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  بسم اهلل الرمحان الرحيم
و لئن شكرمت ألزيدنكم...  

  صدق اهلل العظيم                                                                   
 الذي منحين من الصرب والعزم إلجناز هـذا العمـل           -جـلعزو – اهللاأتوجه بالشكر والثناء بداية إىل      

  .ومشلين بعطفه ورعايته
 الذي أشرف على هذا العمل، على ما أوالين بـه           – مراد زعيمي    –إىل األستاذ الدكتور     -

 .  فله مين جزيل الشكر وعظيم االمتنان–من توجيه ونصح، وما بذله من وقته وصربه وجهده 

 وعرفانا....تقديرا....احتراما .....م علم االجتماع إىل أساتذيت األفاضل بقس -

 . األسر اليت فتحت أبواهبا، واتسعت صدورها لإلجابة على االستمارة إىل-

 اليت أمـدتين باملعلومـات      - رئيسة مصلحة الطب الشرعي    –ليلى مسون   -إىل الدكتورة    -
 .والوثائق الالزمة

  بتوجيهاهتا ومالحظاهتا اليت ال غىن يل  – حتما –إىل اهليئة املناقشة اليت ستفيدين  -
 .عنها   

  إىل هؤالء وغريهم كـل التقدير واالحترام-

  وجزاكـم اهللا عني كل خيـــر                    



  



  
  

  المقـدمـــة



  :قـدمــةامل
ال خيتلف اثنان أن األسرة هي نواة اجملتمع اليت منها  يستمد قوته، وهي مبثابة القلب احلي 

ياة على سائر اجلوارح، فإذا صلحت صلح اجملتمع وإذا فسدت فسد اجملتمع، ومن مث فقد النابض باحل
وهي توفري احملضن الطبيعي الالئق ليستقي منه األفراد القيم  أوكل إليها مهمة خطرية للغاية،

واألخالق والعادات والسلوكيات اليت تؤهله ليكون عنصرا فعاال، إجيابيا، يساهم بقيمه وملكاته 
ولعل هذا الذي جعل األسرة حتظى . دراته وكفاءاته يف مهام البناء واإلصالح وعمارة األرضوق

  .بأمهية قصوى يف فكرنا الديين 
ليت اإال أن التحديات والرهانات املعاصرة وحماوالت التنميط اليت تعصف باألسرة و

 كان هلا تأثريها انعكست وبصورة مباشرة يف صناعة مفاهيمها ومصادر قيمها وصياغة شخصيتها،
أدى إىل ظهور مشكالت  القوي على األسرة مبا أحدثته من تغريات عميقة يف هياكلها والنظرة إليها

حادة تواجهها األسر وبدرجات متفاوتة، مما جعل غالبية الدراسات والبحوث تدور حول قضية 
 وارتفاع معدالت التفكك :اجتماعية رئيسية متثل قامسا مشتركا بني معظم الدول العربية وهي

  .الطالق
حيث أضحت مشكلة التفكك بصوره املختلفة، من املشكالت اليت يعاين منها اجملتمع العريب 
عامة و اجملتمع اجلزائري بصفة خاصة، وأن حجمها يف تزايد وقد تشكل ظاهرة، على األقل هذا ما 

  .التتعكسه وسائل اإلعالم املختلفة عرب اإلذاعة والتلفزيون والصحف واجمل
فاألسرة باعتبارها نواة التنظيم االجتماعي والوسيط الفاعل بني الفرد واجملتمع واملؤسسة 
األوىل املخولة بتوريث أفرادها املبادئ والقيم الدينية أصبحت اليوم ُتنذر بسوء العاقبة، ذلك أن 

لطالق واخللع الكثري من املشكالت االجتماعية هي مؤشر خلل يف البناء األسري فارتفاع معدالت ا
الكثري من املظاهر واملشكالت األسرية الغريبة عن جمتمعنا  واليت  إضافة إىل بروزوالعنف األسري، 

