

 
 التعميق:

البدائؿ التربوية مف أفراد العينة يقروف باف الحوار و  55.3يشير الجدوؿ أعبله اف 
النسبة  أما ؽ جو ىادئ داخؿ المنزؿ وسيمة لمتعامؿ مع الطفؿ لخم أفضؿمعقاب ىو ل

ر الحوا أفوىي نسبة نفت  %15.90سبة األولى والتي قدرت ب نلم المناقضة فجاءت بعيدة 
العقمية  أفاألبناء خاصة استعماؿ بدائؿ لمعقاب الجسدي غير نافعة في تربية  اليادئ

اما االسر التي كانت  الخنشمية ال تقتنع بالحوار كبديؿ لمعقاب   الجزائرية األسرةالعقابية في 
في مواقؼ معينة ال ينفع الحوار  أفالتي يعتبروف %  28.78قدرت ب  أحياناإجاباتيـ ب 

 األمورالعقاب التربوي بؿ وجب تدخؿ العنؼ لتصحيح بعض  أواليادئ 

   :التحميل

يمارسوف ىذا األسموب داخؿ أسرىـ  مرجعيف ذلؾ  عمى الرغـ مف أف بعض المبحوثيف 
العنؼ  والضرب ال يخدـ  الصراخأنيـ يدركوف باف  إاللمخمفية التربوية التي نشئو عمييا 

 النفسي  أوالعقاب الغير مؤذي سواء الجسدي  الحوار واف لغة  األبناء اآلباءالعبلقة بيف 
يزيد تماسؾ  األسر أفرادبيف  اآلراءتبادؿ  أف بعضيـ ببعض األسرة أفراديساعد في ربط 
وانو كمما مارس اآلباء العقاب البدني كالضرب أو العقاب النفسي كالتيديد األفراد يبعضيـ 
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عدوانية متوترة إضافة إلى ضرب الثقة  االحتقار يجعؿ نفسية الطفؿ انيزامية  والصراخ
عدـ استقرار عكس ما يخمفو أسموب الحوار أو  وىذا ما يخمؽ توترا بنفسيتو وبالمحيطيف بو

وانما تعمؿ عمى تحقيؽ نوع  استعماؿ البدائؿ العقابية التي ال تضر الطفؿ في جسمو أو بدنو
 اـ العائمي فرض جو مف االحتر  تحمؿ المسؤولية مف االحتراـ لذات الطفؿ

 االبناء االباءخمق جوا من االحترام بين لفعال  أسموبالضرب  مدى اعتبار 35جدول رقم 

 النسبة التكرار الفئة
 %12.12 32 نعـ
 %58.71 155 ال

 %29.16 77 احيانا
 %100 264 المجموع

    40المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم  

       اسموبا فعاال لخمؽ جو مف االحتراـ داخؿ االسرة مدى اعتبار الضرب  : 49الشكؿ رقـ 
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 التعميق:

سويا  أسموباالضرب ليس  أسموب أف %58.71أكدت أغمبية أفراد عينة الدراسة بنسبة 
 يخمؽ جو مف االحتراـ ولكف يكرس مبدأ الخضوع وىو بدوره ال األبناءفي التعامؿ مع 

لتحقيؽ النظاـ داخؿ  األنسبجعمتو ىو  األسموبىذا  أيدتفقد  %12.12سبةن  أماالخوؼ  
األسرة وعمى الرغـ مف انيا نسبة اقؿ مف االولى اال انيا تبقى ممفتة لمنظر اما النسبة 
المعتبرة باف الضرب احيانا يستطع تحقيؽ ىذا اليدؼ فكانت نسبة معتبرة قدرت ب 

29.16% 

 :التحميل

فرض االحتراـ ة المبحوثيف المؤكديف باف الضرب ىو وسيمة لعمى الرغـ مف اف نسب
تعبر عف توجو خطير  أنيا إالضئيمة مقارنة بمف رفضوا ىذا المبدأ  داخؿ األسرة  جاءت 

فإذا , لوجود مشاكؿ وتوترات أسرية إنذاريمارسو اآلباء عمى أبنائيـ فالضرب ىو جرس 
الرد الطبيعي عند الغضب "" فالعقاب قوبمت أخطاء الطفؿ بضربو  فسيفيـ اف العنؼ ىو 
جسديا  باألمافالشعور  إلىيحتاج  ألنوالجسدي يمكف اف يكوف خطيرا حتى عمى نمو الطفؿ 

الشعور بعدـ  التوتر الخوؼ األمافعندما يعاقب الطفؿ بدنيا فيو يشعر بعدـ  ونفسيا
فالعقاب الجسدي  االجتماعي االستقرار النفسي مما يولد تأثيرات سمبية عمى نموه النفسي

ويخمؽ فيما بعد   األطفاؿالتمرد  عند  العدوانية تزايد القمؽ إلىحتى واف لـ يكف عنيفا يؤدي 
الصحة النفسية  إنياؾالعقوبة ناىيؾ عف تسببو في  قسوةالرغبة في االنتقاـ  ويزداد بازدياد 

 أكثرعنيؼ ىـ الذيف ينشئوف في محيط  فاألطفاؿالمعرفية لمطفؿ  حتى العقمية والجسدية
عمى  أبنائيـيمجئوف لمضرب  اآلباءالكثير مف  عرضة الستعماليـ العنؼ في حياتيـ مستقببل

فرض السيطرة عمى الوضع فالضرب ليس وسيمة فعالة لتعميـ االنضباط لكنو يعمؿ  أمؿ
ينفسوف عف  يجيموف ىذه المخاطر اآلباءبطريقة سمبية لموصوؿ لفقداف السيطرة ولكف اغمب 

 أنيـمعتقديف  أطفالومف  األخطاءضغوطاتيـ وكؿ شحناتيـ السمبية عند رؤية ابسط  غضبيـ
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 أواصرالنظاـ واالحتراـ ولكف في نفس الوقت ىـ يخربوف كؿ  إلحبلؿبتربية سميمة  يقوموف
 العبلقة والترابط الذي يجمعيـ

حافز عمى تقميد النماذج الناجحة في الحياة تعطييم ال األبناءتشجيع  36جدول رقم 
 لالجتياد

 النسبة التكرار الفئة
 %76.13 201 نعـ
 %7.57 20 ال

 %16.28 43 احيانا

 %100 264 المجموع
 41المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم 

 : مدى تشجيع األبناء عمى تقميد النماذج الناجحة في الحياة50الشكل رقم 

 
 التعميق:

عمى تقميد النماذج الناجحة في  األبناء تشجيع أفبالنسبة كبيرة  العينة أفراد يةأغمب أكدت
 اآلباءالكبيرة التي يولييا  لؤلىميةوىذا  %76.13الحياة تعطييـ الحافز لبلجتياد بنسبة 
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وكانت نسبة أحيانا ب  7.57فكانت النسبة   األسموبعف النسبة الرافضة ليذا  أما لمقدوة 
  لؤلبناءالحافز  إعطاءف القدوة ال تنجح وحدىا في بأذلؾ  مريريف%  %16.28

 :التحميل

القيـ االيجابية ىي ممارس سموكيات تتماشى  األطفاؿالطريقة التربوية الفعالة لتعميـ  إف
مع ىده القيـ لتكوف تطبيقا ليا وليس مجرد كبلـ فالنموذج الناجح ىو الذي يسعى الوالديف 

الكبير الذي يمارسو ىذا السموؾ وما يخمفو مف بصمات  أثيرلمتىذا  ألبنائولجعمو قدوة 
 ايجابية في نفسية الطفؿ 

يقتدي بكؿ ما يتعمؽ بقدوتو  الطفؿ بقدوتو فيو سيعمؿ جاىدا ليكوف نسخة منو تأثر فإذا
 لمحاولة ترسيخ كؿ ما األسموبىذا  اآلباءلذا يستغؿ  شيءفي نفسو ويحاوؿ تقميده في كؿ 

 ة  ابنو مف خبلؿ صورة القدوة لمساعدتو وتحفيزه عمى النجاح ىو ايجابي في شخصي

لتقميد والدييـ في كبلميـ  األطفاؿلميؿ  أنفسيـ الوالديف مف  يبدأالتربية بالقدوة  فأسموب
ىذا األسموب في التربية إال انو ال يستطيع الوصوؿ الى  أىميةى الرغـ مف وعم وأفعاليـ

 ت التربوية االيجابية األخرى  ومؤيدا ليا أىدافو إال اف كاف مكمبل لمسموكيا

 اآلباءتفاعل قوي بين  يساعد عمى بناء جسر تواصل األبناءالمعب مع  37جدول رقم 
 األبناء

 النسبة التكرار الفئة
 %73.10 193 نعـ
 %4.54 12 ال

 %22.34 59 احيانا
 %100 264 المجموع

 42المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم  
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 : أىمية المعب في بناء الثقة بين أفراد األسرة51ل رقم الشك

 
 :التعميق

لئلجابة بنعـ ألىمية  %73.10مف خبلؿ المعطيات الواردة في الجدوؿ والممثمة لنسبة 
األبناء لخمؽ جو مف الثقة بينيـ بينما كانت اإلجابة عكس ذلؾ وبالنسبة  المعب بيف اآلباء

 أجابوا% 22.34 أما لـ يجيبوا باف لمعب دور في بناء جسر ثقة بنيـ وبيف أبنائيـ 4.54%
 أحياناب 

 التحميل:
تطوره خاصة في  لتفعيؿ نموه أساسيةحاجة  طبيعي في حياة الطفؿ أمريعتبر المعب 

ومشاركتيـ  أبنائيـالمعب مع  أىميةوف كال يدر  اآلباءالكثير مف  آف إال  األولىمراحؿ عمره 
 .نشاطاتيـل

في تنمية شخصية  اآلباءيعتبر فرصة عظيمة لو يستغميا  أطفاليـمع  اآلباءفمعب 
ووسيمة  كما يعتبر المعب وسيمة تربوية لمعرفة مخاوؼ الطفؿ األخبلؽ لغرس القيـ أبنائيـ

في طفولتيـ  لؤلبالديف يحظوا بوجود دور فعاؿ  فاألطفاؿ األبناء اآلباءلربط عبلقة ثقة بيف 
 أقرانوليـ مشاكؿ سموكية اقؿ مف يكوف 

فقضاء الوقت مع األبناء يقوموف فيو بشيء مشترؾ يولد لدى الطفؿ شعورا انو شخص 
ينعكس بطريقة ايجابية عمى  ميـ في حياة أبيو وىذا ما يخمؽ رابطة تواصؿ  وثقة بينيـ

 اإلباءساعد تعزيزىا فالمعب ي مما يسيـ في توطيد ىذه العبلقة أوالدىـ األىؿالعبلقة بيف 
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انسجاـ كبيرة بينيما في  مما يساعد عمى نمو عبلقة تفاىـ أكثر األطفاؿعمى فيـ حاجات 
عائمة مبنية  إلنشاءقوية كمما سعوا بدورىـ  األبناء اآلباءالمستقبؿ لذا فكمما كانت العبلقة بيف 

 العبلقة يساعد في تعزيز ىذه باألطفاؿ اآلباءالمعب الذي يجمع  عمى الثقة في المستقبؿ
لتكويف صداقة بينيـ  لؤلطفاؿدافعا  فالمعب يكوف محفزا يجعميا ذات تأثير ايجابي مستقبؿ

 أبائيـوبيف 

 مدى فعالية االساليب الحديثة في تحقيؽ التماسؾ داخؿ االسرة   38 جدوؿ رقـ 

 النسبة التكرار الفئة
 76.51 202 نعـ
 3.40 9 ال

 20.07 53 احيانا
 100 264 المجموع

 43المصدر: استمارة االستبيان السؤال رقم  

 : األساليب التربوية الحديثة أفضل من األساليب التقميدية 52 الشكل رقم
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 التعميق:

أف أساليب التربية الحديثة  ىي %76.51اعتبر نسبة كبيرة مف المبحوثيف قدرت 
ليا مفعوؿ ايجابي في تحقيؽ نوع  أفالتربية  باعتبار األجدر مقارنة باألساليب القديمة في 

أسموب  أفممف يعتقدوف  3.4اما النسبة الباقية فتمثمت في مف االستقرار داخؿ االسرة 
الحماية الزائدة ىي األنسب في تحقيؽ االنضباط األسري  القسوة  والصراخ واإلىماؿ الضرب

 األساليببعض  أفممف يعتقوف  20.07%نسبة  والحفاظ عمى االستقرار دخؿ األسرة
 لمتحقيؽ   االحتراـ داخؿ المنزؿ أنجعيا التربوية الحديثة األساليبمف  أفضؿالتربوية القديمة 

 التحميل:

أكدت وألسباب معينة اتيـ ال لممبحوثيف السابقة  اإلجاباتاغمب  أفعمى الرغـ مف 
يـ لمواقع التربوي الحديث تثبت يمارسوف األساليب التربوية الحديثة داخؿ أسرىـ إال أف رؤيت

التي  االستقرار عكس األساليب القديمة  مدى جدارة األساليب الحديثة في توفير الجو اليادئ
األساليب التي  بيا نشؤايستعمميا اغمب المبحوثيف مرجعيف ذلؾ الى البيئة التربوية التي 

عمى  طرأتقافية التي المتغيرات االجتماعية واالقتصادية والث في صغرىـمورست عمييـ 
االنتشار اليائؿ لوسائؿ التكنولوجيا واستعماليا بدوف  أفكما  المجتمع خبلؿ السنوات األخيرة 

اغمب اإلجابات تثبت أف األساليب القديمة تعمؿ عمى  أفرقيب وبالرغـ مف  أوحسيب 
األساليب  األسرة الواحدة عكس االيجابيات الكثيرة التي تحققيا أفرادزعزعة الترابط بيف 

االحتراـ واالستقرار واالىـ مف ىذا كمو  األمفالتي تعمؿ عمى توفير جو  التربوية الحديثة
عمى أسس عممية تساعد عمى إرساء العتمادىا  أفرادىاالتماسؾ بيف  توفر جوا مف الثقة

 األبناء . تقارب بيف اآلباء قواعد محبة
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 الدراسة ثانيا: نتائج

داوؿ الدراسة الحالية يأتي دور محاولة اإلجابة عمى مختمؼ بعد تحميؿ بيانات ج
التساؤالت التي انطمؽ منيا ىذا األخير بدأ بالسؤاؿ المركزي ووصوال إلى التساؤالت الفرعية, 
دوف أف نيمؿ ما تـ استنتاجو واستخبلصو مف معطيات الفصوؿ السابقة النظرية منيا 

التربية الحديثة ودورىا في تحقيؽ  ضوع أساليبمو والتطبيقية كمختمؼ الدراسات التي طرحت 
وعميو فاف ىذا الجزء مف الدراسة يتضمف مناقشة لمختمؼ نتائج ىذه  ,التماسؾ األسري 

