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 صـــــــامللخ

من الدور الكبير لألسرة في عملية التنشئة االجتماعية ألفرادهاا وماا يترتال علا   انطالقا  
وفااي ءااو  مااا يشاا دع المجتماا  ذاتاا  ماان ت ياارا  ، لمجتماا ذلاام ماان تبتااا  تللااي بىالل ااا علاا  ا

أمام ا في سبيل تنشئت ا ألفرادهاا علا   توصف بالتحديا  التي تواج  ا األسرة والتي تلف حائال  
فلد است دف البحث الحالي تحديد متطلبا  تفتيل دور األسرة فاي ، النحو الذي يرتءي  المجتم 

مجتما  المتاصار، وقاد اساتادب البحاث المان ف الوصافي التنشئة االجتماعية فاي ءاو  تحاديا  ال
حياااااث يمكااااان مااااان االلااااا  التتااااارف علااااا  ماهياااااة التنشااااائة ، لمال متااااا  لموءاااااود البحاااااث وهدفااااا 

وتحديد أهب التوامل المؤثرة علي ا، وكذلم رصد الدعائب المساندة لألسارة فاي تحليا  ، االجتماعية
أهاب التحاديا  المجتمتياة الماؤثرة علا  دور دورها الفاعل في عملية التنشئة االجتماعية، وتحليال 

األساارة فااي عمليااة التنشاائة االجتماعيااة ألفرادها،وقااد توصاال  نتااائف البحااث تلاا  تحديااد المتطلبااا  
الالزماااة لتفتيااال دور األسااارة فاااي عملياااة التنشااائة االجتماعياااة، وقاااد تمثلااا  هاااذع المتطلباااا  فاااي 

ب األاالقياة فاي األسارة، والتمسام بالتربياة االيجابية في مواج ة المشكال ،واالعال  من شأن اللي
وادرام األسرة مسئولية بنا  المجتم  بتنشئت ا ألفرادهاا علا  ، الدينية لتكوين قوة الءمير الجمتي

 نحو صحيح، والتمل عل  وجود اللدوة الحسنة في محيط األسرة. 

 .  المتاصرةدور األسرة، التحديا، المتطلبا ،التنشئة االجتماعية: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

Requirements for Activating Role of the family in socialization 
 in light of challenges of modern society 

Based on the significant role played by the family in the process of 

socialization of its members and the consequent consequences that cast 

shadow on society and in the light of the changes Witnessed by the 

society itself , the challenges facing the family are standing in front of 

them in order to establish them for their members as the society Wishes 

,the research has used the descriptive method for its suitability to the 

nature of the subject under study from which we can recognize the 

realitya , the current research aimed to determine the requirements of 

activating the role of the family in social upbringing in light of the 

challenges of modern society ,the results of the research to determine the 

requirements to activate the role of the family in the process of 

socialization , and these were the requirements, Positive in the problems, 

Elevate ethical values, Adhering to religious Education to from the 

power of collective conscience ,the family is aware of the responsibility 

of building the community by properly establishing its members ,and 

Working on a good example in the family environment.         
Key Words:  

Requirements, Socialization, Family Role, Community challenges. 
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 :ةــــدمــــمق

جماا  كافااة الشااواهد التلميااة والبحثيااة علاا  أن مجتمتنااا المتاصاار يواجاا  مجموعااة ماان ت  
تل  الحد الذي يذهل تلا  وصاف التاالب الياوب بال ، التحديا  والمت يرا  التي لب يش دها من قبل

حياث ااتفا  كثيار مان اللايب ، ورا  وااتلط  فيا  الحابال بالنابالالمستلبل بأن  عالب تناثر  في  أ
ا  التاي تفار  واألحكاب والمتوارثا  التي عاش ا االنسان منذ زمن بتيد بسبل التديد من التحدي

 نفس ا عل  المجتم .
في قيم  االجتماعية واألاالقية التي عرف ب ا  حيث با  يش د المجتم  المصري تآكال  

  يمااار بمنتطاااف تاااارياي يجتااال الشاصاااية المصااارية التاااي تمياااز  باعتزازهاااا وأنااا ، عبااار تارياااا 
بتاريا ااا ووطن ااا وقيم ااا الساامحة وفءااائل ا فااي مفتاار  طاار  بااين المحافىااة علاا  اللاايب األصاايلة 
التااي حفىاا  كيااان المجتماا  المصااري وبااين مااا تترءاا  لاا  ماان مااؤثرا  أد  تلاا  ط يااان نلاااط 

 (1)الءتف على  نلاط اللوة.
وهاي ، األسرة هي أول  المؤسسا  التي تتت د الفرد االنساني بالتنشئة والرعاياةوباعتبار 

في ااا طااوال  فاألساارة ل ااا أهميااة كبياارة فااي حياااة الفاارد الااذي يىاال عءااوا  ، الاليااة األولاا  للمجتماا 
فتااان طريل اااا يساااتدمف الفااارد هاااذع اللااايب ، وهاااي الفاصااال األساساااي للااايب المجتمااا  وأعرافااا ، حياتااا 

كمااا أن األساارة تجسااد أماااب األطفااال األدوار ،  ااا تلاا  جااز  ال يتجاازأ ماان ساالوك ويحول، واألعااراف
ف اااي الوعاااا  الااذي تتشاااكل فيااا  ذا  أفردها،وتوءااا  فيااا  ، التااي ساااوف يلوماااون ب اااا فااي المسااالبل

 اللبنا  األساسية لألمتثال للءوابط االجتماعية للمجتم .
تال أن صامود مجتمتناا ، دهااوبالرغب مان هاذا الادور الفاعال لألسارة فاي تشاكيل ذوا  أفرا

هاذع التحاديا   أماب زحف التحاديا  التاي يفرءا ا المجتما  ،والاذي ال يمكان لا  أن يواجا  طاويال  
علاااا  التديااااد ماااان موءااااوعاتنا  المتواليااااة لتنسااااال فااااي جوانباااا  تيااااارا  زاحفااااة سااااامة أثاااار  ساااالبا  

 .(2)االجتماعية وااصة في مجال األسرة وتنشئت ا ألطفال ا
تلااا  فشاال الوالاادين وعجااازهب عاان أدا  دورهااب الرئيساااي فااي تنشاائة أبناااائ ب ممااا أدذ ذلاام 

فءااي تلاا  األماار الااذي ي  ، التنشاائة السااليمة، بمااا يااؤدي تلاا  سااو  التوافاا  النفسااي واالجتماااعي ل ااب
حالاااة مااان التفكااام األساااري والتصااادد التاااائلي، كماااا بينااا  نتاااائف التدياااد مااان الدراساااا  أن متىاااب 

ب ااب وال يشاااترون باالرتياااا   صااادعة ال يحبااون مباااائ ب وال يثلاااونالجااانحين ينحااادرون ماان أسااار مت
 .(3)مت ب،ويتمنون لو كانوا أبنا  ألسر أارذ
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فاالنساااان اجتمااااعي بطبتااا ،ولكن ال يكاااون هكاااذا تال تذا كانااا  لديااا  ثلافاااة تؤهلااا  للتتامااال مااا   
القياتااا   وتمكنااا  مااان ممارساااة عاااادا  وتلالياااد وأسااااليل وتشااارل قااايب المجتمااا  وامتصاااا  أا ،  المجتمااا  

 . ( 4) والتوحد م  المجتم  انتما  وهوية، وال يحدث ذلم كل  تال بالتنشئة االجتماعية الصحيحة 
والمتفككااة  مااا هااو تال ساافير ألساارت  المريءااية نفساايا   أو اجتماعيااا   فااانبن المااري  نفساايا  

 .(5)أي أن األسرة هي التي يتوجل ل ا التالج أوال  ، اجتماعيا  
  هـث وتساؤالتــــــمشكلــــــة البحـــــ

لحة نجارا  بحاوث يأتي البحث الحالي كاستجابة علمية يفرء ا االحساس بالءرورة الم  
يمكن من االل ا تدعيب دور األسرة في قيام ا بدورها المناوط من اا بماا يتاود باالنف  علا  ، علمية

كيان ااا باال  وبااصااة فااي ىاال الت ياارا  االجتماعيااة المتالحلااة ع التااي تااؤثر علاا ، المجتماا  كلاا 
 :ذلك تتلخص مشكلة البحث في األسئلة التالية وفي ضوء، كاد  أن تتصف ب 

 ما التوامل المؤثرة عل  دور األسرة في التنشئة االجتماعية؟ -1

 ما الدعائب المساندة لدور األسرة في احداث التنشئة االجتماعية السليمة؟ -2

 الجتماعية لألسرة ؟تل  أي مدذ تؤثر تحديا  المجتم  المتاصر عل  التنشئة ا -3

 ما المتطلبا  الالزمة لتفتيل دور األسرة في التنشئة االجتماعية السليمة؟  -4
 ث ــــداف البحـــــأه

يمكاان تحديااد ال اادف التاااب الااذي يساات  البحااث لتحليلاا  فااي تحديااد متطلبااا  تفتياال دور 
 : وذلم من االل، ة السليمةاألسرة في قيام ا بالتنشئة االجتماعي