كنا نسمع عن حدوثها يف اجملتمعات الغربية فقط كاخليانة الزوجية والقتل بني األزواج وغريها من 
  . الرذائل

دم والفرقة وإنتاج أجيال حمبطة، وبااللتفات إىل هذه احلقائق وما يستتبعها من آثار اهل
ألسرة مقهورة ومنحرفة بدأت الباحثة تفكر يف دراسة القيم الدينية كمحدد أساسي لسعادة ا

فالقيم الدينية اإلسالمية كفيلة بتأمني السالمة والتماسك لكل أسرة يف واستمرار كياهنا االجتماعي، 



ق وتناغم الطبيعة اإلنسانية من جهة وتشبع كل مكان وزمان وعلى مستوى مجيع الثقافات ألهنا تواف
مجيع اجلوانب الفكرية والعاطفية واالجتماعية والنفسية لإلنسان من جهة أخرى، وألن مصدرها 

   . ويعتمد مقياسا ثابتا ال هتزه النسبية،وحي إهلي
 فالقيم الدينية تستمد قوهتا وإلزامها من العقيدة اإلسالمية، كما أهنا تعطي اإلنسان معىن

  .لوجوده ورسالته يف احلياة
إن احلياة األسرية واحلقوق املتقابلة للزوجني واألبناء، إمنا تتيسر فقط بااللتزام بالقيم الدينية 
يف جو مفعم باإلميان واملودة والرمحة والثقة والعفة، ويف غري هذه احلالة فإن األسرة سوف تتجه حنو 

  .االضمحالل والتالشي
سمت الدراسة إىل جزءين  اسة النظرية وامليدانية وأهدافها املختلفة، قُ وعلى ضوء أبعاد الدر

واشتمل اجلزء األول على فصل متهيدي وحيتوي على إشكالية الدراسة، أمهيتها . نظري وميداين
أهدافها واألسباب اليت أدت إىل اختيارها، إضافة إىل الدراسات السابقة واملعاجلة املنهجية ملوضوع 

 اشتملت على جماالهتا، منهجها واألدوات املستخدمة فيها، كما اشتملت على العينة الدراسة واليت
  .وخصائصها

 ، فينقسم إىل مبحثني اثنني" القيم الدينية والبناء األسري " ـأما الفصل األول و املعنون ب
ويهتم املبحث األول بالدراسة النظرية للقيم الدينية . وحتت كل مبحث جمموعة من املطالب
 أمهيتها، وظائفها، تصنيفها اكتساهبا، إضافة إىل نظريات ،ويشتمل على تعريف القيم والقيم الدينية

  .اكتساب القيم
 ،اإلميان :أما املبحث الثاين، فيهتم بدراسة وحتليل القيم الدينية األسرية ويشتمل على مايلي

  .املودة والرمحة، الثقة املتبادلة، االحترام، العفة والصرب
فيشتمل على مبحثني حيث " األسرة والتماسك " لفصل الثاين والذي حيمل عنوان أما ا

يتناول املبحث األول دراسة نظرية لألسرة، من جهة التعريف، اخلصائص، األمهية األشكال 
كما يهتم بدراسة املقومات البنائية لألسرة، نظرياهتا، عالقاهتا واألسرة اجلزائرية . الوظائف والتطور

 ، أمهيتهفقد اهتم بتعريف التماسك" التماسك األسري  " ـ أما املبحث الثاين واملعنون ب.احلديثة
  .وبيان مظاهره والعوامل املؤثرة فيه، إضافة إىل التغيري االجتماعي وأثره على التماسك األسري



ا أما الفصل الثالث فقد مت فيه عرض وحتليل البيانات اخلاصة بالقيم الدينية حمل الدراسة وكذ
البيانات اخلاصة مبظاهر التماسك من حيث مؤشراته الدالة عليه، كما اشتمل على النتائج العامة 

  .والنتائج النهائية للدراسة
أما عن الصعوبات اليت واجهتنا خالل القيام هبذه الدراسة، فمن الناحية النظرية واجهنا 