الدراسة وفقا ألسئمتيا, واستعراضا ألبرز استنتاجاتيا, إضافة إلى مجموعة مف التوصيات 
وسط التحوالت الثقافية  تحميؿ أىـ األساليب التربوية المستحدثةالمتصمة بمحاولة 

كذا كؿ التحوالت االقتصادية داخؿ المجتمع الجزائري, وبيف التربية القديمة  او  واالجتماعية
 األجداد سابقا  التقميدية التي كاف يتبعيا اآلباء

 نتائج الـدراسة في ضوء تساؤالتيا :أوال

 الجانب النظري بيفوالدمج -قدر المستطاع-لقد حاولنا مف خبلؿ ىذه الدراسة الربط 
لنخمص إلى بعض , تحميؿ معطيات الدراسة تبويب قمنا بمراجعةذلؾ بعد أف  الميداني

بغرض التوصؿ إلى إجابات حوؿ التساؤالت التي انطمقنا , النظرية لؤلفكارالنتائج المدعمة 
 مع تمسؾ اآلباء المجتمع تصادمتفالتحوالت العميقة التي يشيدىا , منيا منذ بداية الدراسة

 المحافظة عؿ التراث التربوي الذي انتيجو إباؤىـ في تربيتيـ  لعادات التربية التقميدية 
 يػمي: فيماعموما يمكننا عرض نتائج ىذه الدراسة 

األساليب فيما يتعمؽ بانتشار األساليب التربوية الحديثة داخؿ األسرة مقارنة ب ׃أوال
مف خبلؿ ثة ليست منتشرة بصفة كبيرة تـ الموصؿ الى اف االساليب الحديالتقميدية فقد 

النتائج المتوصؿ إلييا فاآلباء نادرا ما يمجئوف ألساليب التربية الحديثة في تعامميـ مع أبنائيـ 
أف األساليب التقميدية ىي األساليب الغالبة في التعامؿ داخؿ األسرة اذ عبرت  لحؿ مشاكميـ
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 الدالة عمىة مف خبلؿ بعض المؤشرات النسبة الغالبة عف ذلؾ وقد توضح نفي ىذه الفرضي
 ىي: ذلؾ

أسموب الشدة  ىو أسموب تمبية الرغبات إف األسموب المتبع في التعامؿ مف قبؿ اآلباء-1
والقسوة إذ غمبت النسبة المؤكدة عمى ذلؾ فاآلباء يتبنوف مبدأيف متناقضيف اما التوفير 

عقوبات قاسية واستعماؿ الشدة  المبالغ فيو لمتطمبات الطفؿ بغية إظيار حبيـ لو أو فرض
 أو الضرب االحتراـبغية فرض النظاـ داخؿ األسرة فاآلباء يمجئوف إلى طرؽ التقميؿ مف 

يحاولوف مقارنة تصرفات أبنائيـ بتصرفاتيـ عندما كانوا في سنيـ وىذا يبيف عدـ  اعترافيـ 
قرارىـ لخاصية التميز اء لؤلخطاء فاف األسموب التغير واالختبلؼ أما في حاؿ ارتكاب األبن وا 

بنسبة كبيرة ىو أسموب الضرب  والعقاب سواء الجسدي أو المعنوي  الذي يمجا لو اآلباء
 وىما مف األساليب التقميدية والتي تحدث ضرر في نفسية األبناء حسب أخر الدراسات 

الذي يساعد بشكؿ كبير في  النقاش بينيـ اغمب األسر عمى مبدأ الحوار اعتماد-2
حاجز الجفاء بيف أفراد األسرة حتى واف كاف الحوار ال يدوـ طويبل او يندرج ضمف  تخطي

 تقارب بيف أفراد األسرة  مواضيع معينة اال انو يخمؽ رضا

االبف ىي السمة الغالبة بيف األسر فبالرغـ مف اف المجتمع  المساواة بيف البنت تعتبر-3
أقرت بمبدأ المعاممة  مبحوثيف نفت ىذا التميزالخنشمي مجتمع ذكوري إال أف النسبة الغالبة لم

 البنت فيياألنثى وعدـ تفضيؿ االبف عمى البنت أو سيطرة االبف عمى  المتوازنة بيف الذكر
 .سيطرتو عمييا خاصة في وجود األب ترفض اف يتحكـ االبف في أختو أو فرض

يف يعمموف وبطرؽ تنتشر مبادئ التربية اإلسبلمية داخؿ األسرة فاغمب اسر المبحوث – 4
عديدة عمى غرس القيـ الدينية وىذا لتعمقيـ الشديد بتعاليـ الديف اإلسبلمي حتى واف لـ 

 يكونوا مف المطبقيف 

فيما يخص اإلجابة عمى التساؤؿ الفرعي الخاص بمدى انتشار األساليب التربوية 
 .الحديثة داخؿ األسرة
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التي مورست في  ية التي اعتادوا عمييابطريقة نمطية األساليب التقميد فاآلباء يمارسوف
يمارسونيا  الحديثة فيـحتى إف مارسوا بعض األساليب  وقت مضى عمييـ مف طرؼ إبائيـ

عف طريؽ الصدفة أي بدوف تخطيط مسبؽ أو وعي ألىمية ىذه األساليب في توطيد العبلقة 
 بينيـ وبيف أبنائيـ  

يف عمى أف اإلعبلـ يمعب دورا سمبيا في في مجاؿ التكنولوجيا فيجمع المبحوث ثانيا: أما
يعتبرونو حاجزا يقؼ أماـ التواصؿ بينيـ وبيف أبنائيـ مما يخمؽ فجوة  توجيو سموؾ األبناء

وسائؿ االتصاؿ خطرا يحدؽ بالعبلقات األسرية ويدفع باألسرة إلى  بينيـ ويعتبروفتواصمية 
ما أثبتتو اغمب  تصدع وىذاال الممارسات السطحية لمعبلقات موصبل إياىـ إلى التفكؾ

مساىمتيا بشكؿ كبير في  السمبي لمتكنولوجيا خاصة الحديثة منيا المؤيدة لمتأثيراإلجابات 
ضعاؼ الروابط بيف أفراد األسرة الواحدة   تفكؾ وا 

الى اف المتغيرات المجتمعية  والذي ييدؼاإلجابة عمى التساؤؿ الفرعي الثالث  ثالثا:
 ار أساليب التربية في اختيتمعب دورا ىاما 

 اف النسبة الغالبة أكدت اف المشاكؿ االقتصادية تتحكـ ׃ بالنسبة لممجال االقتصادي -
قمة الدخؿ  بشكؿ أكيد عمى نوع العبلقة الممارسة داخؿ األسرة فارتفاع أسعار السوؽ

يسيـ في خمؽ مشاكؿ وأعباء  العمؿ,وكبر حجـ أفراد األسرة وعدـ توفر  ومحدوديتو,
األبناء حتى واف كاف  خطأ مفات نفسية تفرغ في اوؿ لحظة غضب أو صدور أي وضغوط
 بسيطا

أما بالنسبة لما تربى عميو اآلباء مف أساليب تربوية اجمع  بالنسبة لممجال االجتماعي
اغمب المبحوثيف انو ليس بالضرورة أف يربي األب ابنو بنفس نمط تربيتو واف االستقرار الذي 

أف خروج المرأة لمعمؿ كاف لو أثرا  أطفالو كماعمى  وإيجابياتف أف ترجع نعـ بو االبف يمكي
تأثر  كبيرا عمى أسموب التربية فالدور القيادي الذي أصبحت تمعبو المرأة بجانب زوجيا
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مياميا األسرية بخروجيا إلى العمؿ انعكس سمبا عمى تربية أبنائيا خاصة بعدما أصبحت 
 بينيـ.فجوة  أحدثلبلـ العاممة مما  دور الحضانة ىي البديؿ التربوي

يؤكد أغمبية األسر أف لممستوى الثقافي دور محدد في أسموب  :الثقافيبالنسبة لممجال 
أكدوا اف كمما ارتفع مستو الوالديف الثقافي قؿ استعماليـ  المنزؿ فقدالتربية المتبع داخؿ 

 لؤلساليب الغير سوية في التربية  

 ات المجتمعية دورا ىاـ في تحقيؽ التماسؾ األسري وقد تـ إثبات أف لممتغير 

 رابعا: االجابة عمى السؤاؿ الرئيسي عبلقة اساليب التربية الحديثة بالتماسؾ داخؿ االسرة 

الحديثة في  نفع األساليبوقد تـ إثبات ىذه الفرضية عف طريؽ إجماع المبحوثيف لمدى 
المبحوثيف ال يستعممونيا إال أنيـ واعوف  أبنائيـ واف كاف اغمب تقريب المسافات بيف اآلباء

نوعا ما باف األساليب التربوية الحديثة ليا نوع مف األثر االيجابي الذي يعمؿ عمى مبدأ 
 .التواصؿ بيف أفراد األسرة الواحدة

 ومف ىذا المنطمؽ تـ إثبات فرضية اف ألساليب التربية الحديثة دور في تحقيؽ التواصؿ
 األسرة.التماسؾ داخؿ 

 .ضياتر التأكد من صدق الف

قمنا باختبار ليذه الفرضيات ميدانيا لمعرفة مدى تأثير التربية الحديثة داخؿ األسرة  
)اآلباء واألبناء( مف خبلؿ مؤشرات كؿ فرضية وصوال إلى محاولة معرفة أساليب التربية 

 الحديثة وتأثيرىا عمى التماسؾ األسري.
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 األسرةانتشارا داخل  األساليب أكثرتربية الحديثة من ال أساليبتعتبر : األولى ةيالفرض
 الخنشمية

 أحيافوفي  ألبنائيـت في تنشئتيـ ومعاممتيـ اتجاوز  أو أخطاءفي  اآلباءمف  الكثيريقع 
اىيـ فلم أوعدـ الخبرة  أونتيجة لنقص الوعي  في التنشئة غير مقصودة األخطاءكثيرة تكوف 

  في التربيةخاطئة 

 الحديثة داخؿاستعماؿ طرؽ التنشئة  مدى حوؿ دارت رضية بمؤشراتالف وضحنا ىذهو 
لبعض ىذه  اآلباءومدى تقبؿ  األبناء اآلباءخاصة بيف  األسريعمى التواصؿ  األسرة وتأثيرىا

الوسائؿ ورفض البعض اآلخر منيا وىو األمر المؤدي إلى الوفاؽ الجزئي أو التاـ بيف 
  الطرفيف.

يخص  النسب المتحصؿ عمييا خاصة في ما رضية مف خبلؿه الفذى  عكسولقد أثبتنا 
واف , بشكؿ منتظـ تربوي حديث أسموب مارس ايال ت المعاصرة األسرة أفالمحور الثاني 
التي تمارس عمى  عديدةال ضغوطمل وىذا راجع  بطريقة غير مقصودة يمارس حدث ذلؾ فيو

واآلباء عمى حد سواء وسط فيناؾ عوامؿ عدة تقؼ حجر عثرة في طريؽ األميات  األسرة 
خاصة وغياب األسرة المتواصؿ عف , التكنولوجيا وكيفية التعامؿ مع األبناء متغيرات العصر

واألـ مع جاراتيا وقريباتيا أدى إلى ضعؼ , المنزؿ بسبب العمؿ أو خروج األب مع أصدقائو
تصادية قاالظروؼ ال أساسي في عممية التنشئة االجتماعية لمصغار زيادة عمى ذلؾ 

تتطمب الكثير مف الجيد في العمؿ لتوفير حياة معيشية معقولة وفي خضـ والتي  ضاغطة ال
 .قؿ االىتماـ باألبناءذلؾ ي

يرتكز  المبحوثيفىناؾ أسموب متكرر يمارسيا  أفومف خبلؿ المعطيات السابقة نجد 
ف خاطئاف ما أسموباى والوعيد والعقوبة أف الترىيبعمى التوجيو المباشر باألمر والنيي. كما 

األبناء. وىذا  استخدمتو عينة الدراسة بقدر كبير مما أضعؼ قنوات االتصاؿ بيف اآلباء
 العنؼ. مياليف لمعدوانية أطفاالسوؼ ينتج لنا 
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بنفس  بيا نشئواكما أف الكثير مف اآلباء يفضموف تنشئة أبنائيـ بنفس الطريقة التي 
وكبار السف  األجدادتقاليد  عادات مضى وفؽزمف  مورست عمييـ في القديمة التياألساليب 

االسرة لذا فاف , ماف غير زمانيـز في جيؿ غير جيميـ وفي  اولدو  أطفاليـ أفغير مدركيف 
 إلى نشر التوعية التربوية حتى نتمكف مف تربية أطفالنا تربية صحية وسميمة. بحاجة

 األسرة؟التربية داخل  يبأسالكبير عمى  أثرالمجتمعية  لمتغيرات الثانية:الفرضية 

 االجتماعية قتصادية والتكنولوجيةىذه الفرضية مف خبلؿ مناقشات التغيرات اال وضحنا
 التنشئة. أسموبعمى  تأثيرىامدى  الثقافية

الثقافية  االجتماعية االقتصادية التكنولوجية لممتغيراتبوجود أثر معظـ مبحوثينا أفاد 
 فيلؤلسرة دور ىاـ ومؤثر  أنو مازاؿوىذا يوضح  ,ةيالخنشمعمى التنشئة داخؿ األسرة 

فالمتغيرات التي شيدىا  لدور يتأثر بالتغيرات السابقة الذكرولكف ىذا ا, االجتماعيةالتنشئة 
النظاـ األسري إما تكوف في صالح األفراد أو ضدىـ وبذلؾ فأف إمكانية تعرض األسرة 

 يفسد األفراد  تنحؿ فييا العبلقات ياتتغير وظائف, الزمات شيء محتمؿ فقد يتغير بناؤىا

مست مختمؼ  –أكدىا مبحوثينا  -فقد طرأ عمى المجتمع المبحوث عدة تغيرات  
نمط األسرة النووية   فانتشار, قد تأثرت بيا الثقافية السياسية االجتماعية المياديف االقتصادية

المستوى  وى االقتصاديجعؿ نمط االتصاؿ بيف أفرادىا يتغير بالظروؼ المحيطة بيـ كالمست
فتغير طبيعة , المذاف يعتبراف مف أبرز العوامؿ المتحكمة في ىذا التغيير, التعميمي  ألفرادىا

انتشار روح  نسبيا المتسمطة إلى الديمقراطيةاالسرة انتقاليا مف  األبناء االتصاؿ بيف الوالديف
لكف ىذا ال يعني عدـ , التغير التفاىـ بيف أفراد األسرة لخير دليؿ عمى ىذا الحوار التفاىـ

وجود أسر الزالت تعيش عمى الطريقة الكبلسيكية التي تعتمد عمى سمطة األب الذي يتحكـ 
 ؿ احتياجاتيا الماديةحيث يتحم, يوزع العمؿ عمى أفرادىا يدير شوف األسرة في زماـ األمور
داخؿ  األبناءمركز تغير  إلى األسرةىذه التحوالت التي تعرضت ليا  أسيمتالمعاشية كما 