 .   ماهية التنشئة االجتماعيةالتترف عل -1

 تحديد التوامل المؤثرة عل  التنشئة االجتماعية. -2

 رصد الدعائب المساندة لألسرة في تحلي  دورها الفاعل في التنشئة االجتماعية. -3

 تحليل أهب التحديا  المجتمتية المؤثرة عل  األسرة في عملية التنشئة االجتماعية. -4

يا  التااااي يفرءاااا ا دور األساااارة فااااي مواج اااا  التحااااد تحديااااد المتطلبااااا  الالزمااااة لتفتياااال  -5
 .المجتم  المتاصر

 ث ـــة البحـــــأهمي

أي تحديد أهب المتطلبا  التي تلزب ،  تنب  أهمية البحث من أهمية الموءود الذي يتناول 
األهمية ولذا تتجلا  ، لتحلي  الدور الفاعل لألسرة في عملية التنشئة االجتماعية السليمة ألفرادها
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ويتمثل ذلم فاي تحدياد المتطلباا  الالزماة ، من االل الليمة النىرية التي يلدم ا ظرية للبحثالن
ولتاال ذلاام يسااتدعي أهميااة التتاارف ، لتفتياال دور األساارة فااي احااداث التنشاائة االجتماعيااة ألبنائ ااا

، وكاااذلم تحدياااد أهاااب مااال الماااؤثرة فيااا والتتااارف علااا  أهاااب التوا، علااا  مف اااوب التنشااائة االجتماعياااة
 عائب المحللة ل .الد 

فتبادو الليماة التطبيلياة ل اذا البحاث مان ماا ساوف تسافر عنا  ، أما من الناحية التطبيقية
النتائف في تلديب النفا  لألسارة وللمجتما  ككال مان ااالل تنشائت ا ألجياال منتمياة لثلافاة مجتمت اا 

 قادرة عل  احداث التنمية في .
 ث ـــــج البحــــــمنه

يا    تفتيال دور األسارة فاي التنشائة االجتماعياة فاي ءاو  التحاد يتناول البحث متطلباذ 
فإن المنهج الوصفي هو لطبيتة البحث الحالي وأهداف ،   ، ووفلا  التي يفرء ا المجتم  المتاصر

حيااث يمكاان ماان االلاا  التتاارف علاا  دور ، المنننهج المناسننب لطبيلننة الموضننوب محنن  البحننث
ب التحااديا  التااي يفرءاا ا المجتماا  المتاصاار ماان وتشاااي  أهاا ، األساارة فااي التنشاائة االجتماعيااة

وتحديد المتطلبا  الالزمة لتفتيل دور األسرة في التنشئة االجتماعياة ، أوءاد وقءايا اجتماعية
   في ءو  تحديا  المجتم  المتاصر.

 ث ـــات البحــــمصطلح

 دور: ــــــــــال

تحلا  ماا هاو سالوكية التاي يترف الدور بأن : مجموعة مان األنشاطة المرتبطاة واألطار ال
 (6).متوق  في مواقف متينة

مان االعتباارا  المجتمتيااة  علا  عاادد  موقاف أو اتجااع ع يتحاادد بناا    :ويتارف كاذلم بأناا 
: أحوال المجتم  السياسية واالقتصادية واالجتماعية، واصائ  المجتم  وهويت ، ومنىومة من ا

 (7).بين أفراد المجتم  وتلم التبارا  تواف  يءاف تلي ذلم مدذ ال، الليب المتبناع في المجتم 
مجموعااة الوىااائف والم اااب والمساائوليا  التااي : ويتاارف البحااث الحااالي دور األساارة بأناا 

 . لتحلي  االستلرار االجتماعي والءبط االجتماعي في المجتم ، تلوب ب ا األسرة تجاع أفرادها
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 رة ــــــاألس

تلااوب علاا  عناصاار بيولوجيااة ونفسااية ، تماا : جماعااة اجتماعيااة داااال المجبأن ااا وتتاارف
ويااارتبط كااال عءاااو مااان أعءاااائ ا باألعءاااا  اتاااارين، وهاااي ال يمكااان تجزئت اااا تلااا  ، وثلافياااة
 (8).  أارذجماعا

وتشااير الساارة بااالمتن  الءااي  تلااي ، واألساارة هااي أقاادب المؤسسااا  البشاارية وأكثرهااا ثباتااا  
هاو أصاا ر وحادة ل اا والااذي يسام  شااكل وجاود وحادة قرابااة أساساية بااين زوج وزوجاة وأبناا  وهااذا 

والتااي تشاامل extended)(، وقااد تشااير تلاا  متناا  أوساا  وهااي األساارة الممتاادة )(nuclearالنااواة 
  . األجداد وأبنا  التب أو الاال واألبنا  أو جد أعىب ومت  زوجات ب

 ث ـــــراءات البحــــإج

 : تتحدد تجرا ا  البحث، كما يلي
 :ويتناول الجتماعية....: التنشئة ااألو المحور  ▪

 (.مف وب التنشئة االجتماعية ) ل ة واصطالحا   -1

 التوامل المؤثرة عل  التنشئة االجتماعية. -2

 الدعائب المساندة لدور األسرة في التنشئة االجتماعية. :المحور الثاني ▪

ءااو  التحااديا    متطلبااا  تفتياال دور األساارة فااي التنشاائة االجتماعيااة فااي المحننور الثالننث  ▪
 . وءاد التي يفرء ا المجتم  المتاصرواأل

وعلي  تصبح نلطة البد  في تحدياد متطلباا  تفتيال دور األسارة فاي التنشائة االجتماعياة 
هاااي التتااارف علااا  ماهياااة ، فاااي مواج اااة التحاااديا  واألوءااااد التاااي يفرءااا ا المجتمااا  المتاصااار

 ي المحور التالي :وهو ما سيتب تناول  ف، التنشئة االجتماعية وأهب التوامل المؤثرة في ا

 : التنشئة االجتماعية:  المحور األول

 ماهية التنشئة االجتماعية  -1

 . المعنى اللغوي أ(
ئة األوالد علا  الالا  شا  ن  ويلاال ت  ، : أي رباا وشال أ  ئة( اساب مصادرها الفتال نشا  شا  ن  كلمة )ت  

فااي بنااي فااالن أي ل نشااأ  ويلااا والتنشاائة ل ااة هااي التربيااة،، الكااريب بمتناا  تااربيت ب تربيااة الليااة
  (9).شبب  في ب
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 . المعنى االصطالحي ب(

عاااااااان مصااااااااطلح التنشاااااااائة االجتماعياااااااااة    كثياااااااارا    Educationال يتميااااااااز مصااااااااطلح التربيااااااااة  
Socialization  ،  حتاا  يتكيفااوا ماا     واعيااا    فماان الناحيااة التاريايااة تتنااي التربيااة تاادريل الصاا ار تاادريبا

 النساني من كائن حي بشري تل  كائن حي اجتماعي. وذلم بتحويل الوليد ا ، أهداف المجتم  وثلافت  
وقد تتدد  التتريفا  حول المف اوب االصاطالحي للتنشائة االجتماعياة، فنجاد أن التنشائة 

رف  بأن ا: التملية التي يتب ب ا انتلال الثلافة من جيل تل  جيل، والطريلة التي يتب االجتماعية ع  
ب المتيشاة فاي مجتما  دون ثلافاة متيناة، ويادال فاي ب ا تشكيل األفاراد مناذ طفاولت ب حتا  يمكان 

ذلااااام ماااااا يللنااااا  اتباااااا  والمدرساااااة والمجتمااااا  واألفاااااراد مااااان ل اااااة وديااااان وتلالياااااد وقااااايب ومتلوماااااا  
  (10).وم ارا  

بينماااا يااارذ الااابت  أن التنشااائة االجتماعياااة: ماااا هاااي تال تااادريل األفاااراد علااا  أدوارهااااب 
وتللياان ب اللاايب االجتماعيااة والتااادا  والتلاليااد ،  ليكونااوا أعءااا  فاااعلين فااي المجتماا ، المسااتلبلية

، واألعاراف السااائدة فااي المجتما  لتحلياا  التوافاا  باين األفااراد وبااين المتاايير واللااوانين االجتماعيااة
 . (11)مما يؤدي تل  ال  نود من التءامن والتماسم في المجتم  

وذلام ، االجتماعياة التملية التي يكتسل من ا االنساان شاصايت : كما عرف  أيءا بأن ا
بتحولاا  ماان )مااواطن باااللوة( تلاا  مااواطن )مااواطن بالفتاال(ع أي ماان انسااان كااان مجاارد كااائن حااي 
بيولااوجي لاا  صاافا  موروثااة عامااة محااددة، تلااي شاصااية ل ااا سااما  اجتماعيااة ونفسااية مكتساابة 

 ( 12)تميزع عن غيرع من الناس
يل الفرد منذ مراحل طفولت  عملية تشك: بأن ا ويلرف البحث الحالي التنشئة االجتماعية

بحيااث يسالم فاي المواقااف االجتماعياة الماتلفاة علاا  ، المبكارة واعادادع للحياااة االجتماعياة الملبلاة
 النحو الذي يتوقت  من  المجتم  الذي ينشأ في .

 العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية : -2

دهاا علا  النحاو الاذي يتفا  ثمة مجموعة من التوامل تؤثر في عملياة تنشائة األسارة ألفرا
 : وأهداف المجتم  من ا ما يلي
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 . حجم األسرة ونوع العالقات األسرية السائدةأ( 

األنماااط المنفتحااة للتالقاااا  األساارية، تجااد في اااا تحلياا  الحاجااا  المتبادلاااة لألساارة شااا  
شاعر مرغول ومحبل ويتسب سلوم الزوجين باالنسجاب واالحتراب واألمانة والصد  والحساسية لم

الطاااارف اتار،أمااااا األنماااااط الم للااااة،فيالحى أن أنماااااط التالقااااا  األساااارية والتواصاااال والتفاعاااال 
 (13). تحكم ا مجموعة من اللواعد الشديدة، سوا  كان  ىاهرة أو ءمنية

الزياااادة الساااكانية علااا  اساااتلرار األسااارة وأمن اااا تلااا  الدرجاااة التاااي ت ااادد  كماااا تاااؤثر أيءاااا  
رة وعدد أفرادها عل  احداث التنشئة االجتماعية ألفرادها علا  نحاو كيان ا، حيث يؤثر حجب األس

 صحيح مثلما يحدث في األسرة ص يرة الحجب 
ففي األسرة ص يرة الحجب تكون قدرة الوالدين علا  تكاريس الوقا  واالنتبااع الكاافيين لكال 

قدرة  كما يكون هنام تحكب ديملراطي في سلوم األطفال الص ار، وتكون هنام، ص ير واءحة
أما في األسرة كبيارة الحجاب فاال توجاد اطاة واءاحة لتربياة ، ووق  نعطا  كل طفل نفس المزايا

ما يساود  وغالبا  ، األبنا  م  وجود احتكاكا  زوجية راجتة لوجول التءحيا  الشاصية والمالية
ن تلاا  جاناال كثااارة المشاااحنا  واالحتكاكااا  باااي، الااتحكب االسااتبدادي لتجناال االرتباااام والفوءاا 

ماا  عجااز الوالاادين عاان ، األشاالا  التااي والتااي ال يوقف ااا تال تحكااب الوالااد تذا كاناا  شاصاايت  قويااة
 (14)تعطا  الص ار المزايا التي لنىائرهب األكبر.

كما أن المسكن الءي  يؤدي تل  نشأة التوتر الدائب بين أفراد األسرة ع بسبل عدب توفر 
كماا ياؤدي تلا  ، عل  البال ين مما يترء ب للاطارالمساحة الالزمة للحركة وينتكس هذا التوتر 

ف بساابل ءاااتف مشاااكل النااوب الماتلفاااة واااروج األطفااال تلااا  الشااارد مماااا يلااودهب تلاا  االنحااارا
 (15) .الدور الرقابي لألسرة

كمااا تااؤثر نااود التالقااا  األساارية السااائدة بااين أفااراد األساارة علاا  طبيتااة عمليااة التنشاائة 
تترء  األسرة تل  أزما  وتصدعا  متتددة، وهاذع األزماا   ففي التصر الحديث ، االجتماعية

فالتالقااااا  ، والتصااادعا  تذا ماااا تركاااا  دون مواج ت اااا ف ن اااا تااااؤدي تلااا  تفكااام وان يااااار األسااارة
السابيل لمواج اة الصاتوبا   األسرية السوية هي التي تنشأ عن ا أساليل تنشئة سوية وهاي أيءاا  

 وتذليل ا بل والت لل علي ا. 
 . المجتمع السائدةثقافة ب( 

لمجتماا  ككاال فااي التنشاائة االجتماعيااة هااي مساائولية المجتماا  ككاال، والتائااد يرجاا  تلاا  ا
، ولكاان مساائولية تنفيااذ التنشاائة لبنااا  الثلااافي واألاالقااي للمجتماا ، واسااتمرار لصااورة اسااتلرار وأماان
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تما  الماتلفاة تتاوزد علا  مؤسساا  المج –رغب هذا االلتزاب الجمتي ب اا  –االجتماعية ومراقبت ا 
 (16). من األسرة بد ا  

المجتم  هو الذي يلوب بوء  اللواعاد التاي تحكاب التالقاا  األسارية،وتكون هاذع اللواعاد 
وعلاا  الاارغب ماان أن ، ذا  قيمااة وداللااة فااي تأثيرهااا علاا  عالقااا  أفااراد األساارة ببتءاا ب الاابت  
أن المجتماا  يلاادر بشااكل اللواعااد التااي تحكااب األساار ليساا  مكثفااة، وال ااصااة ف ن ااا توصاال فكاارة 

ومماا الشام فيا  فا ن هاذع الرساالة تتتبار عامال دال علا  الطريلاة التاي ياتب ، كبير الحياة األسرية
 (17)ب ا تركيل األسرة وكيفية قيام ا بوىائف ا.

 . المستوى الثقافي والتعليمي ألفراد األسرةج( 

ل مان ب وابرات ماا تاتلف أسااليل الوالادين فاي التنشائة االجتماعياة باااتالف شاصاية كا 
 . والجو االنفتالي السائد في عالقت ما ببتء ما البت  

ياااؤثر مساااتوذ الثلافاااة والتتلااايب المحااادودين علااا  السااالوم الاااذي يتتامااال بااا  الزوجاااان مااا  
ف ااو تااارج ، أطفال مااا فالطفاال المسااا  متاملتاا  هااو نتاااج مجموعااة ماان التواماال المتشااابكة المتلاادة

وربما من أسار يكاون الوالادان أنفسا ما منباوذين ومساا  ، ستوذمن أسرة متوسطة أو منافءة الم
 (18). نتيجة للنماذج الوالدية السيئة، ويكون الطفل في ا ءحية، متاملت ما

 كما أن لمتدل ذكا  الوالدين المناف  تأثيرع الذي يؤدي تلي أساليل تنشئة غير سوية.
 . المستوى االقتصادي واالجتماعي لألسرةد( 

تذ يؤدياان ، لبطالاة فاي كثيار مان المجتمتاا  مسائوالن عان األزماا  األساريةيتد الفلار وا
وقد يدفتان األل تل  ممارسة بت  أشاكال ، تل  عدب اشباد الحاجا  الفسيولوجية ألفراد األسرة

مماا قاد ، من مواج اة المسائولية االنحرافا  السلوكية كاالدمان عل  الكحول أو المادرا  ،هروبا  
بنا  أو مزاولت ب التسول في ءو  الحاجة المادية أو التمل في سن مبكرة فاي يؤدي تل  تشرد األ

عان حرماان ب  هاذا فءاال  ، أماكن اطر تست ل حداثة سن ب فيلتون في فخ االنحراف االجتمااعي
 (19). من فرصة التتلب

تتاااأثر األسااارة بالنسااا  االجتمااااعي الاااذي توجاااد فيااا  فالسااايا  التااااب الاااذي يحااايط ب اااا مااان 
االقتصادية واالجتماعية واألزما  التاي يمار ب اا فاي المجتما  تؤكاد علا  طريلاة األسارة الت يرا  

فااا ن ذلااام ، واجتماعياااا   وسياساايا   فاا ذا اساااتلر المجتمااا  اقتصااااديا  ، فااي احاااداث التنشااائة االجتماعياااة
يحلاااا  التوافاااا  التاااااطفي والساااايكولوجي واالجتماااااعي بااااين أفاااارادع بصااااورة تاااانتكس علاااا  البناااااا  
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ويحااارب الفااارد مااان الحصاااول علااا  متطلباتااا  مااا  فلاااد األسااارة اللااادرة علااا  تلبياااة ، االجتماااعي ككااال
 احتياجا  أفرادها ع مما ي دد الكيان األسري بالتصدد والصراد.

وهذا يؤكد التنشئة األسرية تاتلف ب اتالف ىروف كل أسرة وماا يساودها مان اشاباعا  
 . دية واالجتماعيةوىروف ا االقتصا، أو احباطا  تاتلف ب اتالف تركيل األسرة

ياااة ع ولاااذلم كاااان الااازواج وتلنالجتمااااعي فاااي المجتمااا  االنساااانيفاألسااارة أسااااس الوجاااود ا
، وتصبح مسئولية رعايت ب عل  كاهل أشااا  متيناين )الوالادين( االطار الشرعي لميالد األبنا 

ر الحاساب ما ( باأن المايالد البيولاوجي للفارد لايس األموا ب ب، ولذلم يارذ )رينيا  كاونفعلي ب أن ي ت
، أي تكااون شاصاايت  الحاسااب )هااو الماايالد الثاااني للفاارد(، وانمااا التاماال فااي وجااود واسااتمرار الفاارد 

 (20).ل األسرةاالجتماعية والثلافية التي تنتمي تل  مجتم  بتين  وتدين بثلافت  وذلم كل  من اال
اعياة كما أكد  بتا  الدراساا  أن األطفاال الاذين ينتماون تلا  ىاروف اقتصاادية واجتم

مااا يكااون  وغالبااا  ، متتدلااة يباارز ماان ب أطفااال مباادعون أكثاار ماان الااذين ينتمااون تلاا  أوساااط فلياارة
، طفااال الااذين يتيشااون فااي أساار ريفيااةأطفااال الماادن أعلاا  فااي مسااتوذ قاادرات ب االبداعيااة ماان األ