قسنطينة  ا مكتبة اجلزائر العاصمة ومشكل نقص املراجع األساسية اخلاصة بالقيم الدينية ، فقد زرن
إال أننا مل جند إال القليل من املراجع املهمة، حيث جند أرقام الكتب وعناوينها لكن مع الغياب 
الفعلي للكتاب، إضافة إىل أن املكتبة التابعة لقسم االجتماع ببوزريعة تفتح أبواهبا أثناء العطل على 

وهذا ميثل عبئا كبريا لطالب العلم القادم من  النهارالعاشرة صباحا، و ينتهي دوامها منتصف 
  .الواليات البعيدة

  إما لوجودهم خارج –صعوبة مقابلة بعض األزواج  أما الصعوبات امليدانية فتتمثل يف
 هذا وال خيلو أي عمل سوسيولوجي من صعوبات -البيت أو الرفض املطلق لبعضهم إجراء املقابلة 

اولة الولوج إىل بعض املواضيع والقضايا احلساسة اليت يعيشها اجملتمع، تواجه الباحث، خاصة عند حم
 . واليت يسعى الباحث جهده للكشف عنها وحتليلها



  

  
  تمهيديلل اـالفص

  

  شكالية اإل: أوال

  الدراسات السابقة  :ثانيا 

  املعاجلة املنهجية للدراسة : ثالثا 

  



  اإلشكالية: أوال
من طرف األكادمييني والباحثني باعتبارها اخللية األوىل اليت حظيت األسرة باهتمام بالغ   

 فهي الوحدة البنائية األساسية اليت تنشأ عن طريقها خمتلف التجمعات ،يتكون منها اجملتمع
االجتماعية، وهي اليت تقوم بالدور الرئيسي يف بناء صرح اجملتمع وتدعيم وحدته وتوجيه سلوكه 

بدء اليت تزاول إنشاء وتنشئة العنصر اإلنساين، كما أهنا نقطة البدء وتنظيم عالقاته، وهي نقطة ال
  .املؤثرة يف كل مراحل احلياة إجيابا وسلبا

وباعتبار األسرة عماد اجملتمع وقاعدة احلياة اإلنسانية وأساس البناء احلضاري الشامل هلا    
والقيم اليت تؤسس عليها فقد أوالها اإلسالم أمهية كربى فوضع القواعد واألسس وقرر املبادئ 

إال أن املتأمل يف . للمحافظة على كيانه، ومحايتها من كل ما يؤدي هبا إىل االضطراب والتفكك
 يالحظ ختلي -يف خضم املتغريات االجتماعية ويف ظل تداعيات النقلة احلضارية –واقع األسرة 

لشاذة والغريبة عن اجملتمع األسرة عن مركزيتها يف النظام االجتماعي مما أفرز بعض املظاهر ا
ولعل من أخطر الظواهر واملشكالت  ،اجلزائري وقيم الدين اإلسالمي احلنيف وتشريعاته السمحة

اليت هتدد كيان األسرة وبالتايل كيان اجملتمع ككل ظاهرة التفكك األسري حيث كثرت نسبة 
 واالنتحار والعنف حنرافالطالق واخللع وكثر جنوح األحداث وتعددت أسباب اجلرمية ومظاهر اال

العائلي واملشكالت الزوجية وضعفت وشائج األخوة وروابط املودة وشاعت قيم األنانية واألحادية 
بدل القيم اإليثارية واجلماعية، فتحولت األسرة إىل أشكال وعالقات متوارثة ال ختتلف كثريا عن 

  .غريها يف الدول الغربية
ة إىل منهج ينظم مسريهتا ويضبط سلوكها، وذلك ومن هذا املنطلق، فإن األسرة حباج

 قات إلعادة صياغة األسرة املسلمة وحتديد االختصاصات وتنظيم العال،بتوزيع األدوار والواجبات
 ولعل أهم ضابط وموجه للعالقات والتفاعالت األسرية هو القيم ،وصنع الواقع احلضاري السليم