وىذا الف مفاىيـ  األنثىتربية  الزالت تميز بيف تربية الذكر األسراغمب  أفبالرغـ  األسرة
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 انتشار الوعي في ثقافة المجتمع عمى الرغـ مف التحوالت الثقافية مرسخةالذكورة الزالت 
دي الذي حضت االستقبلؿ الما التعميـ لدى الوالديف زيادة عمى ذلؾ اثر خروج المرأة لمعمؿ

 اتخاذ القرار مما اثر مباشرة عمى أساليب التربية داخؿ األسرة  بو أدى إلى تغير نمط السمطة
 مف وجية نظر المبحوثيف ليذه التغيرات اآلثار اإليجابية والسمبية أما عف   

 ستجابات المبحوثيف ىياللتغيرات وفقا ليذه ااتضح مف النتائج أف أكثر اآلثار اإليجابية 
أكثر اآلثار  أما, ات الرياضيةومشاىدة البرامج التعميمية والدينية والمباري, ؿ أوقات الفراغشغ

التي ساىمت  . خاصة تمؾ التغيرات التكنولوجيةوزيادة النفقات, ضياع الوقت ىيالسمبية ليا 
 الواحدة. األسرة أفرادبشكؿ كبير في خمؽ مسافة بيف 

 األسرة أفرادكبير في تباعد  عالم دورالفرضية الثالثة: لوسائل اإل

بالّدرجة األولى عمى الّطفؿ باعتباره , إف تأثير وسائؿ االّتصاؿ عمى أفراد األسرة   
مركزًا يشكؿ نسيج األسرة في المستقبؿ. فاألّطفاؿ ىـ الذيف يشكموف عماد بنية المجتمع في 

 المستقبؿ

دورا سالبا , جتماعيتمثؿ أدوات العصر التكنولوجية خصوصًا وسائؿ التواصؿ االو 
أصبح خصما عمى التربية داخؿ البيت في غياب دور األب واألـ وضعؼ بنياف األسرة 

  .واختبلؿ مسؤولياتيا االجتماعية

تمفاز وأجيزة ىاتفية وشبكة عنكبوتية  انتشرت مفالكثيرة التي  العصر مع أدواتخاصة  
 .تسمب تفكيره وتدخمو في عوالـ شتى

لوسائؿ اإلعبلـ  اآلسرة أفرادية مف خبلؿ معرفة مدى استخداـ ىذه الفرض إثبات وتـ
 اإلعبلـ وسائؿأف جدنا في دراستنا الميدانية قد و  والمدة التي يتـ استخداميا فييا الحديثة

 تؤثر تأثيرا كبيرا في بناء أو تخريب األسرة مف خبلؿ تأثيرىا عمى استقرار األسرة مف عدمو
الغياب الروحي والعاطفي بيف أفراد  وى العبلقات األسريةمستقد الحظنا في مجتمع بحثنا 
 األسرة برغـ الحضور الجسدي.
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في مجاؿ التربية انشغاؿ اآلباء واألميات  أفرزتيا التكنولوجيا التأثيرات التيبيف أىـ  ومف
والذي جعميـ يقصروف في واجبيـ تجاه أبنائيـ وبناتيـ في التربية , بوسائؿ التواصؿ

وقصروا مع والدييـ في البر  التكنولوجيااألبناء والبنات بوسائؿ المقابؿ انشغؿ  وفي, والتوجيو
 والطاعة.

 امف قبؿ األبناء بعيدلتكنولوجيا كما تأكد صدؽ ىذه الفرضية مف خبلؿ متابعة وسائؿ ا
الني , التي كانت سائدة في مجتمعنا, تغيير في القيـ العائمية أدى إلىمما , عف أي رقابة

 بناء لحد العقوؽ.ذىبت باأل

كما أف ابتعاد األىؿ عف مراقبة األبناء قد يؤدي إلى تواصؿ األوالد مع جيات موجودة 
فيتورطوف في  ,أعمارىـالسماح بمشاىدة البرامج التي ال تتناسب مع  عمى الشبكة العنكبوتية

 .مشاكؿ

يجابية لتعرض أعضاء  األسرة وىناؾ اعتراؼ مف قبؿ المبحوثيف بوجود جوانب سمبية وا 
أف إدراؾ استحالة تجنب تعرض األوالد لوسائؿ اإلعبلـ بصورىا  كما  .لوسائؿ اإلعبلـ

دراؾ أىمية األخذ بأساليب تربوية متعددة ومتكاممة , المختمفة بصفة مباشرة أو غير مباشرة وا 
ووجود قدر مف االتفاؽ بيف الوالديف , لمواجية تأثير ىذه الوسائؿ بصفة سمبية عمى األبناء

واالىتماـ بتوفير الدعـ العاطفي , ي النظرة إلى وسائؿ اإلعبلـ وفي أساليب التعامؿ معياف
ومقاومة عرض كؿ ما يتعارض مع القيـ , لؤلوالد كوظيفة مكممة لمياـ التنشئة االجتماعية

الدينية واالجتماعية والقواعد األخبلقية اإلنسانية سواء في وسائؿ اإلعبلـ المحمية أو 
 والمشاركة الفعالة في مضموف وأساليب الرسائؿ اإلعبلمية., العالمية

 العبلقات في تأثيره خبلؿ مف لؾذ األسرة تفكؾ في ميما دورا لعب التميفزيوف كما أف
 محؿ حمولوو , ألطفاليـ االجتماعية التنشئة في فعاؿ بدور القياـ مف األبويف انسحاب األسرية
فقط في تفكؾ األسرة  عامبل تكف لـ التكنولوجيا فأ إال .الخاصة ناسباتلما األسرية الطقوس

  . العزلةعمى إحبلؿ  تمع بصفة عامة بالعمؿلمجوا الجيرة جماعات تفكؾ في حتىو بؿ 
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 :العامة الفرضيةمناقشة 

   "األسرةعمى التماسك داخل  كبيرتأثير لمتربية الحديثة "

انعكاسيا  تربية الحديثةتتعمؽ ىذه الفرضية بمؤشرات تعكس التأثير الكبير ألساليب ال
 عمى التماسؾ داخؿ األسرة  األفرادعمى طبيعة العبلقة بيف 

 األساليبالخنشمية لدييا وعي بأىمية تطبيؽ  األسرة أفوقد تبيف مف خبلؿ النتائج 
  األسرةالتربوية الحديثة داخؿ 

نولوجيا إاّل أّنيا في ىذا العصر الممتحـ بالتك سيمة يسيرة تبدو ظاىرىا التربية فيف
كثيرا ما  ومواكبة كؿ جديد. وسائَؿ جديدًة تمتاز باالنفتاحالوالديف التحامًا ال بد بأف يكتسب 

لشخصية أبنائيـ  يار المناسب منيا بيد الوالديف تبعافي اخت ويبقى القرار األساليب ىذه تتعدد
 .وسموكيـ

بتوفير البيئة  يتحقؽالتماسؾ األسري  مف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا نستنتج أفو 
مع العمؿ عمى تييئة الجو الذي ُيساعد في تشجيع أفراد األسرة عمى , المناسبة داخؿ المنزؿ

تماسؾ تطبيؽ فكرة الف .وىذه األفكار جاءت بيا األساليب التربوية الحديثة التواجد في المنزؿ
ا كؿ ىذا وتبادؿ اليداي, المشترؾ مع بعضيـالجموس  االلتقاء والترابط عف طريؽ المعب

وغرس القيـ الحسنة , تشجيع األفراد عمى أداء العبادات ساعد في نشر السعادة بيف األفرادي
ويجب عمى , ويجب أف يتـ البدء فييا منذ الصغر التشجيع عمى اتباع القدوة الحسنة, فييا

ضؼ إلى أف التحاور بأسموب حضاري في , األـ واألب أف يكونا القدوة األولى في عمؿ ذلؾ
فمف خبلؿ  طبيعة الحوار , نعكس عمى عممية التنشئة االجتماعية لمطفؿي, مسائؿ العائميةال

يعطي نتائج ايجابية  فتولد لدييـ التكيؼ  دور فعاؿ وميـ  نجد اف لو, داخؿ األسرة
بمشاركة جميع  تحقيؽ تنشئة اجتماعية جيدة ة يمواالنسجاـ وغرس المبادئ والقيـ السم

آرائيـ مع الحرص عمى الحفاظ عمى خصوصية المشاكؿ وعدـ مناقشتيا واالىتماـ ب, األفراد
 إنشاء عبلقة  مع الحرص عمى  يعزز مف العبلقات داخؿ األسرة  كؿ ىذا أماـ الغرباء
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 ومحاولة التممص مف العزلة التي فرضتيا التكنولوجيا تكوف قائمة عمى المحبة والتبادؿ
لخمؽ جو تواصؿ  المستمر أماـ األجيزة الحديثة الجموس االستعماؿ المفرط ليا عف بإبعادىـ

 التربيةبعض الطرؽ الحديثة في  إتباععف طريؽ وكؿ ىذا يتـ   بيف أفراد األسرة

 صدؽ ىذه الفرضية ميدانيا  تتحقؽ قدو 
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 خالصة:

تمثؿ ىذا البحث في محاولتنا تسميط الضوء عمى أىـ األساليب التربوية خاصة   
  .التماسؾ األسري بلقتيا بتحقيؽ االستقرارع الحديثة منيا

تربيتيـ ضمف ىذا  تنشئة األطفاؿ األساسية في بناء المجتمع فاألسرة ىي المبنة األولى
التطور اليائؿ الذي مس كؿ جوانب المجتمع بما فييا األسرة التي تعد ىي المقياس لمضعؼ 

التبادلية التي تربط  لتفاعميةأو قوة أي مجتمع وىذا مف خبلؿ ما تعكسو طبيعة العبلقات ا
كما تتأثر األسرة بدورىا , تظير ىذه الطبيعة تحديدا في مدى تماسكيا أو تفككيا بيف أفرادىا

 بكؿ ما يصيب المجتمع مف تغيرات خاصة التغيرات التي طرأت عمى  المجتمع الجزائري
يعتبر مف  االتجاه إلى التفكؾ فالتغير الذي الذي ترتب عنو ضعؼ في روابط األسرة

العمميات االجتماعية العادية التي تمس المجتمع أثرت في بناء ووظائؼ األسرة فمس ذلؾ 
ىيكميا مف الشكؿ التقميدي الذي ورثتو األسرة الى الشكؿ الذي فرضو عمييا ىذا التغير 
خاصة العولمة وما صاحبيا مف ثورة تكنولوجية كؿ ىذا افرز واقعا جديدا ومغايرا لواقع 

القرابية بصفة خاصة  وانعكاسيا عمى واقع  عمى العبلقات األسرية التنشئة األسرية ةالتربي
, والرحمة والمودة السكينة مف يحققو بما اآلباء عمى مستوى  أىميتو الذي تتضح التماسؾ

 مستوى عمى أما, أخطائيـ وتقويـ ومراقبتيـ مناصحتيـ األبناء لتوجيو فرصة مف يتيحو وبما
, النمو والتطور مف ويدفعو لممزيد ووحدتو وقوتو ىويتو لممجتمع يحفظ لتماسؾا فإف, تمعلمجا

منسجـ ومتكامؿ ولكي تصؿ األسرة إلى , آمف مجتمع إليجاد أساسي شرط األسري فالتماسؾ
محاولة التخمص مف األساليب الغير  ىذه الدرجة وجب عمييا تغير في أساسيات التربية

أبنائيـ وتغيرىا  ى تشيد حواجز تواصمية بيف االباءالتي تعمؿ بشكؿ مباشر عم السوية
بأساليب تربوية حديثة تحمؿ في طياتيا مبادئ عممية تعتمد عمى أساس سميـ في توجيو 

 تفاعبل ايجابيا بينيـ  اآلباء ألبنائيـ وخمؽ شبكة عبلئقية متماسكة بيف أفراد األسرة الواحدة
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 خاتمة

التربوية خاصة  األساليب عمى أىمتمثل ىذا البحث في محاولتنا تسميط الضوء   
  .األسريالتماسك و  عالقتيا بتحقيق االستقرارو  الحديثة منيا

تربيتيم ضمن و  األطفالتنشئة و  في بناء المجتمع األساسيةو  األولىىي المبنة  فاألسرة
التي تعد ىي المقياس  األسرةبما فييا  الذي مس كل جوانب المجتمع ىذا التطور اليائل

التبادلية و  تعكسو طبيعة العالقات التفاعمية مجتمع وىذا من خالل ما أيقوة أو لمضعف 
كما تتأثر ، تفككيا أوتظير ىذه الطبيعة تحديدا في مدى تماسكيا و  أفرادىاالتي تربط بين 

ت التي طرأت عمى  خاصة التغيرايصيب المجتمع من تغيرات  بدورىا بكل ما األسرة
التفكك فالتغير  إلىاالتجاه و    األسرةالذي ترتب عنو ضعف في روابط و  المجتمع الجزائري

في بناء ووظائف  أثرتالذي يعتبر من العمميات االجتماعية العادية التي تمس المجتمع 
عمييا الى الشكل الذي فرضو  األسرةمن الشكل التقميدي الذي ورثتو فمس ذلك ىيكميا  األسرة

ىذا التغير خاصة العولمة وما صاحبيا من ثورة تكنولوجية كل ىذا افرز واقعا جديدا ومغايرا 
القرابية بصفة خاصة  وانعكاسيا عمى و  عمى العالقات األسريةو  األسريةالتنشئة و  لواقع التربية

 والمودة السكينة من يحققو بما اآلباء عمى مستوى  توأىمي تتضحالذي و  واقع التماسك
 أما، أخطائيم وتقويم ومراقبتيم مناصحتيمو  األبناء لتوجيو فرصة من يتيحو وبما، والرحمة

 من ويدفعو لممزيد ووحدتو وقوتو ىويتو لممجتمع يحفظ التماسك فإن، تمعلمجا مستوى عمى
ل ولكي منسجم ومتكام، آمن مجتمع إليجاد أساسي شرط األسري فالتماسك، النمو والتطور
محاولة التخمص من و  ىذه الدرجة وجب عمييا تغير في أساسيات التربية إلىتصل األسرة 

 التي تعمل بشكل مباشر عمى تشيد حواجز تواصمية بين االباءو  األساليب الغير السوية
 أساستربوية حديثة تحمل في طياتيا مبادئ عممية تعتمد عمى  بأساليبوتغيرىا  أبنائيمو 

تفاعال و  الواحدة األسرة أفرادشبكة عالئقية متماسكة بين  وخمق ألبنائيم اآلباءسميم في توجيو 
 .ايجابيا بينيم 



 خاتمة

    

 فترة من تغيرت قد التنشئة أساليب أن من الرغم عمى .ىينا عمال ليست األبناء تنشئة إن
 نفترض أن بإمكاننا فإن فعمية بثورة مرت األطفال نحو االتجاىات أخرى، وأن إلى تاريخية