األبناااا  ااااالل وربماااا يتاااود ذلااام كلااا  تلااا  كون اااا قليلاااة المحفااازا  أو متشاااددة وقاساااية فاااي متاملاااة 
، فاألطفال الذين ينحدرون من أسر مفككة يكون مستواهب متدني في اللدرا  نشئت ب االجتماعيةت

 (21).ااالبتكارية واالبداعية ممن ينشأون في أسر متماسكة وممنة ومستلرة وملتزمة برعاية أبنائ 
راهلاة ثاب  كرة تلا  مرحلاة الم لذا ف ن نمو اللدرا  االبتكارية بطريلة سليمة من مرحلة الطفولة المب 

، وأن فشااال هااااذع الىااااروف أو  المتبتااااة دااااال األساااارة ، يتتمااااد علااا  أساااااليل التنشااائة االجتماعيااااة  الرشاااد 
ن ثااب حرمااان  ، وماا نااد الطفاال اسااتاداب أساااليل ااطئااة يااؤدي تلاا  تثباايط اللاادرا  االبتكاريااة أو االبداعيااة ع 

 ( 22) اجتماعية كبيرة للفرد ولمجتمت .   ، وبذلم تتد اسارة الراشد من تحلي  ذات  
وجال فلاد أ  ، ولألهمية الكبيرة للنواحي المادية وتأثيرها البالغ عل  األسرة ومساتلبل أبنائ اا

اساااالمنا الحنياااف النفلاااة علااا  الااازوج ليكفااال ألسااارت  وأفرادهاااا الحيااااة الكريماااة وياااؤمن احتياجاااات ب 
وعلاااا  المولااااود لاااا  رزق اااان  ﴿للولاااا  الكااااريب ، مصااااداقا  ، األساسااااية بمااااا يلءااااي الشاااارد االسااااالمي

وقولاااااااا  (،233سااااااااورة البلاااااااارة اتيااااااااة ) ﴾ال تكلااااااااف نفااااااااس تال وساااااااات ا ، وكسااااااااوت ن بااااااااالمتروف
 . (6)سورة الطال  األية ﴾واسكنوهن من حيث سكنتب من وجدكبتتال ﴿
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 تحقيق التنشئة االجتماعية. لألسرة في المساندة المحور الثاني: الدعائم

عمااا  فااي ساابيل تحليل اااا لااوب دور األساارة وتد يتطلاال تااوافر مجموعاااة ماان الاادعائب التاااي ت  
 ومن أهب هذع الدعائب ما يلي :، ألهداف ا ووىائف ا

 . الدعائم البنائية -1

فالطفاال فااي ، وااصااة الوالاادان، تن أهااب مااؤثر فااي التنشاائة االجتماعيااة للطفاال هااو األساارة
وهااذا التااأثير البااالغ ، مرحلااة طفولتاا  األولاا  وقباال داولاا  المدرسااة يلءااي متىااب وقتاا  ماا  والدياا 

وحتااا  فاااي سااانوا  الطفولاااة المتاااأارة وفاااي فتااارة ، نماااو الطفااال يى ااار فاااي السااانوا  المبكااارةعلااا  
 أكبر من السيطرة عل  سلوك  النامي. المراهلة ف ن هذع التنشئة تءفي قدرا  

حيااث يصاال الوليااد البشااري ، تتتباار التنشاائة االجتماعيااة ماان الوىااائف األساسااية لألساارة
الكائنااا  األااارذ واألساارة هااي التااي تلااوب علاا  رعايتاا   ماان بحالااة ماان التجااز ال يوجااد علي ااا أيااا  

 . عل  أن ينف  نفس  وينف  مجتمت  وتنشئت  ليصبح بتد ذلم قادرا  
ولكااي يتساان  لألساارة قيام ااا ب ااذا الاادور يتتااين أن يكااون تكوين ااا البنااائي داعااب ل ااا ماان 

التكامااال ، رةويلصاااد بالااادعائب البنائياااة لألسااا ، ءااامن مجموعاااة دعاااائب أاااارذ تاااؤثر علااا  وىيفت اااا
والتااارابط فاااي بنائ اااا مااان حياااث وجاااود كااال أطراف اااا مااان زوج وزوجاااة وأوالد فاااي صاااورة مترابطاااة 

 يؤدي كل دورع للوصول تل  هدف ب المنشود. ، ومتماسكة
 . الدعائم النفسية -2

  األعءااااا  فاااي األساااالول االنفتااااالي وفاااي اتجاهااااا كبياااارا   تتفااااو  أنماااااط األسااارة تفاوتااااا  
، فااابت  األسااار تتساااب بالااادف  االنفتاااالي والااابت  اتاااار يتساااب ااااربتءااا ب نحاااو الااابت  ات

أااااارذ ذوي عالقاااا  حميميااااة  ونجاااد أعءااااا  بتااا  األسااار متباعاااادين وأعءاااا  أسااار، باااالبرود 
، وفااي بتاا  ساار منفتحااة لألقااارل واألصاادقا ، بينمااا نجااد أساار أااارذ من للااة، وبتاا  األتكافليااة

أو أكثار مترءاين  وفي أسر أارذ نجاد طفاال  ، أو أكثر محبوبين ويجدون تلبال   األسر نجد طفال  
 (23)للنبذ.

، فالطفال الاذي  ىروف التنشئة األسارية غيار الساوية ى ور المشكال  النفسية تتتبر رد فتل ل 
  يتوفر ل  قدر مالئب من االشباد النفسي والتاطفي يجتل  يشتر بالساتادة ن ويمكان بتوحادع ما  والديا  

ين أن الطفاال الااذي يشااتر بالنبااذ أو الاااوف أو يتتاار   ، فااي حاا أن يحلاا  النجااا  فااي مسااتلبل حياتاا  
 ( 24) . ذلم يال  في  شاصية غير متوافلة   للتلال أو االيذا  البدني من اتبا  الشم أن 
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 الدعائم العاطفية. -3

، أن يكااون هنااام مشاااعر ايجابيااة بااين أطااراف األساارة يلصااد بالاادعائب التاطفبيااة لألساارة
لل، علاا  النساا  األساري بااليجااال أو بالساا  كبيارا   يااة تااأثيرا  ، حيااث ثااؤثر الت يارا  االجتماعجميتاا  

 ، كاذلم تذا تحسان  شائون األسارةمما يترم أكبر الءارر باالمجتم  ،فتتصدد األسرة وتن ار كلية
لثلاة ، والتاي تلاوب علا  ايساودها رو  الاود والحال والتفااهب، فالبيو  التاي تحسن  أحوال المجتم 

، تلاام هااي األساار التااي تاانجح فااي لتااي تااوازي بااين التليااد والتحاارروا ،واالحتااراب والمحبااة والتلاادير
 احداث التنشئة االجتماعية الصحيحة بما يتف  م  أهدف وثلافة المجتم  التي تحي  في .

األساارة هااي المساائولة عاان اشااباد الحاجااا  التاطفيااة الوجدانيااة لألبنااا  كااالتطف والشاافلة 
مااا ماان شااأن  أن ي اادد ماان المااااوف والللاا  وكاال  ، وتحرياارهبالحاال والتاادل بااين األبنااا  والبنااا  و 

، ولان تعتازاز لألسارة، وأن اب موءا  بناا  باأن ب محبوباون ومرغاول فاي ب، فيشتر األأمن ب النفسي
، فاألسااارة هاااي اللاااادرة علااا  األساااري يساااودع االساااتلرار والتماساااميتحلاا  ذلااام تال تذا كاااان المناااا  

، مماا يسا ب فاي اساتلرار ي التاي تتاوالع بالنماا الشتور بالتطف والتءحية والمحبة، وها  تنمية هذا
، فيمااااا يتتااااذر اشااااباد هااااذع الحاجااااا  فااااي المنااااا  األسااااري حياااااة النفسااااية واالجتماعيااااة لألبنااااا ال

 (25). المءطرل المشحون باللل  والصراد والاوف

 الدعائم االقتصادية. -4

ائل للتباادل الاذي لوسا ، ف او أكثار اللصاراد الشاديد فاي الازواج ما يتاد الماال مصادرا   كثيرا  
ناا  يرمااز تلاا  اللااوة والنجااا  والتلاادب والحريااة الشاصااية،يحفااى البلااا  كمااا أن اكتسااال المااال  ، وا 

، ففاي األسار الفليارة يفتلار أصاحاب ا تلا  األمان االقتصاادي ير الاذا  للنمو الشاصي وتلد  متيارا  
اف وتتساب باللدرياة نتيجة المكسل غير المنتىب والتمل غيار المساتمر وتتايأل األسارة عيشاة الكفا 

 (26).ل  الرعاية الصحية وقلة الم ارا  والتنف وانافا  مستوذ التتليب وءتف االقبال ع
،  ا بدورها في التنشئة االجتماعيةلألسرة عن قيام وسيكولوجيا   اجتماعيا   يولد الفلر عجزا  

وفي التتليب وفاي المكاتاة مماا ياؤدي تلا  نلا  ألن الفلرا  يتانون من نل  في اللوة وفي المال 
ماان التجااز االجتماااعي  ، كاال هااذع األمااور تصاايب ب بنااود ب وتحديااد البائاال المتاحااة أمااام بحااراك

تذا أن  مان عوامال ان يارهاا، محورياا   ، ويتد سو  األحاوال االقتصاادية لألسارة عاامال  والسيكولوجي
ع األمار الاذي يحفازع علا  الااروج اجاا  أسارت تجز حياال الوفاا  باحتيءي  اليد يشتر الزوج باال

 (27)من هذع التالقة التي تذكرع بءتف .