ن أو تنتظم حياته دون أن يكون الفيصل يف ذلك الدين الدينية، فال ميكن ألي جمتمع أن يعيش بأما
  .اإلسالمي، فهو منهج للحياة و دين تنظيم التعامالت الفردية واالجتماعية

وعلى الرغم من أن للتفكك عدة عوامل متنوعة، اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية 
اسي و الرئيس هو غياب البعد القيمي متداخلة ومتبادلة التأثر والتأثري فيما بينها، إال أن السبب األس



يف حس الفرد، فظهرت آثاره يف العالقات األسرية و ما اعتراها من ضعف وشقاق وهجر وخيانات 
  .  وغريها من مظاهر التفكك

  :و من هنا تربز إشكالية الدراسة يف التساؤالت اآلتية
 إىل أي مدى يتقيد اختيار الزوجني لبعضهما بالقيم الدينية ؟  -1

 متارس األسرة اجلزائرية القيم الدينية ؟ وهل تنعكس هذه املمارسات على متاسكها كيف -2
  واستقرارها؟

 الزوجية باعتبارها ةوقد ركزت الباحثة يف هذه الدراسة على القيم الدينية اليت حتكم العالق  
اء أساس استقرار األسرة ومتاسكها، وأي خلل يصيب هذه العالقة، فإنه ينعكس سلبا على األبن

  .وعلى البناء األسري ككل
تتحّدد أمهية هذه الدراسة يف أمهية اهلدف العام الذي تتصدى لتحقيقه، إذ تعمل على إبراز و  

القيم الدينية ودورها يف حتقيق االستقرار والتوازن على مستوى النسق والبناء سواء كان زواجي أو 
إطار املنظومة القيمية اإلسالمية، إلعادة  حتديد وضبط العالقات الزوجية واألسرية يف ، وأيضاأسري

بناء شبكة اجتماعية، تكون فيها العالقات بني أفرادها أكثر كثافة، وهو ما يعرب عنه القرآن الكرمي 
  ".بالبنيان املرصوص"

ضافة إىل ما سبق، فإن أمهية هذه الدراسة تنبع من كوهنا تعتمد على دراسة ميدانية واقعية وإ
ن أساسا لدراسات أخرى، قد تكون أكثر عمقا وتشمل جوانب أخرى من وبذلك ميكن أن تكو

 .جمتمعنا

  :  حتقيق األهداف التاليةإىل هذه الدراسة وترمي
 تشخيص الواقع االجتماعي لألسرة اجلزائرية، والكشف عن مدى جتسد القيم الدينية يف -1

  . العالقات األسرية
 بالزواج، وانعكاسها على املمارسات  الوقوف على القيم الدينية السائدة اخلاصة-2

  . املستقبلية لألسرة



 عرض االجتاهات الفلسفية واالجتماعية والنفسية، اليت عاجلت موضوع القيم، وحتليلها -3
حتليال نقديا، يربز الوجوه السلبية واإلجيابية، وذلك هبدف الوصول إىل رؤية نظرية متكننا من فهم 

  .نسق القيمي يف األسرة اجلزائريةطبيعة التغريات الطارئة على ال
 عرض بعض الدراسات اإلمربيقية السابقة اليت عاجلت موضوع القيم وحتليلها وهذا من -4

شأنه أن يزودنا باملعرفة اليت تثري فكرنا من الناحيتني املعرفية واملنهجية كما تساعدنا على صياغة 
  .التساؤالت ومعاجلة موضوع الدراسة معاجلة علمية سليمة

 أما اهلدف الرئيسي فيتمثل يف حماولة إبراز بعض القيم الدينية اليت ميكن استخالصها من -5
اإلطار اإلسالمي واالنطالق منه كمدخل مقترح ملا فيه من مشولية وتكامل فمعظم املشاكل األسرية 
ب ناشئة عن غياب الوعي اإلنساين العميق وتدين أو غياب القيم الدينية ومن مث ضعف أو غيا