 الماضي أطفال وأن تتغير لم األولى سنواتيم في لألطفال األساسية والسموكيات الحاجات أن
 األساليب عن كثيرا تختمف ال بأساليب حياتيم من األولى الخمس السنوات خالل تصرفوا
 نحو اآلباء سموك فيو بعيد حد إلى تغير الذي أما  .حاليا األطفال بيا يتصرف التي

 .األطفال

تأثر بالمحيط والبيئة، وىذا مما قد يصعب ىذه العممية، شك أن عممية التربية، ت مما الو  
إذ إن األبوين ليسا فقط العنصر الوحيد في عممية التربية، بل إن أفراد األسرة األخرى 
يشاركون في ىذه العممية، وكذلك األصدقاء وزمالء المدرسة ووسائل اإلعالم التي ليا دور 

 .وخصوصا أنيا تمتمك وسائل جذابة ومؤثرةكبير في التأثير عمى األبناء، 
وىذا ما أكدتو الدراسة النظرية الدراسة التطبيقية فيناك الكثير من العوامل التي تؤثر عمى 
التنشئة األسرية لألطفال فالمجال االقتصادي لو تأثير كبير عمى أساليب التربية، والتي 

مة قيمة دخل دون إغفال المستوى تتمحور حول نمط السكن وسعتو  ونوعية عمل أفراد العائ
أيضا غياب األب لو دور كبير في تنشئة األبناء، وينعكس عمى شخصية ، التعميمي الثقافي

األبناء فالتربية عممية متكاممة وبحاجة إلى خبرة ودراية وال بد من تدريب اآلباء واألميات 
تعدين لمقيام بمياميما بشكل عمييا، يبدأ اإلعداد ليا يبدأ قبل الزواج، حتى يكون األبوان مس

 .األصدقاءجيد، وعدم ترك عممية التربية لالجتيادات أو ألفراد األسرة الممتدة أو 

إن السبيل إلى تحقيق استقرار البيت استمراره، ىو أن يؤدي كل فرد من أفرادىا ما عميو 
ذا أدت ا ،من واجبات، فإن أدى اآلباء ما عمييم من مسؤولية تربية األبناء ألميات ما وا 

عميين من مسؤولية رعاية األبناء، إذا أدى األبناء ما عمييم من واجب الطاعة آلبائيم، 
 .االستمراراحترام بعضيم البعض، فإن األسرة ستنعم باالستقرار، يكتب ليا 

 



 خاتمة

    

 التوصيات

بعد قيامنا بعرض النتائج المتعمقة بموضوع دراستنا واستخالص أىم النتائج الواردة بيا 
ا وضع بعض التوصيات المتعمقة بدراسة مثل ىذه المواضيع الخاصة بمحاولة تحميل يمكنن

وتبيان أىمية األساليب التربوية الحديثة في العمل عمى التقميل من ظاىرة التفكك األسري 
 فإننا نوصي بما يمي:

أو ضرورة إتباع اآلباء أساليب تنشيئية مالئمة وبعيدة عن القسوة والتشدد الزائد عن حده  -1

 اإلقالل من شان أبنائيم ومعاممتيم كأطفال لم يصموا إلى مستوى النضج.

اإلرشادات األسرية العمل عمى ضرورة التكثيف من البرامج والمساعدات و -2

التي من شانيا مد يد العون والمساىمة في تنشئة أجيال المستقبل في كنف التفاىم 

التغيرات االجتماعية منيا والتواصل والتعاون خصوصا ونحن في عصر تتسارع فيو 

 واالقتصادية.

محاولة الحد من االستعمال المفرط لمتكنولوجيا التقميل من أثارىا السمبية في  -3

مقابل خمق فرص لمتواصل الفكري الجسدي بالمشاركة في نشاطات مشتركة تربط اآلباء 

 باألبناء 

جديد لبحوث أخرى  وعمى ىذا يمكننا اعتبار النتائج المتوصل إلييا كمقدمة أو منطمق
 التي تعدأكثر تعمقا في ىذا المجال الحساس عمما أن أساس تطور المجتمعات ىي األسرة 

 المجتمع.عميو المجتمع فبصالحيا تماسكيا تتماسك معيا روابط  التي يقومكأحد الركائز 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع المعتمدة  
 في الدراسة



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

 قائمة المراجع المعتمدة في الدراسة

 المصادر: اوال

 ن الكريــــم  آالقر  -
 كتاب النكاح من باب حسن معاشرة النساء: سنن ابن ماجة -
 صحيح الجامع الصحيح -
 3ج، حجة النبي، كتاب الحج: صحيح مسمم -

 : القواميسو  المعاجمالموسوعات و : ثانيا

، دار الكتب العممية 3/ج1ج، لسان العرب: او الفضل جمال الدين، ابن منظور -1
 1993لبنان ، بيروت
 8بيروت لبنان ط، دار المالين، معجم الرائد: جبران مسعود -2
جتماع، الدار العربية لمموسوعات، موسوعة عمم اال: الحسن إحسان محمد الحسن -3

 1990بيروت لبنان 
 2006مصر، االزارطية، دار المعرفة الجامعية، عاطف غيث قاموس عمم االجتماع -4
المكتب الجامعي الحديث القاىرة ، معجم عمم االجتماع: د اليادي الجوىريعب -5
 1998مصر
، الجزائر، الشركة الوطنية لمنشر، القاموس الجديد لمطالب،: اخرونو  عمي بن ىادية -6

 1979 2ط
 الكتب :ثالثا

 د.ت.ن، 2 ط، القاىرة، العربي الفكر دار، والتمفزي اإلذاعي اإلعالم: إمام إبراىيم .1

وتطبيقاتيا في العممية ، أسس وميارات بنا القيم التربوية: م رمضان الديبإبراىي .2
  2007، 2ط، مؤسسة أم القرى لمترجمة والتوزيع –التعميمية 



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

  1984أصول التربية /دار المعارف القاىرة  مصر: إبراىيم عصمت مطاوع .3

 1ط، ن مكتبة الرائد العممية عما، الوعي اإلنسانيو  أصول التربية: إبراىيم ناصر .4
2004 

  1983، 1ط، دار الفرقان عمان األردن، التربية ثقافة المجتمع : إبراىيم ناصر .5

، دار صادر لمنشر، بيروت، لسان العرب: ابو الفضل جمال الدين ابن منظور .6
 3ج ، 1997

 1985 1ط، األردن، دراسات في المجتمع العربي: اتحاد الجامعات العربية .7
  2003، دار المعرفة الجامعية، مصر، ميةعمم اجتماع التن: إحسان حفظـي .8

  1999بيروت الطبعة األولى.، دار الكتاب الجديد، ، أصول التربية: احمد الفنيش .9

 3ط ، ليبيا، دار الكتاب الجديد المتحدة، أصول التربية: احمد الفنيش .10

دار  –عمم النفس االجتماعي : عبد السالم عبد الغفار، أحمد عبد العزيز سالمة .11
 1982، بيروت ،النيضة

(، دار الكتاب 21احمد عبد العمي: الطفل والتربية الثقافية )رؤية مستقبمية لمقرن  .12
 2002الحديث، 

اإلسكندرية ، دار الكتاب الحديث، الطفل والتربية الثقافية: احمد عبد اهلل العمى .13
   2002مصر 

مدونية دار الخ: االختالفات العائميةو  الطرق الناجحة لحل المشاكل: احمد عمير .14
 2011 1التوزيع  الجزائر طو  لمنشر

، مطبعة اإلنشاء، ، الرعاية االجتماعية لؤلحداث الجانحين: أحمد محمد كريز .15
 دمشق، ه1400



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

البيئة المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية و  األسرة: احمد يحيى عبد الحميد .16
 1998مصر 

حديث ، اإلسكندرية البيئة المكتب الجامعي الو  األسرة: احمد يحيى عبد الحميد .17
 1998مصر 

 ليبيا ، منشورات جامعة سبيا: األصول التاريخية لمتربية، أحميد فرج الصغير .18

 ليبيا ، منشورات جامعة سبيا: األصول التاريخية لمتربية، أحميد فرج الصغير .19

، الجزائر، والتوزيع والنشر لمطباعة األيام دار، واألزمات اإلعالم: خضور أديب .20
1999 

ديناميكية العالقات األسرية ، المكتب الجامعي : آخرونو  مد بشيرإقبال مح .21
 الحديث . اإلسكندرية

مكتبة ، ترجمة  السيد فؤاد البيي، التربية االجتماعية لؤلطفال: أليس وترمان .22
 1986 3النيضة المصرية ط

 دار المعتز لمنشر، االتجاىات الحديثة في تربية الطفل: بدر احمد الجراح .23
 1ط 2008التوزيع  و 

24. 
دار اليدى ، منيجية العموم االجتماعية : حسان جيالني، بمقاسم سالطنية1

 2004الجزائر  دط ، التوزيعو  لمطباعة والنشر

، مكتبة العبيكان، االجتماعية لؤلطفالو  التربية الدينية: بمقيس إسماعيل داغستاني .25
 2005 3الرياض ط

مكتبة ، ية لؤلطفالاالجتماعو  التربية الدينية:: بمقيس إسماعيل داغستاني .26
  2005 3الرياض ط، العبيكان



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

سوريا ، دمشق، االىالي لمنشر: عمم االجتماع العائمي: بياء الدين خميل تركية .27
  2004 1ط

االنحراف االجتماعي بين نظرية عمم االجتماع والواقع االجتماعي  ، جابر سامية .28
 دار المعرفة الجامعية

، الكفاءات النسائية في برامج التنميةو  التخطيط لالحتياجات: جاسم خالد السعدون .29
االجتماعية و  الجمعية الثقافية، االقتصاديةو  االجتماعيةو  مؤتمر دور المرأة في التنمية الثقافية

  1996الكويت ، النسائية
النشر و  الشركة العربية لمطباعة، إميل "ترجمة نظمي لوقا: جان جاك روسو .30
   1958، القاىرة

المفاىيم، المداخل النظرية،  -ريات االتصال واإلعالم جمال محمد أبو شنب: نظ .31
 2006دار المعرفة الجامعية، حموان،  -القضايا 

دور المرأة في التنمية الثقافية واالجتماعية ، الجمعية الثقافية االجتماعية النسائية .32
 الكويت، المجمد األول، واالقتصادية

لحوار لدى األبناء من منظور دور األسرة السعودية في تنمية ا: جواىر القحطاني .33
 ه1430، الرياض، الطبعة األولى، مركز الممك عبد العزيز لمحوار الوطني، تربوي إسالمي

ألنجمو مصرية ، القاىرة، ترجمة نظمي لوقا، الديمقراطية والتربية: جون ديوي .34
1978 

، دار مكتبة الحياة، ترجمة أحمد حسن الرحيم ، المجتمعو  المدرسة: جون ديوي .35
 ـ 1964يروت ب

، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، التربية وقضايا المجتمع المعاصر: حافظ فرج احمد .36
  2003  1القاىرة مصر ط



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

حسن عبد الحميد زىران: عمم نفس الطفولة والمراىقة، دار الكتاب لمنشر والتوزيع  .37
1984 

 ليمى حسين السيد، حسن عماد مكاوي .38

مصر ، اإلسكندرية، سسة شباب الجامعةالتربية والمجتمع مؤ : حسين احمد رشوان .39
   2010 1ط

 دار الفكر الجامعي، القاىرة، مشكالت الطفل النفسية، حسين محمد عبد المؤمن .40
بيروت ، المجتمع العربي المعاصر ،مركز دراسات الوحدة العربية: حميم بركات .41
    1998'  4لبنان ط

، عمان، ر الصفاءدا –الطفل واألسرة والمجتمع : حنان عبد الحميد العناني .42
2000 

  2001عمان االردن ، برامج تربية الطفل  دار الصفاء: حنان عبد الحميد عنابي .43

خميل عبد الرحمن المعايطة: عمم النفس االجتماعي، دار الفكر لمطباعة والنشر،  .44
 2000 1األردن، ط

اإلسكندرية ، دار الفكر العربي، عمم النفس االجتماعي: خميل ميخائيل معوض .45
  1999 2مصر ط

 المدخل لمممارسة المينية في مجال األسرة: آخرونو  خيري خميل الجميمي .46
 1997، مصر، التوزيعو  المكتب الجامعي لمنشر، الطفولةو 

الديوان الوطني لمتعميم ، التربية وعمم النفس: بصنبورة عبد الحميد، خيري وناس .47
  2008، والتكوين عن بعد وزارة التربية الوطنية الجزائر

 الكويت، جناح ألحداث منشورات دار السالسل، ي عدنانالدور  .48



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

مناىج البحث في عموم التربية وعمم النفس ا المؤسسة الوطنية : رابح تركي .49
       لمكتاب الجزائري الجزائر

 مناىج وأساليب البحث العممي – عثمان محمد غنيم، ربحي  مصطفى عميان .50
      دار صفاء، عمان، النظرية والتطبيق)

التنشئة االجتماعية والتأخر الدراسي : عباس محمد عوض: الح دمنيوريرشاد ص .51
 1995، اإلسكندرية، دار المعارف الجامعية –

52. 
التنشئة االجتماعية والتأخر : رشاد صالح منيوري وعباس محمد عوض1

 اإلسكندرية ، دار المعرفة الجامعية، الدراسي

، مكتبة زىراء الشرق، اصرالتربية وقضايا المجتمع المع،: رمزي احمد عبد الحي .53
 2008 1ط، القاىرة مصر

 رمزي نعناعة: تنظيم اإلسالم لممجتمع، دار اليدى، عين مميمة، الجزائر .54

دار  –العالقات اإلنسانية في حياة الصغير ومشكالتو اليومية : رمزية الغريب .55
 1967، القاىرة، المعارف

الييئة العامة لمكتاب  ،اإلسكندرية –أنثربولوجيا التربية : زكي محمد إسماعيل .56
1980  

االجتماعية لقضاياىا و  تطور بني األسر العربية )الجذور التاريخية: زىير حطب .57
  1ط 1976المعاصرة ( معيد اإلنماء العربي 

الجذور التاريخية االجتماعية لقضاياىا و  تطور بني األسرة العربية: زىير حطب .58
  1976 1لبنان ط، معيد االنتماء العربي، المعاصرة

 1983، دار النيضة العربية بيروت، الثقافة والشخصية، الساعاتي سامية .59



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

القاىرة ، دار المعارف، النظرية االجتماعية ودراسة المجتمع: سامية الخشاب .60
1982  

منظور الممارسة في الرعاية  –المشكالت االجتماعية : سامية محمد فيمي .61
 ، 2003، كندريةاإلس، دار المعرفة الجامعية –والخدمة االجتماعية 

القاىرة مصر ، التربية في الحضارة المصرية عالم الكتب: سعيد إسماعيل عمي .62
1996  

، القاىرة مصر، عالم الكتب، التربية في الحضارة اليونانية : سعيد إسماعيل عمي .63
1995  

 .1ط، 2007، األردن، عمان، أصول التربية دار المسيرة، سعيد إسماعيل عمي .64

، مكتبة أبو العيس، التربية في حضارات الشرق القديم ، سعيد إسماعيل عمي .65
  1999مصر ، القاىرة