 مجلة كلية التربية ببنها 
   أكتوبر (120) العدد             

9201   ( 2ج)  
 

 13 

عل  أحاد الوالادين -والء ط المالي الناجب عن النفلا  االءافية لتربية األطفال يفر  
يسبل الء وط النفسية والبدنية الناشائة  أن يشت ل في عمل تءافي وقد  –وعادة ما يكون األل 
تلليل أو تافي  الوق  الذي يلءاي  أفاراد األسارة ما  بتءا ب الابت  تاوتر عن هذا التمل تل  

 (28). في أوقا  األسرة تءافيا  

 الدعائم الصحية. -5

ع لاذا فا ن ساالمة النسال واالنجاال واساتمرار الحيااة األسرة هي األداة البيولوجية التي تحل 
علاا  الاازواج بااأن الوراثااة  ، لااذلم يجاال اقناااد الملبلااينلسااالمة النساال األبااوين شاا  ءااروري جاادا  

 . الصالحة واالستتداد الجسمي السليب هو األساس في الحياة األسرية الستيدة
، فا ن حالتا  الصاحية تاؤثر علا  كال أعءاا  ما يتتار  أحاد أعءاا  األسارة للمار  فتند 

 (29).ع وبااصة في حاال  المر  الطويلاألسرة وتفر  علي ب مسئوليا  تءافية

 ة.الدعائم االجتماعي -6

وهااي أقاادب الاانىب  ،  األساارة هااي الاليااة األولاا  فااي المجتماا  وهااي اللبنااة األولاا  فااي صاار  بنائاا  
واألساارة المصاارية كاناا  وال تاازال هااي الحصاان الااذي يلااوب    ودوامااا    واسااتمرارا    االجتماعيااة وأكثرهااا انتشااارا  

تن بتا  الثلاول  ولكن حدث في األسارة المصارية ا ،  بالمحافىة عل  قيب وتلاليد المجتم  عبر األجيال 
نتجااا  عن اااا التدياااد مااان المشاااكال  التاااي تتتلااا  بكيفياااة تنشااائت ا ألفرادهاااا والسااايما الناحياااة  ،  واالافاقاااا  

بما يستدعي تءاافر الج اود نعادت اا تلا  مساارها الصاحيح فاي مواج اة التحاديا  التاي تحاول  ،  الاللية 
 .  دون تحليل ا ألهداف ا من أجل حاءر ومستلبل أفءل للمجتم  

 . لدعائم الدينيةا -7

، كممارسااة الشااتائر الدينيااة بطريلااة جماعيااة، وجااود الاادعائب الدينيااة بااين أعءااا  األساارة
وتتماال علاا  رفاا  المسااتوذ الفكااري ، تساااعد األساارة علاا  قيام ااا بالتنشاائة االجتماعيااة الصااحيحة

 (30). والمتنوي لألسرة كما تمن  االنحراف
تااد األساارة المساالمة المتاصاارة عاان الاادين ب  تال أن المشاا د المتاصاار اليااوب يجتلنااا نلمااس 

وذلااام بسااابل قلاااة وجاااود اللااادوة الصاااالحة التاااي ينب اااي أن ، وممارساااة وعااان االلتااازاب باالساااالب قاااوال  
 اللاااااادوة الساااااايئة التااااااي تمااااااارس الرذيلااااااة وتنشاااااائ ب  باااااال قااااااد يجاااااادون أحيانااااااا  ، يلتاااااادي ب ااااااا األبنااااااا 

 . عل  االنحراف
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ــاني ــي يفرـ ـ : المحــور الث ــم التحــديات الت ــش التنشــئة أه ــا المعاصــر عل ها المجتم
 . االجتماعية لألسرة

وت ااادد ، مااان أاطااار التحاااديا  المتاصااارة بااال والمساااتلبلية التاااي تواجااا  األسااارة وأطفال اااا
 : أساليل التنشئة ألطفال ا ما يلي

 .  صراع القيم بين األجيال   -1

، ن واتااريجم  التلما  عل  أن هذا اللرن ش د تحاوال  قيمياة مساتحدثة تت يار باين الحاي
ثالثية األجياال  لتوامل ماتلفة بصورة لب تش دها االنسانية من قبل،فأصبح  األسرة تتيأل حاليا  

 لكاال جياال من ااا قيماا  وثلافتاا  واتجاهاتاا  وميولاا  المتناقءااة تبتااا  ، أربتااة أجيااال المتتاقبااة وأحيانااا  
ثلافااة )الحشاامة( فشااتان بااين ثلافااة وقاايب جياال عااايأل ، للمت ياارا  السااريتة التااي يشاا دها التصاار

باال قااد يىاال علاا  كاال هااؤال  أجااداد متماارين ، وثلافااة صاا ار يتايشااون ثلافااة )التبااث(، و)التياال(
      (31). يتباركون عل  ان يار الليب وعل  أجيال افتلد  الطاعة وانلتزاب

 .   ثورة المعلومات واالتصاالت  -2

كافاة أنحاا  التاالب مان أشاكال  عل  الرغب من ما وفرت  ثورة االتصاال  التالمية لإلنساان فاي  
المتااارف السياسااية والفنيااة والثلافيااة والتكنولوجيااة والتلميااة واالقتصااادية فااي كافااة مجاااال  المترفااة، تال  

كارد فتال طبيتاي  ،  أن عالب المتارف الجنساية قاد احتال موقا  الصادارة مان اهتماماا  مجتمتناا الناامي 
ألماااااور الجنساااااية أو التالقاااااا  شاااااديدة  لمجتمااااا  تاااااوارث تلالياااااد صاااااارمة ومحرماااااا  حاسااااامة حاااااول ا 

 : تداعيا  التي الفت ا هذع الىاهرة ومن أهب ال ، ( 32) الاصوصية بين الذكر واألنث  
 . االنحرافا  المبكرة للشبال سوا  الجماعية أو الفردية (أ

 . تزايد مشكال  األسرة ننحراف أبنائ ا (ل 

  . تفشي التنوسة وزيادة متدال  الطال  (ج

ت  ماان ثلافااة تثياار التديااد ماان الصاايحا  والناادا ا  التااي يحلااو كمااا أن التولمااة ومااا نشاار 
ليكون الباديل عن اا هاو ، للكثير ترويج ا، وما يترتل علي ا من انزوا  لكثير من التادا  والتلاليد 

مزياد مان االنصا ار الليماي والثلاافي بادعوذ تحليا  الساالب التاالمي ع مماا يتأساس علا  ذلام أن 
 : ال ا تواج  الكثير من التداعيا  من ا ما يلياألسرة بأساليل تنشئت ا ألطف

 افتلاد قي ما األصلية ومتاييرها المتوازنة. (أ
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نتمااا ا  أفرادهااا تتاار  األساارة المصاارية باال والتربيااة للتفكاام واالن يااار تذا مااا أهملاا  ت (ل 
والتحااارر مااان االرتباطاااا  ، ، واعتلااا  أواصااار قراباااة الااادب بااادعوذ التولماااة والتحءااارل اااا

 .المحلية المحدودة

 . شيود الزواج باألجانل من الذكور واالناث  (ج

انسيال أشكال التالقا  األسرية الشاذة وغير المألوفاة كازواج المتتاة والازواج الترباي أو  (د 
 (33).في التالب التربي بالزواج المدنيما يترف 

 خروج المرأة للعمل والدعوة لتحررها.  -3

رسااالت ا الطبيتيااة ووىيفت اااا يترتاال علاا  عماال الزوجااة اااارج المنااازل حرمات ااا ماان أدا  
، ومن المتروف أن المرأة ال يكتمل نموها النفسي والجسمي تال باألمومة، وهي األمومة  األساسية

وقد دل  دراسا  حديثة أجري  في الواليا  المتحدة عل  النسا  التامال  أن ن أقل فاي االتازان 
 (34). الوطأة عل  شاصيات ن كما دل  عل  وجود مؤثرا  ااصة شديدة، االنفتالي من الرجال

كشف  بت  الدراسا  عن أن عمالة المارأة سااهم  بادور كبيار فاي زياادة حجاب مشاكلة 
، رج المنازل يكاون علا  حساال أبنائ ااألن عمال المارأة ااا، انحراف األحاداث فاي األسارة الحديثاة

 فنجد أن أبنا  المرأة التاملة محرومين من ملوما  النمو النفسي السليب.
   ثمة تداعيات لهذه الظاهرة نرصدها فيما يليوهناك 

انتكااااس عمااال المااارأة ومتانااااة التمااال علااا  واالنتلاااال علااا  قااادرة المااارأة فاااي احاااداث التنشااائة  (أ
حتاا  ماا  وجااود تكنولوجيااا التصاار ، االجتماعيااة السااليمة لألطفال ااا ورعايت ااا لشاائون أساارت ا

تال ان ذلاام كلاا  ال ، ر الحءااانةوااصااة فيمااا يتتلاا  باااالدارة المنزليااة والط ااي والنىافااة ودو 
 ي ني عن وجود األب بين أوالدها.