السلوك املنشود ومن مث فإن سالمة األسرة رهن بتربية أخالقية قيمية ال تعىن بالتكوين املعريف 
فحسب ولكن تعىن باألساس بتقومي أعماق شخصية ومن هنا تبدو  أمهية االستناد إىل املنطلق الديين 

  .اإلسالمي الذي اهتم باألسرة وحث على رعايتها والعناية هبا
 توفرت مالحظات كثرية وانطباعات خمتلفة ، فقدموضوع الدراسةأما عن سبب اختيار 

لصاحبة الدراسة عما شهده ويشهده الواقع االجتماعي اجلزائري من ارتفاع نسبة الطالق واخللع 
 وقد توفرت هذه املالحظات من ،وما يستتبعه من جنوح واحنراف ومشاكل اجتماعية ونفسية

لكتابات والتحليالت اليت تزدحم هبا الساحة الثقافية  اةخالل املعايشة وكذا من خالل مطالع
واإلعالمية وقد أفضت هذه املالحظات وما أثارته وتثريه من تساؤالت إىل التفكري يف تناول هذه 

  .   املشكلة من خالل الرؤية اإلسالمية
  الدراسات السابقة: ثانيا

اسات السابقة يف حتديد  على األمهية القصوى للدريؤكد مجهور الباحثني واألكادمييني  
  . وتوجيه وتدعيم مسار البحث العلمي، باعتبارها حجر األساس الذي يرتكز عليه يف بداية أي حبث

" القيم الدينية ودورها يف التماسك األسري"وعليه فقد انطلقت الباحثة يف دراستها ملوضوع   
  .  باشرةمن دراسات مشاهبة، إال أهنا ال تتناول املوضوع املطروح بطريقة م

، فإننا سنقتصر على بعض الدراسات "األسرة"و " القيم"ونظرا لتعدد الدراسات يف جمايل   
  . اليت هلا صلة باملوضوع، مع مراعاة التسلسل الزمين يف عرضها



  .)1( دراسة مسحية –القيم االجتماعية يف اجملتمع اجلزائري : الدراسة األوىل 
 عّينة من العمال اختريوا من عدة مؤسسات إنتاجية قام الباحث بإجراء هذه الدراسة على  

 األحذية، وحدات باب الوادي، بريكة، جباية وبويرة ةوحديت الشراقة ودلس لصناع: تتمثل فيما يلي
 338لصناعة النسيج، ووحديت البليدة والشلف لصناعة املصربات، وقام الباحث باختيار عّينة تضم 

 يف حني تبلغ نسبة اإلناث %66تبلغ نسبة الذكور : نس كما يليمفردة، وكان تركيبها وفقا إىل اجل
   وفئة املشرفني ميثلون%18فئة املسريين ميثلون : املهنية كانت كاآليت، ووفقا للفئات 34%

 55.5 %.   
بعد أن أدخل عليه بعض " روكيتش"وقد اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على مقياس   

اجلزائرية، ويضم املقياس قائمتني من القيم، إحدامها تتضمن القيم التعديالت اليت تتماشى مع البيئة 
الغائية، واليت  تشمل على إحدى عشرة قيمة، بينما تتضمن القائمة الثانية القيم الوسائلية وحتتوي 
على إحدى عشرة قيمة أيضا، وطلب الباحث من كل فرد من أفراد العينة أن يقرأ كل قائمة، مث 

 إىل رقم أحد عشر، وفقا لألمهية واألولوية اليت يعطيها إىل القيمة املفضلة يرتبها من رقم واحد
  . مقارنة مع بقية القيم األخرى

  :وأهم النتائج اليت توصل إليها الباحث
ضمان املستقبل، االحترام :  أن القيم الغائية احتلت املراتب الثالث األوىل وهذه القيم هي-  

  . الذايت واحلرية
ترب مؤشرات هامة لظروف اجملتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسة والثقافية،  أن القيم تع-