مؤسسة شباب ، المجتمعو  اثره عمى الفردو  االستقرار االسري: سعيد محمد عثمان .66
  2009مصر  د ط ، اإلسكندرية، الجامعة

مؤسسة ، المجتمعو  أثره عمى الفردو  االستقرار األسري: سعيد محمد عثمان .67
 –مراد زعيمي 2009مصر ، ندريةاإلسك، الجامعة

سعيد محمد عثمان: االستقرار األسري وأثره عمى الفرد والمجتمع، مؤسسة  .68
 2009الجامعة، اإلسكندرية مصر 

مطبعة النيل،  –سموى عبد الحميد الخطيب: نظرة في عمم االجتماع المعاصر  .69
 2002القاىرة، 
الحديث، اإلسكندرية،  الجامعي والسكان، المكتب الصديقي: األسرة عثمان سموى .70
      



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

      ، دار الفكر العربي، القاىرة   ط، عمم اجتماع التربية، سميرة أحمد السيد .71
 م 1984، دار النيضة العربية، األسرة والحياة العائمية، سناء الحولي ء .72
، دار المعرفة الجامعية –الزواج واألسرة في عالم متغير : سناء الخولي .73

 اإلسكندرية

 ، 1983، دار النيضة العربية بيروت –الزواج والعالقات األسرية : سناء الخولي .74

سناء الخولي: المدخل إلى عمم االجتماع، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  .75
1998 

جامعة دمشق ، ، أساليبيا في التشريع  اإلسالميو  التربية: سناء حسن ىدلة .76
 د ط، سوريا

مطبعة ، ، في مجال األسرة والسكان إسيامات الخدمة االجتماعية: السيد رمضان .77
  2002، النيل القاىرة

دار  –إسيامات في الخدمة االجتماعية في مجال األسرة والسكان : السيد رمضان .78
 1999اإلسكندرية ، المعرفة الجامعية

 2مصر ط ، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، التربية والمجتمع: شبل بدران .79
2003   

دار المعرفة ، ، عمم االجتماع التربية المعاصر: الريحسين بمي، شبل بدران .80
  1997الجامعية اإلسكندرية الطبعة األولى

 ، دور التربية اإلسالمية في مواجية التحديات الثقافية لمعولمة: صالح الحارثي .81
     عنابة، دار العموم، 1منيجية البحث لمجامعيين ط، صالح الدين شروخ .82

  1982دط ، المنيجو  الموضوع، المفيوم، ماععمم االجت: صالح محمد الفوال .83



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

 –الطاىر محمود: دراسات نفسية، تصدر عن رابطة األخصائيين النفسيين  .84
 2004، 14مج  4مصر، ع
      ،  األنوار، الرياض االجتماع، ، مؤسسة عمم طمعت إبراىيم لطفي: مبادئ .85
الجامعية، دار المعرفة  –عاطف غيث: المشاكل االجتماعية والسموك أالنحرافي  .86

 1999اإلسكندرية، 

دار المعرفة الجامعية . : المشاكل االجتماعية والسموك أالنحرافي: عاطف غيث .87
 1981مصر ، اإلسكندرية

، األردن، عمان، دار اإلسراء –اتيكيت المعاممة الزوجية : عايدة أحمد الرواجبة .88
 1996، 1ط

، ث لمنشر والتوزيععالم الكتاب الحدي، التربية بالحكمة والحوار: عباس محجوب .89
  2013 1ط، األردن

، التوزيعو  عالم الكتب الحديث لمنشر، التربية بالحكمة والحوار: عباس محجوب .90
   2013، 1االردن ط

  2013 1ط، األردن، عالم الكتب الحديث، التربية في اإلسالم: عباس محجوب .91

 نظرياتو -عمم النفس االجتماعي: رشاد صالح دمنيوريو  عباس محمود عوض .92
 1996، دون طبعة اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، -تطبيقاتو و 

نظرياتو  -عباس محمود عوض ورشاد صالح دمنيوري: عمم النفس االجتماعي .93
 ، 1996، دار المعرفة الجامعية، دون طبعة اإلسكندرية، -وتطبيقاتو 

المؤسسة الجامعية  –ديناميكية األسرة في عصر العولمة : عباس محمود مكي .94
 .2007 – 1ط، بيروت، مدراسات والنشر والتوزيعل



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

 نظرياتو، عمم النفس االجتماعي: رشاد صالح الدمنيوري، عباس محمود .95
 2003، 1ط، دار المعرفة الجامعية، تطبيقاتوو 

، القاىرة، المصرية العربية النيضة مكتبة: الطفولةو  األسرة: الباقي زيدان عبد .96
      

تعميم األطفال في عصر االقتصاد : نآخرو و  عبد الحكيم محمود الصافي .97
 1التوزيع طو  دار الثقافة لمنشر، المعرفي

الشياب،  اإلسالم، شركة في األسرة وبناء الزواج خزار: فمسفة الحميد عبد .98
      الجزائر، 

دار الراتب ، لبنان، بيروت، المراىقو  التربية النفسية لمطفل: عبد الرحمن العيسوي .99
 2000، 1ط، الجماعية

لرحمن العيسوي: سيكولوجية التنشئة االجتماعية، دار الفكر العربي، بيروت عبد ا .100
 لبنان 

بيروت ، دار النيضة العربية، تربية المراىق العربي:: عبد الرحمن العيسوي .101
 2007 1ط، لبنان

 المدرسةو  أساليبيا في البيتو  أصول التربية اإلسالمية، عبد الرحمن النحالوي .102
 2010 28ق سوريا طدمش، دار الفكر، المجتمعو 

الوحدة  دراسات مركز، بيروت، االتصال نظرية في دراسات: الرحمن عزي عبد .103
     ، العربية

، التوزيعو  دار المسيرة لمنشر، وسائل اإلعالم والطفل: عبد الرزاق محمد الدليمي .104
 2002 1عمان األردن ط



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

 التوزيعو  دار المسيرة لمنشر، سائل االعالم والطفل: و عبد الرزاق محمد دليمي .105
 عمان االردن  ، الطباعةو 

 –أطوارىا وآثراىا وثمارىا ، تربية الطفل في اإلسالم: عبد السالم عطوة الفندي .106
 2003، 1ط، دار ابن حزم

عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل: التربية والتعميم في الوطن العربي عمى مشارف  .107
 2004 1طالقرن الحادي والعشرون، الييئة العامة السورية لمكتاب، 

عبد العزيز بن عبد اهلل: التربية في الوطن العربي عمى مشارف القرن الحادي  .108
 2002 1والعشرون ،  المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، ط

  2002دار الغرب، الكويت، مبادئ في التنشئة االجتماعية: عبد العزيز خواجة .109
دار ، تثقيفيمو  طفالاثر وسائل اإلعالم عمى تعميم األ: عبد الفتاح أبو العال .110
  2006، عمان األردن، الشروق

الطبعة ، دار الحضارة، ، تأثير العولمة عمى سمطة الوالدين: عبد القادر الشيخمي .111
 ىـ1429، األولى

، عمان االردن، دا الحامد، العالقة الذكية داخل االسرة: عبد المطيف حسين فرج .112
  2007 1ط

، التوزيعو  دار الشروق لمنشر  – عمم اجتماع التربية: عبد اهلل الراشدان .113
  2008 1االسكندرية مصر ط

نقل عن ، 1986، دار الجماىيرية الميبية، التحديث االجتماعي: عبد اهلل اليمالي .114
 التغيير االجتماعي: يوسف حضور

، 1ط، دار وائل لمنشر –التربية والتنشئة االجتماعية : عبد اهلل زاىي الرشدان .115
2005 



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

 دار وائل لمطباعة والنشر، التربية والتنشئة االجتماعية: نعبد اهلل زاىي الرشدا .116
  2006، 1التوزيع طو 

 6لبنان ط، بيروت، دار العمم لمماليين، التربية عبر التاريخ: عبد اهلل عبد الدائم .117
1987 

عبد اهلل عبد الدائم: دور التربية والثقافة في بناء حضارة إنسانية جديدة، الثقافة  .118
 ، 1987ين صدام الثقافات وتفاعميا، دار الطميعة، بيروت، العربية اإلسالمية ب

مصر ، اإلسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، أصول التربية: عبد المنعم الميالدي .119
2008  

، المكتب الجامعي الحديث، معجم عمم االجتماع: عبد اليادي جوىري .120
 1998، اإلسكندرية

 . مي أساليبو وتقنياتوعياد سعيد أمطير: البحث العم – العجيمي عصمان سركز .121
      طرابمس الطبعة األولى  – الجامعة المفتوحة

أسس التربية / دار صفاء لمنشر والتوزيع عمان األردن  ، عزت جرادات وآخرون .122
2008  

التحمل في االسرة المصرية في ظل تحديات و  اليات التماسك: عزه احمد صيام .123
 لقاىرةجامعة ا، دراسة لبعض االنماط  المختارة، العصر

، دار الفكر العربي –اإلرشاد والعالج النفسي األسري : عالء الدين كفافي .124
 1999، القاىرة

دار الفكر العربي دار الفكر العربي ، التربية وثقافة التكنولوجيا: عمي احمد مدكور .125
  2003 1ط، مصر ، القاىرة



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

ية دار النيضة العرب: منيج التربية في التصور اإلسالمي: عمي احمد مدكور .126
 1990بيروت لبنان ، النشرو  لمطباعة

دار النيضة العربية ، منيج التربية في التصور اإلسالمي: عمي احمد مدكور .127
 1990، بيروت لبنان، لمطباعة والنشر

، معجم عربي مدرسي ألفبائي، القاموس الجديد لمطالب: آخرونو  عمي بن ىادية .128
 1979، 2ط، الجزائر، الشركة الوطنية لمنشر

 عالقتو بالمشكالت االسرية و  االختيار الزواجي :عمي ثابت .129

، دار نيضة مصر لمطبع والنشر –األسرة والمجتمع : عمي عبد الواحد وافي .130
 1977، 7مصر  ىث ط

دار المعرفة ، االتجاىات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة: عمياء شكري .131
األسرة في : ولي. وأنظر حول المفكرة ذاتيا سناءالخ286ص ، 2000، مصر، الجامعية

 1984، بيروت، الييئة العامة لمكتاب، عالم متغير
كتابة الرسائل الجامعية ــ الجزائر و  دليل الباحث في المنيجية: عمار بوحوش .132

1985 

، عمان، دار صفاء لمنشر والتوزيع –التنشئة االجتماعية لمطفل : عمر اليمشري .133
2003 ، 

الجزائر ، مناىج البحث العممي وطرق اعداد البحث: محمد ذنيبات، عمر بوحوش .134
 1995ديوان المطبوعات الجامعية 

 2007، 1ط، أريج لمنشر والتوزيع –ىذا ديننا : عمر عبد الكافي .135

المنشأة ، االتجاىات الحديثة في مفيوم التربية: عمر محمد التو مي الشيباني .136
  1975، ليبيا، العامة لمنشر والتوزيع



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

  2007، 2ط، األردن، عمان، دار صفاء، مدخل إلى التربية: عمرا حمد ىمشري .137

دار ، دراسة في النمو الطفل المراىق: سيكولوجية النمو، العيسوي عبد الرحمان .138
 1987بيروت ، النيضة العربية

الغريسي: الحياة الزوجية المثالية، دار اليدى لمطباعة والنشر والتوزيع، عين  .139
 مميمة، الجزائر

دار العمم ، بيروت،  ط، بحث العممي في العموم السموكية أسس ال، فاخر عاقل .140
 لمماليين

اإلسكندرية ، مؤسسة شباب الجامعة، عمم االجتماع التربوي: فاديو عمر الجوالني .141
1993  

عالقتيا بمخاوف الذات لدى و  االتجاىات الوالدية: فاطمة المنتصر الكتاني .142
 2000، 1ط، التوزيعو  دار الشروق لمنشر، عمان، األطفال

منشورات جامعة ، أسس المنيجية في العموم االجتماعية: اخرونو  فضيل دليو1 .143
 1999الجزائر ، قسنطينة

دار وائل ، أساليب البحث العممي في العموم االجتماعية  واإلنسانية: فوزي عزايبية .144
  2002 3عمان األردن الطبعة، التوزيعو  لمنشر

  - العموم االجتماعية: طفوزي غرابية وآخرون: أساليب البحث العممي في  .145
 عمان األردن – دار وائل لمنشر      

عمان ، دار الرضوان لمنشر والتوزيع، أسس ومبادئ التربية: فيصل عبد المنشد .146
   2014 1ط، األردن

قباري محمد إسماعيل:: أسس البناء االجتماعي، منشأة المعارف باإلسكندرية،  .147
 دون ذكر السنة، 



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

  1991مكتبة أنجمو مصرية القاىرة، نشئتو وحاجاتوالطفل ت: قناوي ىدى محمد .148

، م2007، الطبعة األولى، المركز الثقافي العربي، العنف األسري: كاظم الشبيب .149
 بيروت

، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية، التنشئة االجتماعية: مايسة احمد النيال .150
  2002مصر 

دار  –م النفس االجتماعي مبحث في عم، التنشئة االجتماعية: مايسة أحمد النيال .151
 2007، المعرفة االجتماعية اإلسكندرية

، منشورات الجامعة األردنية  األردن، األقاربو  األسرة: مجد الدين عمر خيري .152
  2ط 1994

 2006، دار المعرفة الجامعية –األسرة والمجتمع : محمد أحمد بيومي وآخرون .153

دار  –، ة والمجتمعاألسر ، السيد عبد العاطي وآخرون، محمد أحمد بيومي .154
 2006، المعرفة الجامعية

 دراسة – العائمي االجتماع ناصر: عمم العميم عبد بيومي، عفاف أحمد محمد .155
      الجامعية، اإلسكندرية،  العربية، دارا لمعرفة األسرة في التغيرات

، 5ط، مصر، دار المعارف –ميادين عمم االجتماع : محمد الجوىري وآخرون .156
1980 

، دار المعارف، ، عمم االجتماع الريفي والحضري: عمياء شكري، ىريمحمد الجو  .157
 القاىرة الطبعة األولى 

تحميل سوسيولوجي ألىم مظاىر تغير ، دراسة المجتمع الجزائري: محمد السويدي .158
 ، الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، المجتمع الجزائري المعاصر



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

ديوان المطبوعات ، جزائريمقدمة في دراسة المجتمع ال: محمد السويدي .159
 ، الجزائر، الجامعية

مكتبة االنجمو ، التربية ومشكالت المجتمع: محمد اليادي عفيفي وآخرون .160
 1972القاىرة ، مصرية

      ،   ط، مصر، المعارف دار، االجتماع عمم مبادئ: بدوي محمد .161

وسط التحديات التربوية في الو  واقع األسرة الجزائرية: محمد بومخموف وآخرون .162
سمسمة احذر من الخطر قبل ، األرغنومياو  مخبر الوقاية، -القطيعة المستحيمة  –الحضري 