فااااة والمحبااااة ومكااااان للاااادف  تحااااول نمااااط األساااارة التاااادريجي ماااان مف ااااوب األساااارة كرمااااز لألل  (ل 
، تلااا  مف اااوب األسااارة المورفولاااوجي كمكاااان للساااكن والناااوب والراحاااة ألفاااراد ذو قراباااة التااااطفي

 وليس االنتما  ل ا. بيولوجية دون تلتزام ب التءوي بتلم  األسرة

يؤكااااد علمااااا  الطاااال الساااالوكي أن اشاااات ال الماااارأة واحتكاكااااا  التماااال ماااا  اتااااارين ومتاناااااة  (ج
تاااؤثر علااا  أنوثاااة الماااأة النىرياااة وتحيل اااا تلااا  مجموعاااة مااان ، المسااائولية والواجباااا  األدائياااة
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 بكاال اشااونت ا وجفوت ااا وانتكاااس ذلاام علاا  عالقت ااا الزوجيااة وعلاا  حياااة، الجينااا  الذكوريااة
 (35).في التنشئة االجتماعية ألفرادها األسرة وقدرت ا عل  قيام ا بوىيفت ا

، لتااي ت اادد اسااتلرار األساارة وكيان اااعلاا  ذلاام فاا ن عماال الماارأة ماان المشااكال  ا وتأسيسااا  
 ألن في ذلم اقصا  ل ا عن أدوارها األساسية في تنشئة أجيال صالحة ألنفس ب ولمجتمت ب.

 .  ظاهرة التفكك األسري  -4

صبح التفكم األسري مان التالماا  الباارزة فاي الواقا  االجتمااعي المتااأل والاذي يشا د أ
وما أرادع اهلل تتال  لجو األسرة وبين واقت ا الراهن ، فجوة بين الليب االسالمية والءوابط الشرعية
وهو ، وغيال جو المودة والرحمة والدف  االجتماعي، الذي يش د أمثلة كثيرة عل  تصدد األسر

مر الذي يدعو غل  ءارورة مراجتاة الوساائل التربوياة وكيفياة تنزيال اللايب االساالمية علا  واقا  ال
 (36)األسرة.

   وينقسم التفكك األسري إلى نوعين هما
ع هما ولكن هنام انفصال نفساي بيان ب، ويتني الوجود المادي للوالدين بأجساد التفكم النفسي -1

يلال فااي ىلاا  ، وهااذا الناود ماان التفكاام بة بياان بلاالفااا  والمشااكال  الناشا نتيجاة للتديااد مان ا
 .األبنا  باالنتما ، وال يشتر في  احتالاب حلو  األفراد 

، وينشأ هذا النود نتيجة ل يال أحد الوالدين أو كلي ما سوا  بالوفاة أو الطال  التفكم البنائي -2
ف علا  تربياة أو هجر أحد الزوجين لألبنا  سوا  بانش ال  بالتمل، بحيث ال يستطي  االشرا

 أبنائ .
الاادين واألبنااا  لساابل أو فااي اءااطرال التالقااة بااين الو  وقااد يى اار التفكاام األسااري أيءااا  

، وكاااذلم تتااادد اد عااادد األطفاااال مااا  قلاااة االمكاناااا ، وعااادب ف اااب األدوار وصاااراع ا، وازديااا تاااار
 (37)الزوجا  وال جرة والوفاة والطال  وغيرها.

لاا  كمااا تتالاال الحياااة األساارية مشااكال  تااؤد  ي تلاا  اءااطرال التالقااا  بااين الاازوجين وا 
مماا ي ادد اساتلرار الجاو األساري والصاحة النفساية لكال ، السلوكيا  الشاذة والتتاسة بين الازوجين

تلاااا  عاااادب وءااااو  دور كاااال من مااااا وتفكاااام شاااابكة  ويصاااادر الناااازاد والشااااجار،نىرا  ، أفااااراد األساااارة
شااااائة ة األساااارة علاااا  تحلياااا  التنوعاااادب قااااادر ، التالقااااا  بين ما،ممااااا يااااؤدي تلااااا  التفكاااام األسااااري

 (38)االجتماعية السوية ألبنائ ا.
ويدال في اطار تفكم األرة المشاكال  األاالقياة والتاي مان مىاهرهاا ااروج الزوجاة عان اللياقاة  

فاي    كماا تتمثال أيءاا  ،  واالساراف فاي المطالال الااصاة ،  واللساوة فاي متاملاة األطفاال ،  في متاملة الزوج 
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االساتماد  ،  والتباذل فاي متاملاة بتءا ما الابت  ،  وعادب احترام ماا ،  ئح الوالادين بنصاا   عدب اهتماب األبنا  
 ( 39) تل  قرنا  السو  واالنحراف والتشرد والتسول والمرو  وارتكال الجرائب. 

علا  ذلاام فا ن التفكاام األساري يااؤدي تلا  فلاادان األسارة قاادرت ا علا  أدا  وىائف ااا  قياساا  
 . يبوبااصة التنشئة االجتماعية عل  نحو سل

متطلبــات تفعيــل دور األســرة فــي التنشــئة االجتماعيــة فــي  ــو  : المحــور الثالــث
 . التحديات واألو اع التي يفر ها المجتما المعاصر

ثمة مجموعة مان المتطلباا  الالزماة لتفتيال دور األسارة فاي تنشائت ا ألفرادهاا علا  نحاو 
 ما يلي :تلف جميت ا عل  اط موازي من حيث درجة األهمية، وهي ك، صحيح
 .  االيجابية في مواجهة المشكالت  -1

يحتاااج األبنااا  لسااتة الصاادر والتءااحية والثبااا  فااي المتاملااة تءااافة تلاا  الجااو اتماان 
 وااليجابية في مواج ة المشكال . واالستلرار

فا ذا كاان التوجيا  األساري مارن ويتطلال  ،  فاألسرة هاي التاي تءا  الن ماة األولا  لمف اوب الاذا  
،وعل  النلااي  تذا كاناا  األساارة مرنااة ومسااااعدة  م أفاارادع فاا ن مف ااوب الااذا  يكاااون من للااا  وتماساا   اتساااقا  

 ( 40)   منفتحا   ألفرادها وتتميز باالنتما  وتشج  التفاهب المتبادل ف ن مف وب الذا  يكون ديناميا  
ذا لب تتمكن من ، كما أن لألسرة الدور الرئيسي في اشباد الحاجة تل  االنتما  األسري وا 

تولااد  لاادي ب المشاااعر بال ربااة عاان الااذا  وعاان الساارة وعاان ،   هااذا االشااباد لاادذ األبنااا تحلياا 
لذا يتتين عل  الوالدين مساعدة أبنائ ب عل  تكوين اتجاها  تيجابية نحو ذوات ب ،  المجتم  عامة

   (41).ونحو اتارين بما يحل  التواف  النفسي ل ب
 . ةاإلعال  من شأن القيم األخالقية في األسر -2

علا  أسااليل التنشائة االجتماعياة  بال اا   الليب األاالقية التي تادين ب اا األسارة تاؤثر تاأثيرا  
م ماااة األسااارة الرئيساااية هاااي التأسااايس لامتثاااال للءاااوابط االاالقياااة فاااي المجتمااا  ع عبااار تبناااي 

ذا ماا نجحا  األسارة فاي هاذع الم، النماذج األاالقية والسالوكية المتوافلاة ما  هاذع الءاوابط  ماة وا 
فاألسارة ، بمجتمتا  ويصابح الفارد أكثار ارتباطاا  ، تكون م مت ا فاي التنشائة االجتماعياة قاد تحللا  

وهااي ، وهااي التااي تءاا  أسااس الاللتاازاب لدياا ، التااي تالاا  الرابطااة األاالقيااة بااين الفاارد ومجتمتاا 
 دوار المجتمتية واالناراط في ا.التي تؤسس لش ل الوىائف والم اب واأل
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ءبط االجتماعي عل  أن نجا  األسرة في التنشئة االجتماعية السليمة وتؤكد نىريا  ال
ويحاادث التكااس تذا فشاال  األساارة فااي تحلياا  هااذع ، يصاال فااي الن ايااة فااي االسااتلرار االجتماااعي

 (42) الدرجة التالية من االمتثال للءوابط االجتماعية.
 .  التمسك بالتربية الدينية لتكوين قوة ال مير الجمعي  -3

للاايب  صاالبا   والمتتلاادا  الدينيااة تشااكل أساسااا  ، االطااار التاااب لاللتاازاب األاالقااي الاادين هااو
 والبتد عن االنحراف وهذا هو جوهر التنشئة االجتماعية.، انلتزاب

،  حلياا  الءاابط االجتماااعي فااي المجتماا  فااي مواج ااة االنحااراف وت   حيااث يلتاال الاادين دورا   
التاااااي تشاااااكل جاااااوهر الءااااابط    المياااااول التامااااة ف ااااو يسااااااهب بالااااادور األكبااااار فااااي تكاااااوين التصاااااورا  و 

،  ف اااو مصاادر أساساااي لللااايب واللواعااد المتيارياااة المثالياااة ،  ، وتحليااا  االسااتلرار االجتمااااعي االجتماااعي 
 ( 43) . رار الاللي والاللتزاب االجتماعي ومن ثب ف ن  يلتل الدور األكبر في تحلي  االستل 

مااا تلااوب باا  ماان المحافىااة واألساارة هااي أداة الءاابط االجتماااعي فااي المجتماا  ماان اااالل 
عادادهب للتمال االجتمااعي وهااي التاي تحاافى علا  تاوفير الءامان فااي ، علا  أعءاا  المجتما  وا 

كماااا أن المجتمااا  يحمل اااا مسااائولية حماياااة األطفاااال ومااانت ب مااان اقتاااراف ، احااااال  الشاااياواة
 (44)التصرفا  االجتماعية الءارة بالمجتم .