  . حبيث أن األغلبية من أفراد العّينة، مازالوا يكافحون من أجل إشباع حاجاهتم األساسية األولية
:  كما توصلت الدراسة من جهة أخرى إىل بعض التناقضات واملتمثلة خاصة يف قيم-

ألمناط السلوكية املمارسة يف احلياة اليومية فبينما تعترب أخالقيا ودينيا صفة اإلخالص،  الطاعة وا
حسنة يف كل األوقات واملناسبات يالحظ العكس يف احلياة الواقعية، أي عدم الوفاء بالعهد 
واإلخالص وانتشار الكذب اخلداع، وهي تعد من أهم املظاهر اليت متّيز احلياة يف جمتمعنا ويف الدول 

  .ية ككلالنام
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وخلصت الدراسة يف األخري إىل أن دراسة القيم يف اجملتمع اجلزائري تعترب مؤشرات 
اجتماعية هامة للظروف املعيشية يف اجملتمع ومن مثة ينبغي القيام مبسح من حني إىل آخر للقيم 

لقيمي من السائدة بني أفراد اجملتمع، وذلك بغية معرفة الظروف السائدة من جهة، معرفة نوع التغري ا
  .جهة أخرى

تنمية القيم اخلاصة يف مادة التربية اإلسالمية لدى تلميذات املرحلة : الدراسة الثانية
  .)2(-برنامج مقترح-اإلعدادية بدولة قطر 

  : انطلقت الباحثة من إشكالية رئيسية مفادها
دية بدولة ما هو الربنامج املناسب لتنمية بعض القيم الدينية لدى تلميذات املرحلة اإلعدا

  : قطر؟ وتفرعت عنها جمموعة من التساؤالت
 ما هي القيم الدينية اليت تتضمنها كتب التربية اإلسالمية احلالية يف املرحلة اإلعدادية بدولة -

  : قطر؟   وتفرعت عنها جمموعة من التساؤالت
ة اإلعدادية بدولة  ما هي القيم الدينية اليت تتضمنها كتب التربية اإلسالمية احلالية يف املرحل-

  قطر؟ 
 إىل أي مدى تكتسب التلميذات القيم الدينية املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية - 

  للمرحلة اإلعدادية بدولة قطر؟ 
ما هي الطرق واألنشطة الالزمة لتنمية القيم الدينية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية يف  -

  دولة قطر؟    
ئية قبل تدريس الوحدة وبعدها لدى تلميذات الصف هل توجد فروق ذات داللة إحصا -

  األول إعدادي للمدارس القطرية؟ 
وهتدف هذه الدراسة إىل إعداد إطار قيمي مقترح ملنهج التربية اإلسالمية للمرحلة 

  . اإلعدادية، ووضع برنامج مناسب لتنمية جمموعة من القيم اليت مت حتديدها يف اإلطار القيمي

                                                 
 دار – برنامج مقترح -ة اإلسالمية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية بدولة قطرتنمية القيم اخلاصة مبادة التربي:  وضحة علي السويدي-)2(
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حثة  املنهج الوصفي التجرييب الذي مل يقتصر على وصف جتريدي عام وقد استخدمت البا-
للجوانب النظرية يف هذه الدراسة بل تناول أيضا عمليات حتليل مضمون املادة الدراسية وتقومي 

  . األساليب التربوية للمعلمات، وجتريب بعض القيم اليت يشملها الربنامج املقترح
  : باحثة يف هذه الدراسة هيوأهم النتائج اليت توصلت إليها ال

 قيمة 1210 حتديد القيم املتضمنة يف كتب التربية اإلسالمية حيث وصل عددها إىل -1
 قيمة وردت بشكل ضمين أي 280 و % 76.80 وردت بشكل صريح بنسبة 9030دينية، منها 

   .% 23.14بنسبة 
مية وهي العقيدة، حسن  حتديد القيم الدينية الرئيسية اليت تضمنتها كتب التربية اإلسال-2