 .2008، 1ط، الجزائر، فوات األوان

 2000، دار قباء، القاىرة، سيكولوجية العالقات األسرية: محمد بيومي خميل .163

 1995، دار أجيال المصطفى، التربيةو  المعمم: محمد رضا فضل اهلل .164

كمية الدراسات  –قيمة الحوار وأبعادىا الحضارية في السنة النبوية  :محمد زرمان .165
، 2ج، القيم الحضارية في السنة النبوية، ندوة عممية دولية ثالثة، دبي، اإلسالمية العربية

 2007، 1ط

محمد سعيد فرج: البناء االجتماعي والشخصية، دار المعرفة الجامعية  .166
 1998اإلسكندرية، 

، لعممي  الخطوات المنيجية إلعداد البحوث االجتماعيةالبحث ا: محمد شفيق .167
  1998اإلسكندرية مصر ، المكتب الجامعي الحديث

دار النيضة العربية ، التغير االجتماعي في المجتمع القروي: محمد عاطف غيث .168
 1بيروت ط، لمطباعة والنشر

الطفولة المعاصرة من منظور و  ظواىر ومشكالت األسرة: محمد عبد الفتاح .169
   2009المكتب الجامعي الحديث  ، خدمة االجتماعيةال



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

 .، دار القمم –بحوث مميدة لدراسة تاريخ األديان  –الدين : محمد عبد اهلل دراز .170

، مؤسسة الجامعة، المجتمعو  أثره عمى الفردو  االستقرار األسري: محمد عثمان .171
   2009اإلسكندرية مصر 

دار عيسى ألبابي ، القاىرة، سفتيافالو  التربية اإلسالمية: محمد عطية اإلبراشي .172
 دار الشروق لمنشر، عمان، التعميمو  مدخل إلى التربية: عبد اهلل الراشدان 1969وشركاؤه 

 النشرو  دار المسيرة لمطباعة: تربية الطفلو  األسرة: ىدى محمود الناشف 1994التوزيع و 
 .2011 2ط، التوزيع و 

، دار الرغائب والنفائس – تربية األوالد وأسس تأىيميم: محمد عمي فروكس .173
 م2006 -ىـ 1427، 1ط، الجزائر

 دراسة في طرائق البحث، المنيج العمميو  عمم االجتماع: محمد عمي محمد .174
 182/183د ط ، دار المعرفة، أساليبوو 

، المنيج العممي ندار المعرفةو  عمم االجتماع: عمياء شكري، محمد عمي محمد .175
 1986مصر ، اإلسكندرية

 1993 14دار الشروق  ط   1الجزء ، ج التربية اإلسالميةمني: محمد قطب .176
 بيروت لبنان  

   1ج1983،  7ط، دار الشروق، منيج التربية اإلسالمية: محمد قطب .177

محمد لبيب  النجيحي: األسس االجتماعية  لمتربية، مكتبة االنجمو المصرية:  .178
  1976 2ط

دار  –ل واألسرة مدخل إلى رعاية الطف: صافيناز شمبي، محمد متولي قنديل .179
 2006، 1ط، الفكر



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

، أصول التربية التاريخية واالجتماعية والنفسية والفمسفية : محمد محسن العمايرة .180
  2008 5ط، دار المسيرة عمان األردن

 2001القاىرة )مصر( ، أصول التربية عالم الكتب: محمد منير مرسي .181
، سوسة تونس، زىةدار الن، أفضل أساليب التربية الحديثة: محمد نور الفرادى .182

2009 

وىدفيا،  مفيوميا، طبيعتيا - االسرية دعبس: التربية يسرى، إبراىيم محمد .183
      الوفاء، اإلسكندرية،  وأبعادىا، تحدياتيا، دار

   لبنان 1981، بيروت، دار النيضة العربية، مشكالتياو  األسرة: محمود حسن .184

 1967، 1بيروت، ط محمود حسن: األسرة ومشكالتيا، دار النيضة العربية، .185

 1981دار النيضة العربية ، مشكالتياو  األسرة: محمود عبد القادر .186

، المدخل إلى عمم النفس االجتماعي: محمود شفيق زكي، محمود فتحي عكاشة .187
 اإلسكندرية د ط ، المكتب الجامعي الحديث

. دراسة مقارنة، الجامعات العربية المفتوحة ودورىا في تعميم الكبار: محمود قمبر .188
، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، التجارب العربية في مجال الجامعات المفتوحة

 1996تونس 
، مطابع نجد الرياض، الصحة النفسية والمرض النفسي، المحيسري خالد رشيد .189

1984 
مؤسسة الزىراء الفنون المطبعية  –رؤية نقدية  –عمم االجتماع : مراد زعيمي .190
  ،الجزائر، قسنطينة

الطبعة ، قطر، دار االبداع القطري، رخصة القيادة التربوية : مصطفى ابو سعد .191
 االولى  



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

دراسات في عمم االجتماع العائمي . دار النيضة العربية : مصطفى الخشاب .192
 1985بيروت 

 النيضة دار، بيروت، العائمي اإلجتماع عمم في دراسات: مصطفى الخشاب  .193
 1981، النشر  لمطباعة العربية

فى الخشاب: دراسات في عمم االجتماع العائمي، دار النيضة العربية، مصط .194
  1985 1بيروت، لبنان ط

ترجمة أحمد : العائمة الجزائرية التطور والخصائص الحديثة: مصطفى بوتفنوشت .195
 1984، ديوان المطبوعات الجامعية –دمري 

 ، وتبير ، الطبعة الثانية، دار الطميعة، مصطفى حجازي األحداث الجانحون  .196

 خروج المرأة إلى ميدان العمل وأثره عمى التماسك األسري : مصطفى عوفي .197

، مكتبة اليالل –في سبيل موسوعة نفسية )العالقات الزوجية( : مصطفى غالب .198
 1982، 4ط، بيروت

مكتبة االخانجي لمطباعة والنشر والتوزيع،  –مصطفى فيمي: الصحة النفسية  .199
 1987، 2ط

  2005 1دار الشروق لمنشر والتوزيع ط، الجتماعيالتفكك ا: معن خميل العمر .200
د ط ، عمان االردن ، دار الشروق، عمم المشكالت االجتماعية: معن خميل عمر .201

1998  

دار مجدالوي لمنشر ، دور التربية في مستقبل الوطن العربي، مفيدة محمد إبراىيم .202
  2003، 1والتوزيع عمان األردن ط



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

، لمرأة والتطور السياسي في الوطن العربيا: منال يونس عبد الرزاق األلوسي .203
، دار الشؤون الثقافية العامة، دراسة تطبيقية لتحميل السياسة التشريعية في الخبرة العراقية

 1989بغداد 

المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم. الخطة القومية لتعميم التعميم االبتدائي  .204
 1990، ومحو األمية في الوطن العربي

   .2004، مصر، دار فرحة، القيم الغائبة في اإلعالم: كشيكمنى  .205

 2000دار الفجر ، مصر، اإلعالم والتنمية الشاممة: منيـر حجاب .206
عمم االجتماع العائمي، جامعة المنصورة، ، القاىرة : ميدي محمد القصاص .207

،2008  

مواىب إبراىيم، عباد ليمى، وآخرون: إرشاد الطفل وتوجييو في األسرة ودور  .208
 لحضانة، دار المعارف اإلسكندرية ا

منيجية البحث  العممي في العموم االنسانية ترجمة بوزيد : موريس انجرس .209
  2006  2الجزائر  ط، اخرون دار القصبة لمنشرو  صحراوي

مطبعة الجامعة ، االجتماع األسري  دراسات في عمم: موسى محمد أبو حوسو .210
 . 2001، األردن، األردنية

، الطبعة األولى، عالم الكتب، ، إلى سيكولوجية الجنوح مدخل: ناصر ميزاب .211
 م2005

مجمة ، العوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة األسرية لؤلبناء: نصر الدين جابر .212
  2000دمشق  3ع، العموم اإلنسانيةو  الجامعة دمشق لآلداب

، التنشئة االجتماعية والقيم السياسية لدى الطفل المصري: نوال سميمان رمضان .213
  1992النيضة العربية القاىرة  ردا



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

دار الفاروق لمنشر والتوزيع القاىرة مصر : التعمم من خالل المعب: نيفييل بينت .214
 2009 1ط

ترجمة محمود عودة  -تطورىاو  طبيعتيا–نظرية عمم االجتماع : نيقوال تيماشيف .215
  1983 8مصر ط، القاىرة، دار المعارف، واخرون

مكتبة المجتمع ، التعميمو  عصرة في التربيةاالتجاىات الم: ىادي مشعان ربيع .216
  2008 1التوزيع طو  العربي لمنشر

، التوزيعو  مكتبة المجتمع العربي لمنشر، مدخل إلى التربية: ىادي مشعان ربيع .217
 2005  1ليبيا ط

، التوزيعو  مكتبة المجمع العربي لمنشر، مدخل إلى التربية: ىادي مشعان ربيع .218
   2005 1ط، ليبيا

، 3األىمية لمنشر والتوزيع، ط –: مقدمات لدراسة المجتمع العربي ىشام شرابي .219
1980 

دار الحامد ، النفسيةو  أصول التربية  الفمسفية واالجتماعية: وائل عبد الرحمن .220
 األردن ، ا عمان، لمنشر والتوزيع

الثقافة  اإلسكندرية و  دار العمم، األسرة وأساليب تربية الطفل: وفيق صفوة مختار1 .221
   2004 سنة، مصر

وفيق صفوت مختار: األسرة وأساليب تربية الطفل، دار العمم والثقافة،  .222
  2004اإلسكندرية، مصر 

 .1972، لبنان، 19يوسف القرضاوي: اإليمان والحياة، مؤسسة الرسالة، ط .223



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

 / المراجع بالمغة االجنبية  رابعا
Dictionnaire 

   Guy avenzini: l’école scolaire ; paris ; Edition universitaire de centurion 1977 

   josef sumpf et michel hugues. Dictionnaire de sociologie.librairie. larousse. Paris 

     

   abed erahmane essawi  Educating the arab adolescent  dar enahdha el alarabiya 2007    

   Bourdieu pierre. Sociologie de lalgerie .septieme edition. Presse. Universitaire. Paris 

     

   drelkur and Vicki soltz Happy Children, challenge to parents first edition2009  

Rudolf : 

   Emile Durkheim: éducation et sociologie. P.u.f Paris 1977, 

   -Frederic maatouk. Dictionary of sociology. English-arabic.edited andrevised by 

mohameddebs.bierut lebanon2001 

   Grow, L.D & Crow (1962) Child Development and Ajustement, New York, 

Macmillan Publishing Company 

   Guy Rocher .le changement sociai (introduction a socilogie generale. Edition h .m.h. 

paris 1968 ، 

    Ismail Sabri Abdalla & S.E Abdalla Ibrahim: Arab Alternative Futures. Drafl Final 

Report. Tokar , UNU , Dakar Third World Forum, 1986  

    Livres 

    MOUSTAFA BOUTENFOUCHT .LA SOCIETE ALGERIENNE EN 

TRANSITION. OFFICE DES PUPLICATIONS UNIVERSITAIRES ALGER 2004  

    parents  First edition  2009: Copyright ،Happy Children, challenge to K Vicki soltz 

and Rudolf drelkur  

 المجالتو  المقاالتو  الصادرات

انصاف بنت ايوب اسيام االعالم في االستقرار االسرة االردنية في ضوء اىداف  .1
 2011شورة رسالة دكتوراه في االصول االسالمية لمتربية / رسالة من: التربية االسالمية



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

دراسة ، دور الوالدين في تكوين الشخصية االجتماعية عند األبناء: باسمة حالوة .2
 ، ميدانية في مدينة دمشق

السمطة و  تحول العالقات االسرية في مجال الدور: بن بعطوش احمد عبد الحكيم .3
عة جام 2012ديسمبر  9مجمة العموم االجتماعية واالنسانية العدد، داخل االسرة الجزائرية

 باتنة  الجزائر  

انماط التنششئة  االسرية لالحداث المتعاطين : ربيع بن طاحوس القحطاني .4
 1423رسالة ماجستير منشورة  لممخدرات في االسرة السعودية.

 57مجمة النبا العدد ، التنشئة االجتماعيةو  االسرةو  الدين: سعد االمارة .5

ع معدالت الطالق في الجتمع ارتفاو  تأخر الزواج: عبد الحميد اسماعيل االنصاري .6
 2000سنة  97الجزيرة العربية عدد و  مجمة دراسات الخميج، الخميجي

رسالة : دراسة ميدانية بالبميدة: تعاطي المخدراتو  االسرة: عبد القادر حمر الراس .7
 1993ماجسير منشورة معيد عمم االجتماع جامعة الجزائر 

 4عدد  27مجمد ، لعموم االجتماعيةمجمة ا، االختيار الزواجي: عبد المنعم شحاتو .8
 الكويت 1999عام 

التحمل في االسرة المصرية في ظل تحديات و  اليات التماسك: عزه احمد صيام .9
 2003جامعة القاىرة  ، دراسة لبعض االنماط  المختارة، العصر

ورقة عمل مقدمة في مؤتمر رؤية استراتجية : العولمةو  االسرة: فؤاد ال عبد الكريم .10
2008 

مجمة جيل العموم : عممية التنشئة االجتماعيةو  التفكك االسري: يل محمد رضاقم .11
 38االجتماعية تيارت العدد و  االنسانية



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

جامعة ، رسالة ماجيسير منشورة، التماسك االسريو  التطرف الديني، كميمة عواج .12
 2011باتنة ، الحاج لخضر

جوان  9العدد  ،مجمة الذاكرة، مفيوم الثقافة وبعض مكوناتو: لزىر مساعدية .13
2017 

مقال منشور في مجمة ، اثره عمى البناء النفسي لمطفلو  التفكك االسري: ليمى ايديو .14
 2013جوان  11االجتماعية عدد و  العموم االنسانية

، دراسة ميدانية ببسكرة، مقومات التربية الحديثة في االسرة الجزائرية: مالكي حنان .15
 2013/2014اطروحة دكتوراه جامعة محمد خيضر بسكرة 

التحديات التربوية في الوسط و  واقع االسرة الجزائرية: اخرونو  محمد بومخموف .16
سمسمة احذر الخطر قبل فوات ، الحضري القطيعة المستحيمة مخبر الوقاية واالرغونوميا

 1/2008االوان الجزائر ط

 تأثيرىا عمى تماسك االسرة المسممةو  افة العولمة: عبد الحي بن ثاية، محمد صالي .17
 2013افريل  09/10جودة الحياة  في االسرة  ايام و  .ممتقى وطني حول االتصال

 2009دار النزىة سوسة تونس ، افضل اساليب التربية الحديثة: محمد نور الفرادي .18

اثره عمى التماسك االسري .مجمة و  خروج المرأة الى ميدان العمل: مصطفى عوفي .19
 2003جوان 19العموم االجتماعية .عدد 

مدخل نقدي لتفسير ظاىرة العنف من خالل التنشئة : ي زين الدينمصمود .20
 المجتمعو  ممتقى العنف، االجتماعية

 التربية بالحب .مكتبة الكتاب العربي د ط: ميسرة الطاىر .21

 www.ousra.comاىمية الحوار بين افراد االسرة .: ميسون فيمي نيال .22



 قائمة املراجع املعتمدة في الدراسة

    

مجممة االسرة في ، المسممةكيفية تحقيق التماسك االسري في االسرة : نسرين العبد .23
 2015نوفمبر 12االسالم ن العدد 

 ير منشورة من جامعة ام  القرىتنسرين منشي تربية الطفل بالمعب ن رسالة ماجس .24

ن مجمة  لؤلبناءالعوامل المؤثرة في طبيعة التنشئة االسرية ، نصر الدين جابر .25
 2000دمشق سوريا  3العموم االنسانية عددو  لآلدابالجامعة 

مقال منشور ، المظاىر االجتماعيةو  نفقات االسر عمى الكماليات: ة العسيميىال .26
  27/08/2012في مجمة الخميج االلكترونية 

 موقع الكتروني

www:edaawa.com 

www.dooraarr.sw 

www.dirive.com 

 

http://www.door/
http://www.dirive/


 مالحق



شعبة علن االجتواع         قسن العلوم االجتواعية                                                            

  

-            

10271028 

 

 



 ( أٍبً اإلخبثخ اىَْبعجخ. ×) ضع عالٍخ  

 أوال: بيانات عاهة

  أٍٜاىَغز٘ٙ اىزعيَٜٞ:  2

1  

3 23456 

4  

5 2000020000100001000030000

300004000040000

6  

 

7 

8  

9  

 

20  

ئرا مبّذ االخبثخ  ّعٌ   ح٘ه ٍبرا ٝذٗس اىح٘اس ٗ فَٞب رزْبقشُ٘ فَٞب ثْٞنٌ أٗ ٍبٕٜ اىَ٘اضٞع  22

 اىزٜ رْبقشّٖ٘ب 

2

1

3 

21  

 

23  

 ٕو رزقجو اُ َٝبسط أثْبءك اىزم٘س عٞطشرٌٖ عيٚ اإلّبس؟    ّعٌ            ال  -24



االخبثخ ّعٌ  ئرامبّذ    25

 ىَبرا؟......................................................................................