دين ا وطلوسا ا والمشااركة فاي حفالت اا والوفاا   واألسرة هي التي تثب  في نفوس أفرادها
ناحياة التاطفياة واالنساانية ألن هذع األمور تتصل بال، بما تفرء  األوءاد األسرية من تلتزاما  

وتشاترع بنشاأة ، ، وتثيار فاي غمرت اا مشااعر وأحاسايس تتلاو فاو  األناا الفردياة ذا  االنساانللفرد 
، تورهان هو تال تتبيار عان علال الجماعاة وفكرهاا وشا كائن جديد لب يحس  من قبل وهذا الكائن ت

 (45). فتلوذ الروابط بين الفرد والمجتم  وتتوث  الصال  بين  وبين بني لحمت 
فاي تطاور التتلا  االجتمااعي للفارد،  م ماا   كما تلتل ممارساا  التنشائة االجتماعياة دورا  

فاالتتل  ، التاي تتلا  ب اا فالتتل  االجتماعي يء  األساس اللوي لمدذ تلم  الطفل للشاصاية
كما يء  األسس لتالقا  الطفل االجتماعية ، أو النفور يؤثر في الشاصية التي يتلمص ا الفرد 

وتى ر هذع التالقا  في شاكل اللتال ، وم  كل من يتتامل مت ، ب يرع من أفراد أسرت  وجيران ب
 (46) والصداقة والتطف والمكانة االجتماعية..تلخ
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ف ن  يتتين عل  األسرة غرس الليب الدينية في نفوس األبنا  كااليمان عل  ذلم  وتأسيسا  
بااااهلل واللءاااا  واللااادر وتبصااايرهب باااالحراب والحاااالل وتاااوجي  ب تلااا  عمااال الايااار النااااف  وتتلااايم ب 
الشاااتائر الدينياااة وحاااث ب علااا  مكاااارب األااااال  كالصاااد  واألماناااة والااااوف مااان اهلل وحااال الايااار 

ال ياؤمن أحادكب حتا  يحال ﴿للول  صال  اهلل عليا  وسالب  مصداقا  ، بلاارين كما يحبون  ألنفس 
تءاااافة تلااا  تنمياااة ، صاااد  رساااول اهلل صااال  اهلل عليااا  وسااالب ﴾الايااار ألايااا  كماااا يحبااا  لنفسااا  

الشاااتور بالمسااائولية تجااااع الجياااران وصااالة الااارحب والرحماااة بالءاااتفا  وتبصااايرهب بمسااائوليات ب تزا  
 أنفس ب وأهل ب ومجتمت ب.

 األسرة مسئولية بنا  المجتما بتنشئتها ألفرادها علش نحو صحيح إدراك  -4

سالمة المجتم  وقوة بنيانا  ومادذ تلدما  وازدهاارع وتماساك  يارتبط تلا  حاد بتياد بساالمة 
فالفرد داال مجتمت  هو صاان  المساتلبل، لاذا ف ان المجتما  ، وصحة أفرادع النفسية واالجتماعية

، دهااارع فاي المسااتلبل  الفارد االنسااني كوساايلة لتلدما  واز الاواعي هاو الااذي يءا  نصاال عينا  بنااا
ولكااي يكااون الفاارد هكااذا يتتااين االهتماااب ، ويتتباار االسااتثمار البشااري هااو أرقاا  أنااواد االسااتثمار

لماااا ل اااذا مااان أهمياااة كبيااارة فاااي تشاااكيل شاصاااية الفااارد الفتاااال ، بتنشااائت  تنشااائة اجتماعياااة ساااليمة
 االيجابي في رفتة شأن مجتمت .

تكثيااف الاارؤذ علاا  أهميااة التنشاائة السااليمة لألطفااال ماان أجاال تتزيااز انتمااائ ب  لااذا يجاال 
وذلااام ألن  ،هاااداف المجتمااا  ومفاهيمااا  ومتتلداتااا وأ للاااوطن واثااارا  متااارفت ب بحلاااوق ب وواجباااات ب،

وألن تلم الليب والمتاني والمفاهيب هب فاي حاجاة تلي اا ليتتودوهاا ، أطفال اليوب هب رجال المستلبل
  .(47)حيث تصبح موج ا  قوية لسلوكيات ب فيما بتد  ويتشربوا ب ا

 العمل علش وجود القدوة الحسنة في محيط األسرة. -5

عل  الوالدين أن يدركا عىب المسئولية المللااع علي ماا تجااع أبناائ ب،وليس أدل علا  ذلام 
رجل مسئول عن رعيت ، االماب راد ومسئول عن رعيت ، وال وكل راد   كلكب راد   ﴿من قول  ) ( 

صاد   ﴾راد في أهل  وهو مسئول عن رعيت  والمرأة راعية في بيا  زوج اا ومسائولة عان رعيت اا
 رسول اهلل صل  اهلل علي  وسلب.

نااس الوالاادين فااي حيااات ب ب ااب تحلااو األياااب، وعلااي ب تتلاا  األبنااا  هااب زينااة الحياااة الاادنيا وأ  
سااليمة التااي تجتل ااب عناصاار اتمااال ويءاااعف الثااوال ويتوقااف علاا  ذلاام التنشاائة االجتماعيااة ال

 . اير ومصدر ستادة لألسرة والمجتم 
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، الطفل متالب التنشئة االجتماعية األسرة هي مسر  التفاعل بين أفرادها والذي يتلل  في 
تذ يتااذ الطفال ، ف ي وحدة التوجي  التي تطب  شاصية الطفل بطباع ا وتىال متا  طاوال حياتا 

لتلياايب ساالوك  وساالوم اتااارين بمااا  مرجتيااا   تطااارا   عمل ااا ماان ساالوكيات ا وقيم ااا وعادات ااا وطاار 
هااي المدرسااة التااي  وهااي المثاال األعلاا  للثلافااة ،كمااا أن ااا أيءااا  ، اكتسااب  داال ااا ماان قاايب ومتااايير

 .  تنلل تل  الطفل تتاليب الدين وت ذب  وتزودع باألاال 

 ه: ــــــــث وتوصياتــــــــج البحــــــــنتائ

  ث فيما يليالسابق يمكن تحديد أهم النتائج التي توص  إليها البح من خال  التحلي 
 نسان انسانيت .التنشئة االجتماعية تكسل ان ▪

وانمااا تمتااد ماان  ،عمليااة التنشاائة االجتماعيااة مسااتمرة وال تلتصاار علاا  مرحلااة عمريااة محااددة ▪
 . الطفولة ثب المراهلة ثب الرشد وصوال  تل  مرحلة الشياواة

الليب والمتاايير ،والحكاب الاللاي، ن ااالل التنشائة االجتماعياة الءابط الاذاتييكتسل األفراد م ▪
 .واالتجاها  وأنماط السلوم(

ومااا ، للتفكاام األسااري أو التصاادد التااائلي دور بااالغ السااو  علاا  عمليااة التنشاائة االجتماعيااة ▪
 أرادع اهلل تتال  لجو األسرة من أطمئنان ودف  ومودة ورحمة.

لااذا يتتااين التماال علاا  ،   ذو حاادين علاا  عمليااة التنشاائة االجتماعيااةالثااورة المتلوماتيااة سااال ▪
 أاذ ايجابيات ا والتحذير من سلبيات ا.

باين اللايب المتوارثاة مان قبال األجاداد واللايب المساتحدثة  يتيأل المجتما  فجاوة حليلياة وصاراعا   ▪
 من قبل األبنا .