 فٜ حبه حذٗس ّضاعبد صٗخٞخ ، ٕو رنُ٘ أٍبً األثْبء ؟    ّعٌ        ال        أحٞبّب       -26

 ٍب ٝنُ٘ ٍ٘قف األثْبء ؟   ٌْعثفٜ حبه االخبثخ   27

 ٝجنُ٘ ٗٝحبٗىُ٘ اىزذخو  - 2

 ٖٝزَُ٘ ثبىشدبس ال – 1

 ٝخشخُ٘ ٍِ اىجٞذ - 3

 اىَْضه مٞف رزصشف؟ داخو  خبطئفٜ حبه قٞبً اثْل ثغي٘ك   -28

أخشٙ    اىعقبة          اىضشة      اى٘عظ ٗ اىح٘اس      اىزدبٕو           اىصشاخ          اىحشٍبُ  

 رزمش...................

 خبسج اىَْضه مٞف رزصشف؟  خبطئفٜ حبه قٞبً اثْل  ثغي٘ك   -29

رزنيٌ ٍعٔ ثبىيطف ٗ رجِٞ ىٔ    ٗ ر٘ثٞخٔ أٍبً اىْبط    ٕو رصشفٔ حزٚ ٝع٘د ىيجٞذ     رعبقجٔرزدب 

 أخشٙ رزمش..............................     اىخطأ       ال رٖزٌ   

 ؟ 10

 ال        ّعٌ  

 ؟ 12

 اىصي٘اد اىَفشٗضخ  ألداءاىزشذٝذ عيٚ االثْبء  -2

  اخزٌٕ ىيَغدذ -1

 ُ آحثٌٖ ىحفظ اىقش -3

  ّٞخ آرغشد عيٌٖٞ اىقصص اىقش -4

 ؟ 11

 اثذا          احٞبّب            َبدائ

 :التربية و التكنلوجياثالثا: حول 

فٜ ٍغبعذرل عيٚ ثعض ريعت دٗسا ٍَٖب  -صحبفخ –اراعخ  –ريفبص  –ٕو رشٙ اُ االعالً   -13

      ّعٌ       ال       أحٞبّب   االٍ٘س اىَزعيقخ ثزشثٞخ االثْبء ؟

 مٞف؟........................................................................................ارا مبّذ ّعٌ اٗ احٞبّب 

 ٕو رزذخو ٗرزحنٌ فٜ ٍب ٝشبٕذٓ أثْبئل ٍِ ثشاٍح ريفٞضّٝ٘ٞٔ ؟  -14

 احٞبّب    ال           ّعٌ     

 ٕو ٝقضٜ اثْبؤك ٗقزب ط٘ٝال اٍبً اىزيفبص  -15

 احٞبّب       ال          ّعٌ   



 ؟عزخذاً االّزشّذل ثببئالثْ رغَحٕو  -16

      ّعٌ       ال       أحٞبّب  

 ارا مبّذ االخبثخ ال ىَبرا؟........................................................................................

 ٕو رإثش ٍ٘اقع اىز٘اصو االخزَبعٜ عيٚ عالقزل ثبثْبءك؟ -17

      ّعٌ       ال       أحٞبّب   

 ارا مبّذ ّعٌ اٗ احٞبّب مٞف؟........................................................................................

 ٕو رشٙ اُ  اىزقْٞبد اىحذٝثخ رغبٌٕ فٜ رفنل ٗاضعبف اىشٗاثظ ثِٞ افشاد االعشح ؟  -18

 ّعٌ      ال      احٞبّب

 :التغيرات الوجتوعية و تاثيرها على تربية االبناء: حول رابعا

 ٕو رشٙ اُ االثبء اىزِٝ مبّ٘ا ٝعٞشُ٘ حٞبح ٍغزقشح ٍع اثْبئٌٖ ٝزعبٍيُ٘ ٍع اثْبئٌٖ ثبٝدبثٞخ؟   -19

 احٞبّب           ال       ّعٌ                           

ٕو رشٙ اُ االثبء اىزِٝ رعشض٘ا ىيزْشئخ اخزَبعٞخ عيجٞخ ٝشثُ٘ اثْبؤٌٕٗ ثْفظ اىطشٝقخ اىزٜ   -30

 رشث٘ا ثٖب ؟

 احٞبّب           ال         ّعٌ      

 ٕو ٝإثش اىَغز٘ٙ اىثقبفٜ ىالثْبء  فٜ رعبٍو االثبء ٍع اثْبئٌٖ ؟   -32

 ال            ّعٌ   

 ؟عيٚ اىعالقخ  ثِٞ افشادٕب  ٕو رشٙ اُ اىذخو اىَبدٛ ىالعشح ٝإثش  -31

 احٞبّب                   ال     ّعٌ                

 ّعٌ         ال  ٕو خشٗج اىَشأح ٝإثش عيٚ َّظ حٞبرٖب األعشٝخ ؟   -33

 ّعٌ        ال   ؟األعشٝخ ٕو خشٗج اىَشأح ىيعَو اثش عيٚ ٍٖبٍٖب  -34

 -ثَعْٚ خشٗج اىضٗخخ ىيعَو ٗ ثقبء اىضٗج فٜ اىجٞذ -؟  األعشحداخو  ىألدٗاسٕو حذس رجبده  -35

 ّعٌ                             ال                          احٞبّب

 :األسريالتواسك التربية و  أساليب  خاهسا:

 ٕو اىح٘اس ٗ اىْصح ٝإثش فٜ رغٞش عي٘ك اىطفو ؟ -36

 احٞبّب           ّعٌ                     ال   

 ٕو اىحَبٝخ اىضائذح ٗ اىزعيق ثبىطفو ٝإثش عيٚ عذً اىقذسح عيٚ رحَو اىَغإٗىٞخ  -37

 احٞبّب                    ّعٌ                 ال

           ال         عٌّ    ٕو اىصشاخ فٜ ٗخٔ اىطفو ٝ٘ىذ عذً اىقذسح عيٚ رحَو اىَغإٗىٞخ ؟  -38

 احٞبّب



اىٖبدف ٗ اىعقبة اىزشث٘ٛ َٕب افضو ٗعٞيخ ىيزعبٍو ٍع اىطفو ىخيق خ٘ ٕبدئ داخو  ٕو اىح٘اس -39

 احٞبّب              ال   ّعٌ                           اىَْضه  

        ال           فعبه ىيز٘خٞٔ ٗ خيق خ٘ ٍِ االحزشاً ؟      ّعٌ  أعي٘ةٕو ٝعزجش اىضشة  -40

 احٞبّب  

   ال     عيٚ رقيٞذ اىَْبرج اىْبخحخ فٜ اىحٞبح  رعطٌٖٞ اىحبفض ىالخزٖبد ؟   ّعٌ  األثْبءٕو رشدٞع   -42

 احٞبّب

 ؟   األثْبءٗ  اٟثبءٗ رفبعو ق٘ٛ ثِٞ  ٝغبعذ عيٚ ثْبء خغش ر٘اصو األثْبءٍع ٕو اىيعت  -41

 احٞبّب                 ال                  ّعٌ  

 أفشادرْفش  غٞشٕب عي٘مٞبدبىقغ٘ح ٗ اىضشة ٗ اىصشاخ ٗ ماىزشثٞخ اىزقيٞذٝخ  أعبىٞتٕو رعزجش   -43

 ؟اىحذٝثخ مبىحت ٗ اىح٘اس األعبىٞت ثعضٌٖ عنظٍِ  األعشح

 احٞبّب                         ال              ّعٌ   

 

 

 

 

 

 شنشا عيٚ رعبّٗل

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  فهرس الموضوعات



 شكر وتقدير..........................................................................................
 المواضيع......................................................................................فهرس 

 فهرس الجداول.......................................................................................
 ج-أ........................................................................................ مقدمة
 49-7 ............................................................ للدراسة النظري اإلطار: األول الباب

 :التمهيدي الفصل

  9-7 ........................................................................ الدراسة تحديدإشكالية:أوال

  -   .......................................................................... الدراسة فرضيات:ثانيا

   -   ............................................... :  الدراسة موضوع اختيار ومبررات أسباب:ثالثا

 11 .................................................................. : الذاتية والمبررات األسباب3-1

    ............................................................. : الموضوعية والمبررات األسباب3-2

   -   .................................................................. أهدافها الدراسة أهمية :رابعا

    .......................................................................... :العممية األهداف -4-1

 13 ......................................................................... :العممية األهداف – 4-2

    .................................................................... :الدراسة مفاهيم تحديد :خامسا

 14-39 ................................................................. :الرئيسية تحديدالمفاهيم :أوال

   -   ................................................................................. ــالتربية5-1

   -   ............................................................... : المغةالعربية في التربية  - 

    ............................................................ : األجنبية المغات في التربية 2- 5-1

   -   ................................................................ : التربيةعندالفالسفة 5-1-3

   -   .............................................................. : االصطالحي المعنى 5-1-4

   -   .......................................................... : لمتربية الوظيفي المفهوم 6- 5-1

    ................................................................ : لمتربية اإلجرائي التعريف5-1-7



   -   ...................................................................... : التربيةالحديثة5-1-8

   -   ..................................................................... :األسري التماسك-6-2

   -   ................................................................... :لغــة التماســك  - -6-2

    .................................................................... :اصطالحــا التماســك  -6-2

    ...................................................................... :اإلجـرائي التعريــف  -6-2

   -   ............................................................. : األسري التماسك تعريف  7-3

   -   ....................................................................... األسرة تعــريف  4 -8

    ............................................................................ لغــة األسرة   7-3-1

 33-31األسرة اصطالحا...................................................................  7-3-2

    .................................................................... :اإلجـــرائي التعـــريف  7-3-3

    ......................................................... :الدراسة بموضوع لهاعالقة مفاهيم:  ثانيا 

   -   ...................................................................... :االجتماعية التنشئة-1

 34-33 ....................................................................... :المغوي ــالتعريف1 ــ 1

   -   ................................................................ :االصطالحي التعريف  1-2

    ......................................................................... :اإلجرائي ــالتعريف 3 ــ 1

   -   ............................................................... :األسرية والعالقات التفاعل-2

    .............................................................................. :األسري التواصل.3

 38 .................................................................................. :الحواراألسري.4

   -   .......................................................................... : األسري التفكك.5

   -   .................................................................... :السابقة الدراسات: سادسا

 47-39 ........................................................... : والعربية الجزائرية الدراسات:  أوال

   -   ....................................................................... :األجنبية ــالدراسات 2



   -   ........................................ :منها االستفادة وجوانب السابقة الدراسات عمى التعميق

 التربية: األول الفصل

    ............................................................................................ تمهيد

 103-52 ....................................................................... لمتربية التطورالتاريخي

   -   ............................................................................ : البدائية التربية-

   -   ..................................................... الشرقية القديمة المجتمعات في التربية .1

   -   .................................................... : القديمة المصرية الحضارة في التربية .2

   -   .......................................................... : والبابميين عنداآلشوريين التربية   

   -   ............................................................. …: العصرالهومري في التربية  

   -   ........................................................................ ..: أثينا في التربية  

   -   ............................................................ اليونان في التربية أعالم بعض.7

   -   ........................................................................ .: روما في التربية.8

   -   ....................................................... .:الروماني الفكرالتربوي أعالم بعض  

   -   ............................................................. : العصورالوسطى في التربية.10

   -   ........................................................................ :التربيةاإلسالمية.11

   -   ...................................................... : عصورالنهضةاألوروبية في التربية.12

   -   .......................................................... : عشر السابع القرن في ـالتربية.13

   -   ........................................................... :عشر الثامن القرن في التربية.14

   -    .......................................................... :عشر التاسع القرن في التربية.15

    -    ............................................................ :العشرين القرن في التربية.16

    -    ................................................ :التربية في ودورها الغيرمتخصصة ـالوسائط

    -    ................................................................... : اإلعالمية المؤسسات



    -    ............................................................................. : مواردالتربية

    -    ............................................................................ :التربية أشكال

    -    ................................................................... : التربية أساليب:  ثالثا

 127-122:...................................................................أساليب التربية الخاطئة
    -    .................................................................... :السوية التربية أساليب

 135-133:..........................................أساليب التربية األسرية ودورها في عممية التنشئة
 135أسس التربية:....................................................................................