 ألسرة.للىروف االقتصادية دور كبير عل  عملية التنشئة االجتماعية ل ▪
 ومن خال  النتائج السابقة يمكن التوصية بما يلي  

 تشكيل دورا  تثليفية للملبلين عل  الزواج في الحياة األسرية وأساليل التنشئة االجتماعية. -1

التماال علاا  ساان اللااوانين والتشااريتا  لحمايااة األساارة المصاارية فااي مجتمتنااا المتاصاار تزا   -2
 . الت يرا  التي يمكن أن تتصف ب ا

 . رة التمل عل  وجود مؤسسا  متاصصة لادمة األسرة وتلديب الدعب الالزب ل اءرو  -3

التمل عل  تأسيس سياسة اجتماعياة يتبناهاا المجتما  لحماياة األسارة مان االنحاراف وتادفت ا  -4
 نحو مزيد من أدا  دورها في التنشئة االجتماعية.
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عااة األجااار ماا  ءااامان وءاا  سياسااة مجتمتياااة تتاايح لااألب التاملاااة اجااازة رعاياااة الطفاال مدفو  -5
 . التودة للتمل كسياسة قومية

 من اللرمن والسنة النبوية المط رة. التودة تل  تنشئة األسرة ألفرادها عل  هديا   -6

التمل عل  حماية األسر ءتيفة الدال من حالة التوز والكفاف،وءمان حد أدنا  ل اب مان  -7
 . التيأل الكريب
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 شـــــوامــــــاله

 
بااوي فااي متالجااة بتاا  اللءااايا متطلبااا  تفتياال دور البحااث التر : ( طلتاا  حساايني اسااماعيل(1

جامتااة الزقااازي ،  –مجلاة كليااة التربياة ، يناااير25المجتمتياة ذا  األولويااة لمرحلاة مااا بتاد 
 .156  ، ب2013أكتوبر ، (81التدد )

المكتاال الجااامتي ، بنااا  األساارة والمشااكال  األساارية المتاصاارة: عبااد الاااال  محمااد عفيفااي ((2
 .127  ، ب2011، الحديث 

دار التتلاااااايب ، التفكاااااام األسااااااري) األساااااابال والمشااااااكال  وطاااااار  عالج ااااااا(: ابر( ابااااااراهيب جاااااا (3
 .75  ، ب2013، الجامتي،االسكندرية

دار المساايرة ، الطفاال التربااي )الواقاا  والطمااو (: الساايد محمااد عبااد المجيااد ، ( فااارو  عباادع فليااة(4
 .113  ، ب2003للنشر والتوزي  والطباعة ،عمان

 . 75   ، مرج  ساب  ، األسبال والمشكال  وطر  عالج ا(   0ي  التفكم األسر :  ( ابراهيب جابر (5
، اللااااااااهرة، عاااااااالب الكتااااااال ، أصاااااااول ا وتطبيلات اااااااا: االدارة التتليمياااااااة: ( محماااااااد منيااااااار مرساااااااي(6

 .133ب،  1989
مجلااة ، أدوار مطلوبااة ومتطلبااا  ملحااة: يناااير25التتلاايب لمجتماا  مااا بتااد : ( سااتاد محمااد عيااد (7

 .315  ، ب2013أكتوبر ، (81، التدد )جامتة الزقازي  –كلية التربية 
، األسااارة والمجتمااا  )دراساااة فاااي علاااب اجتمااااد األسااارة (: ( حساااين عباااد الحمياااد أحماااد رشاااوان8)

 .109  ، ب2012، مؤسسة شبال الجامتة
 .17  ، د.  ، بيرو  ، دار صادر، الجز  األول، لسان الترل : بن منىور ((9

 .98  ، مرج  ساب األسرية المتاصرة ،بنا  األسرة والمشكال  : ( عبد الاال  عفيفي(10
 دار الثلافاة للطباعاة والنشار،، علب الانفس االجتمااعي المتاصار: طلت  حسن عبد الرحيب (11)

 .9  ، ب1981اللاهرة، الطبتة الثانية، 
، مكتباااة دار الشااارو ، قااااموس ساااتيد تساااماعيل علاااي فاااي التربياااة: محماااد دروياااأل دروياااأل (12)

 .66  ، ب2012اللاهرة ،
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، دار السااحال للنشاار والتوزياا ، األساارة ومشااكال  األبنااا : مصااطف  عبااد المتطاايحساان  ((13
 .30  ، ب2008، اللاهرة

(14) BrId FEATHESSTONE: Family Life and Family Support , Palgrave 

Macmillan,N.Y,2014,P63 .                                                             

، األسااارة والمجتمااا  )دراساااة فاااي علاااب اجتمااااد األسااارة (: مياااد أحماااد رشاااوان( حساااين عباااد الح(15
 .106  ، رج  ساب م

األسااااارة التربياااااة فاااااي عاااااالب مت يااااار، مطبوعاااااا  مركاااااز البحاااااوث والدراساااااا  : ( أحماااااد زاياااااد (16
 .98ب ،  2011االجتماعية،اللاهرة ،

 .21  ، مرج  ساب ، األسرة ومشكال  األبنا : ( حسن مصطف  عبد المتطي(17
(18) BrId FEATHESSTONE: Family Life and Family Support ,op.cit, 

p25.   
دار التتلايب ، األسابال والمشاكال  وطار  عالج اا( 0التفكم األساري : السيد  ( ابراهيب جابر(19

 .78  ، ب2013، االسكندرية، الجامتي
 .5  ، مرج  ساب ، بنا  األسرة والمشكال  األسرية المتاصرة: ( عبد الاال  عفيفي(20
 ،(الموهبااة والتفااو  التللااي واالبااداد  )أطفااال عنااد اللمااة: يساارية الصاااد ، ( زكريااا الشااربيني(21

 .156  ، ب2002، دار الفكر التربي
االتجاهاااا  الحديثاااة فاااي تنمياااة التفكيااار واالباااداد ) كياااف يفكااار : ( فوزياااة محماااود النجااااحي(22

 .170  ، ب2005اللاهرة ن ، طفلم(،دار الكتال الحديث 
دار ، متجاااب علاااب الااانفس والطااال النفساااي: عاااال  الااادين كفاااافي، جاااابر عباااد الحمياااد جاااابر( 23)

 .20  ، ب1990، الن ءة التربية ،اللاهرة
، دار السااحال للنشاار والتوزياا ، األساارة ومشااكال  األبنااا : ( حساان مصااطف  عبااد المتطااي(24

 .4  ، ب2008، اللاهرة
 ،، مرج  ساب المشكال  وطر  عالج ا(األسبال و  ..التفكم األسري: السيد  ( ابراهيب جابر(25

  74. 
 .29  ، رج  ساب م، األسرة ومشكال  األبنا : ( حسن مصطف  عبد المتطي26)
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 ، األسااارة والمجتمااا  )دراساااة فاااي علاااب اجتمااااد األسااارة (: ( حساااين عباااد الحمياااد أحماااد رشاااوان(27
 .105  ، مرج  ساب 

 .36  ، ساب  مرج ، األسرة ومشكال  األبنا : ( حسن مصطف  عبد المتطي(28
 .91  مرج  ساب ، ، بنا  األسرة والمشكال  األسرية المتاصرة: ( عبد الاال  عفيفي(29

، مكتبااااة عااااين شاااامس، اللاااااهرة، النىريااااة والتطبياااا  –__________: األساااارة والطفولااااة  (30)
 .25ب،   1993

 .129  ، مرج  ساب ، بنا  األسرة والمشكال  األسرية المتاصرة: ( عبد الاال  عفيفي(31
 .130  ، المرج  الساب  ((32
 .134  ، المرج  الساب (  (33
، األساارة والمجتماا  )دراسااة فااي علااب اجتماااد األساارة (: (  حسااين عبااد الحميااد أحمااد رشااوان(34

 .95  ، مرج  ساب 
 .133   مرج  ساب ،، بنا  األسرة والمشكال  األسرية المتاصرة :(  عبد الاال  عفيفي(35
مرجااااااا  ، ألساااااااري) األسااااااابال والمشاااااااكال  وطااااااار  عالج اااااااا(التفكااااااام ا: اباااااااراهيب جاااااااابر( (36

   أ.، ساب 
 ، األساارة والمجتماا  )دراسااة فااي علااب اجتماااد األساارة (: (  حسااين عبااد الحميااد أحمااد رشااوان(37

 .99  ، مرج  ساب 
مرجااا  سااااب ، ، األسااابال والمشاااكال  وطااار  عالج اااا( 0التفكااام األساااري : ( اباااراهيب جاااابر(38

  71. 
 ، األسااارة والمجتمااا  )دراساااة فاااي علاااب اجتمااااد األسااارة (: ماااد رشاااوان( حساااين عباااد الحمياااد أح(39

 .101  ، مرج  ساب 
 .24  ، األسرة ومشكال  األبنا : ( حسن مصطف  عبد المتطي(40
مرجااا  سااااب ، ، التفكااام األساااري ) األسااابال والمشاااكال  وطااار  عالج اااا(: ( اباااراهيب جاااابر(41
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، مطبوعاااااا  مركااااز البحاااااوث والدراساااااا  األساااارة التربياااااة فاااااي عااااالب مت يااااار: (  أحمااااد زاياااااد (42
 .10  ، ب2011اللاهرة ،، االجتماعية

 –مجلة كلية اتدال ، التفكم األسري وأثرع في ىاهرة جنو  األحداث : ( صبيح ش ال أحمد (43
 .55  ، ب2000، (50التدد)، جامتة ب داد 

 .101  ، مرج  ساب ، األسرة التربية في عالب مت ير: أحمد زايد : نلال  عن
 .17   مرج  ساب ،، األسرة ومشكال  األبنا : حسن مصطف  عبد المتطي( (44
مرجا  ، األسرة والمجتم  )دراسة في علب اجتمااد األسارة(: ( حسين عبد الحميد أحمد رشوان(45

 .165  ، ساب 
 .65  ، مرج  ساب ، األسرة ومشكال  األبنا : حسن مصطف  عبد المتطي (46)
عاااالب ، ل ماااا قبااال المدرساااة )تطبيلاااا  وأنشاااطة تربوياااة(التنشااائة السياساااية لطفااا : أمااال الاااف (47)
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