    -    ........................................................... :لمتربية الثقافي األساس -4-1

    -    ....................................................... :لمتربية االجتماعي األساس 2 – 4

 143-142...........................األساس اإلعالمي لمتربية................................. 4-3
  145-143ظل التحوالت االجتماعية:.................................................دور التربية في 

    -    .............................................. …متغير عربي عالم في التربيةالمستمرة: ثانيا

    -    ................................................................ :أبعادالتربيةالمستمرة-1-1

    -    ............................................................ التكنولوجيا وثقافة التربية:  ثالثا

    -    ........................................................ :والتربية اإلعالم بين العالقة-3-1

    -    ........................................................ :التربية في اإلعالم دوروسائل-2-

    -    ................................................. .والثقافي االجتماعي والتغير التربية:  رابعا

    ....................................................................................... : خالصة

 منظورسوسيوثقافي من األسرة:  الثاني الفصل

    ......................................................................................... : تمهيد

    -    ........................................................ :منظوراجتماعي من األسرة -1-1

    ......................................................... :التنشئةاالجتماعية في أهميةاألسرة -2-

    -    ............................................................................ : األسرة أنماط



    -    ...................................................................  …...: األسرة وظائف

198-181 ............................................. .كماحددهااإلسالم األسرية والواجبات الحقوق 

    -    ........................................................ : والتغييراالجتماعي األسرة -2-3

 213-211..........................................االسرة الجزائرية الحديثة.........................
    -    ....................................................... : األسرة خطرالعولمةعمى -3-1-1

    -    ................................... عوامل التغير االجتماعي في االسرة الجزائرية الحديثة/ 4

    ...................................................................................... : الخالصة

 األسري التماسك:  الثالث الفصل

 240......................................................................................... : تمهيد

    .............................................................. :األسري التماسك أهميةو  مظاهر 2

 241............................................................... األسري التماسك  تحقيق عوامل-3

  269-253...............................................:.مظاهر وطرق تحقيق التماسك األسري -4
 280-270المؤثرة عمى التماسك:............................................................. العوامل

 288-281.........................................................اثر التفكك السري عمى االسرة -5
 288التماسك األسري في ظل العولمة:........................................................... -6
 295-288 .......................................... : األسرة تماسك عمى لمعولمة اآلثارالسمبية -3-2

 296-295 ............................................................. : الجزائر في األسري التماسك

    ....................................................................................... : خالصة

 االستقراراألسري تحقيق في ودورها الحديثة التربية:  الرابع الفصل

 299........................................................................................... تمهيد

    -    ......................................... : األسرية التربية أساليب في المؤثرة العوامل:  أوال

    -    ..................................................................... :التربيةالحديثة:  ثانيا

    -    ....................................................... : التربيةاألسريةالحديثة أساليب: ثالثا



    -    ........................................................................ : التربيةاإليجابية 

 343-340.......................................التربية بالحب:.....................................
    -    ........................................................ :  واالنضباط بالحزم التربية:  ثالثا

 349-347:............................................................................التربية بالمعب
 351-349تأثير التربية المتوازنة عمى الطفل:.........................................................

 356-351...................التربية اإلسالمية:......................................................
 364- 356أساليب التربية االسالمية:................................................................
    -     .مقارنة بين التربية الحديثة و التربية التقميدية.............................................

 378-373 ...................................... : واستقراراألسرة تماسك في دورالتربيةالحديثة:  خامسا

    ......................................................................................... خالصة

 الباب الثاني: االطار التطبيقي للدراسة
 للدراسة المنهجية اإلجراءات:  الخامس الفصل

    -    ................................................................................... :تمهيـــد

    -    ......................................................... الدراسة في المستخدم المنهج: أوال

    -    ...................................................... : المساعدة المنهجية التقنيات: 1-2

 390......................................................................... : التقنيـــةاإلحصائيــــة -1

    ............................................................................... :ــتقنيـــةالمقارنــــــة 2

    -    ........................................................... : البيانـــات جمــع أدوات – 1-3

    -    ........................................................ : البيانــات تحميـــل أساليـــب - 1-4

    -    ........................................................... :الدراسة أدوات صدق -  1-5

    -    ........................................................... :ومجاالته البحث مجتمع -ثانيا

    ......................................................................... :المكاني المجال -2-1

 400-398 ................................................................... :البشري المجال -2-2

 401-400..........................................المجال الزماني:......................... -2-3



    ....................................................................................... : خالصة

 النتائج وتحليل البيانات تفريغ : السادس الفصل

    .......................................................................................... :تمهيد

    -    ............................................... :عميها والتعميق البيانات وتبويب تفريغ -أوال

 469..................................................................................نتائج الدراسة:
 472-469........................نتائج الدراسة في ضوء التساؤالت:.................................
 476-472.......................صدق الفرضيات:.................................................

 478-477 .................................................................... :الفرضيةالعامة مناقشة

 478.......................................................................................خالصة:
 482-481 .................................................................................... خاتمة

 483....................................................................................... التوصيات

 509-485 ..................................................................... قائمةالمصادروالمراجع
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الجداولفهرس 



 

    

توزيع أفراد العينة حسب ىسيطرة الذكور عمى االناثيبين   

وردة فعميمتوزيع أفراد توزيع العينة حسب الشروع في النزاعات امام االطفال يبين    

    



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  األشكالفهرس 



 الصفحة لعنوان الشك لرقما
  0  مؤسسات التنشئة االجتماعية لمطفل 10
     أشكال التربية 10
     األساليب الخاطئة في التربية 10
     نموذج بيكر المفترض لمسموك الوالدي 10
     .نموذج شيفر النواع االساليب التربوية 10
  5  العالقة بين الثقافة  والتربية واالعالم 10
  7  الفرق بين التربية القديمة والتربية الحديثة 10
 93  مخطط توضيحي لممجال البشري لمدراسة 10
 00  مخطط توظيحي لعينة الدراسة 10
 05  المستوى التعميمي لموالدين   

  0  الحالة االجتماعية   
 07  طفال في األسرةاألعدد    
 03  يبين نوع المينة   
 03  يبين الدخل الشيري لممبحوثين   
 0   عدد الغرف بالمنزل   
 0   نوع السكن   
     القائم عمى تربية االبناء   
 5   أىم األساليب التربوية التي تتبعيا داخل المنزل   
مدى استعمال لغة الحوارداخل المنزل:  00    7 

 7   ماهي اهم مواضيع الحوار 01

 3   لمن يصغي األبناء أكثر 00
 0   : مدى التميز في تربية الذكر عمى األنثى 00
     مدى سيطرة االبناء الذكور عمى االناث 00
     يبين ما اذا تحدث النزاعات الزوجية أمام األطفال 00
     االبناء في حال النزاعات الزوجية ردة فعل 00
     في حال القيام بسموك خاطئ خارج المنزل 00
     في حال القيام بسموك خاطئ داخل المنزل 00



 9   ممارسة الصالة جماعة 00
     مدى غرس القيم الدينية في األبناء 00

     اىم الطرق المستعممة في ترسيخ القيم 01

     االباء مع ابنائيم خالل اليوممدى تواصل  00
     دور اإلعالم في توجيو األبناء 00
     الوقت الذي يقضيو األبناء أمام التمفاز 00
 3   مدى تدخل اآلباء في مشاىدة األبناء لمتمفاز 00
تاألنترنباستخدام  لألبناءمدى السماح  00      
يمثل مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي عمى العالقة بين اآلباء و األبناء  00      
     تأثير التقنيات الحديثة في تفكك و إضعاف الروابط بين األفراد 00
 5   مدى تأثير معيشة اآلباء السابقة عمى معاممتيم ألبنائيم 00
تربيتيم البنائيم تأثير التنشئة السمبية التي تعرضوا ليا االباء في 00    7 
 3   دور المستوى الثقافي في طريقة تعامل االباء مع ابنائيم 01

 9   الدخل المادي وتأثيره عمى العالقة داخل االسرة 00
  5  خروج المرأة لمعمل و تأثيره عمى نمط حياة االسرة 00
  5  وجود تبادل ادوار داخل المنزل 00
تأثيره عمى مياميا في بيتياخروج المرأة لمعمل و  00   5  
  5  ىل الحوار و النصح وأثره في تغير سموك الطفل 00
 57  :  تأثير الحماية الزائدة و القدرة عمى المسؤولية 00
 53  الصراخ في وجو الطفل يولد عدم الثقة و االنفعال 00
 59  مدى فاعمية الحوار  والعقاب التربوي في التعامل مع الطفل 00
     مدى اعتبار الضرب اسموبا فعاال لخمق جو من االحترام داخل االسرة 00

     : مدى تشجيع األبناء عمى تقميد النماذج الناجحة في الحياة 01
     : أىمية المعب في بناء الثقة بين أفراد األسرة 00
 7   األساليب التربوية الحديثة أفضل من األساليب التقميدية 00

 

 



 ملخص

الىهن و الفطاد  أصابهااملجخمؼ وان ان صلحذ صلح ف لبناء املجخمؼ حػد ألاضزة النىاة ألاضاضُت 

وما ٌػتريها من جفكك كان مدغاة للبحث في  ألاضزةلذا فاالهخمام بمىضىع   ،انهار املجخمؼ اجمؼ

خكىن حُث حطاهم الظزوف البُئُت املػاشت من  مطبباث جفككها. فالفزد ابن بُئخّه، منها ًنشأ ٍو

ضُاضُت ، اجخماغُت و اكخصادًت في حشكُل شخصِخه الاجخماغُت وصلل خبراجه ومػارفه وجىجُه 

ضلىكه وإطالق كدراجه وإمكاهاجه ، إن طبُػت النظام الاكخصادي والاجخماعي وأهدافه وغىامله هي التي 

 باغخبارها هظام اجخماعي جشئي في خضم النظام الاجخماعي الكلي ألاضزةػت النظام داخل حشكل طبُ

و ٍفني آلاباء حُاتهم في جزبُت أبنائهم و جىجُه كزاراتهم و ابخكار ألافكار و إًجاد الحلىل للمشكالث و  

الػالم الخارجي مؼ حشكُل الطلىكُاث آملين في أن ًكدطب أبنائهم ًىما املهاراث الالسمت للخأكلم 

   مػخمدًن غلى أهفطهم

األضزة باغخبارها الخلُت ألاضاضُت في املجخمؼ، حػكظ ما ًخصف به من حزكُت ومن جماضك أو ف

هي جلك التي جمد املجخمؼ بمخخلف الفئاث النشُطت  و جفكك؛ ومن كىة أو ضػف ومن جلدم أو جخلف 

حػخمد غلى الترابط والخكافل فهي  .دها ًفطدفهي جؤثز فُه وجخأثز به فبصالحها ًصلح املجخمؼ وبفطا

؛ وهي جلك التي جبنى غلى الاجخماغُتوحطن املػاشزة والتربُت الحطنت، وحطن الخلم وهبذ آلافاث 

الخناصز بين أفزاد ألاضزة الىاحدة وهذا ًدل غلى جفاهم  الخكافل اللائم غلى أضاص من الخماضك و

 .أفزاد ألاضزة

طخحُل مػالجتها،  اخخاللمن أضباب  هظام ألاضزة الخالفاث واملشاكل التي جلىم بين الشوجين َو

ت ٌغُب  طىد الػنف واللهز والطالق، فخخفكك  الاضخلزار فباخخالل هظام الحُاة ألاضٍز واملىدة، َو

 .ألاضزة

 وبما والزحمت، واملىدة الطكُنت من ًحلله بما باءآلا  مطخىي  غلىألاضزي   الخماضك أهمُت وجخضح

م ومزاكبتهم مناصحتهم و ألابناء لخىجُه فزصت من ًدُحه  فئن جمؼ،لمجا مطخىي  غلى ،أما  أخطائهم وجلٍى

خه للمجخمؼ ًحفظ الخماضك دفػه ووحدجه وكىجه هٍى د ٍو  ألاضزي  فالخماضك والخطىر، النمى من للمٍش

 .ومخكامل منسجم ، آمن مجخمؼ إلًجاد أضاس ي شزط

 

 



Résumé 

Le noyau familial est essentiel à la construction de la communauté, si la famille est 

uni et réussi, la société est sauvée mais  si la famille se désintegrer , la société tout 

entière va s’effondré, alors l'attention à la questin familiale et sa désintégration était 

une raison pour discuter des causes de cette désintégration. L’individu est imri indiLa 

nature du système économique et ses objectifs et facteurs sont la nature du système au 

sein de la famille en tant que système social partiel dans la famille. Au milieu de 

l'ordre social. 

Les parents de leur vie et élever leurs enfants dans Livni et guider leurs décisions et 

concevoir des idées et trouver des solutions aux problèmes et la formation des 

comportements dans l'espoir que leurs enfants acquièrent les compétences nécessaires 

jours pour faire face au monde extérieur, en se fondant sur eux-mêmes 

La famille comme cellule de base de la société, reflète ce qui se caractérise par sa 

mobilité et à la cohésion ou la désintégration et la force ou la faiblesse et le progrès ou 

le retard et sont ceux qui fournissent la communauté avec divers groupes actifs dans 

lesquels ils affectent et sont affectées par la société et Vbeslahaa correspondent 

Pfsadha butin. Elle repose sur l'interdépendance, la solidarité et la bonne cohabitation 

et une bonne éducation, les bonnes manières et le rejet des maux sociaux, ce sont ceux 

qui reposent sur la solidarité fondée sur la base de la cohésion et Altnasser entre les 

membres de la famille et cela montre une compréhension des membres de la famille. 

L'une des raisons de la perturbation du système familial réside dans les différences 

et les problèmes entre les époux, et il est impossible de les régler: la rupture du 

système de vie familiale entraîne un manque de stabilité et d'affection, de violence, 

d'oppression et de divorce. 

Au niveau des communautés, la cohésion préserve l'identité, la force et l'unité de la 

société et la pousse à poursuivre sa croissance et son développement La cohésion 

familiale est une condition préalable à la création d'une société. Sûr, harmonieux et 

intégré. 



Abstract 

The family is the core nucleus of community building. If the community's peace is 

resolved and corruption and corruption prevail, the entire society collapses. Therefore, 

attention to the issue of the family and the disintegration of the family was considered 

a reason to investigate the causes of its disintegration. The nature of the economic 

system and its objectives and factors are the nature of the system within the family as a 

partial social system in the family. In the midst of the social order. 

Parents spend their lives educating their children, guiding their decisions, inventing 

ideas, finding solutions to problems and shaping behaviors, hoping that their children 

will someday acquire the skills necessary to adapt to the outside world on their own. 

The family as the basic cell in society reflects the mobility, cohesion or 

disintegration; it is strength or weakness, progress or backwardness, and it is the one 

that provides the society with the various active groups. It influences and is influenced 

by it. It depends on interdependence, interdependence, good co-operation, good 

education, good behavior and rejection of social pests. These are based on solidarity 

based on cohesion and solidarity among members of the same family. This indicates 

the understanding of family members. 

One of the reasons for the disruption of the family system is the differences and 

problems between the spouses and it is impossible to deal with them. In the breakdown 

of the family life system, there is a lack of stability and affection, violence, oppression 

and divorce prevail. 

The importance of family cohesion at the level of parents is achieved in terms of 

tranquility, affection and compassion, and provides an opportunity to guide and guide 

children and to monitor and correct their mistakes. At the community level, cohesion 

preserves society's identity, strength and unity and drives it to further growth and 

development. Family cohesion is a prerequisite for creating a society. Safe, 

harmonious and integrated. 
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