 حب العطاء وعلو اهلمة والصرب والطاعة والعدل واألمانة – العمل – الرمحة - العبادة–اخللق 
  .والنظافة والشجاعة والتعاون والتواضع، وآداب السلوك، وحمبة اآلخرين واالحتشام

 % 21.24العقيدة  :  القيم اخلمس األوىل حظيت بأعلى تكرار وهي على الترتيب-3
، كما أن القيم اليت % 7.85 والعلم % 8.18 ، والرمحة % 8.35 والعبادة  % 9.17وحسن اخللق

  : حظيت بأقل تكرار هي على الترتيب
  % 2.23 والتواضع % 1.74 وآداب السلوك  % 1.49، وحمّبة اآلخرين % 0.99االحتشام 

  .% 2.31والتعاون  
  . بية اإلسالمية باختالف الصفوف الدراسية اختالف الترتيب القيمي الوارد يف كتب التر-4
 بعض القيم الدينية ذكرت يف سنة، ومل تذكر يف سنة أخرى، مما يدل على عشوائية -5

  .التخطيط القيمي عند إعداد كتب التربية اإلسالمية يف املرحلة اإلعدادية
 تترجم إىل  أن القيم املتضمنة باألهداف مل تكن واضحة لدى معظم املعلمات كما أهنا مل-6

  .سلوك واقعي
 االعتماد يف الدروس على طريقة اإللقاء واالقتصار على تفسريها دون استنباط القيم اليت -7
  .تتضمنها

 تأثرت التلميذات بالقيم املتضمنة لكتب التربية اإلسالمية للمرحلة اإلعدادية لدولة قطر -8
  . 0.01دالة عند مستوى ، ومجيعها 143.17 و 687.9تراوحت بني  2كا حيث أن قيمة 



 معظم هذه الكتب تقدم هذه القيم على أهنا معلومات ومعارف، تستظهرها التلميذات -9
  . كما أهنا مل تسهم يف إبراز املواقف القيمية أو السلوك املرغوب

 بني متوسط أداء تلميذات الصف 0.05 هناك فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى -10
قيمتني آداب السلوك يف السالم والتحية وآداب السلوك يف الكالم وخماطبة األول اإلعدادي عند ال

  . الغري
 بني متوسط أداء التلميذات لكل من 0.01 هناك فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى -11

القيم التالية، آداب السلوك يف االستئذان والزيارة، آداب السلوك يف الطعام والشراب آداب السلوك 
والسري فيه، آداب السلوك يف السفر والضيافة آداب السلوك يف اجملالس، آداب السلوك يف يف الطريق 

.   اللباس والزينة، مما يدل على األثر الواضح للربنامج على تنمية السلوك القيمي لدى التلميذات
           .)3(القيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة االجتماعية: الدراسة الثالثة
  :  من إشكالية رئيسية هي- نورهان فهمي– الباحثة انطلقت

  هل يدعم برنامج التدخل املهين للخدمة االجتماعية القيم الدينية لدى الطلبة اجلامعيني؟ 
وهتدف هذه الدراسة إىل تصميم برنامج لرعاية الشباب، يدعم القيم الدينية اليت تنعكس 

  .على كافة جوانب شخصياهتم
  : موعة من القيم الدينية اليت تتعلّق بدراستها وهيوقد اختارت الباحثة جم

  . العبادات وحددهتا بالصالة والزكاة، وزيارة األماكن املقدسة والدعاء-
اإلميان باهللا واملالئكة واألنبياء والكتب السماوية واإلميان باليوم اآلخر، اإلميان :  اإلميان-

  .بالقدر خريه وشره
أهنا تزويد الفرد باملفاهيم الصحيحة حلقائق احلياة وفقه احلالل وعرفتها ب:  الثقافة الدينية-

  .واحلرام واحلق والواجب
  . إدراك أمهية الدين يف احلياة-
  .     قيمة التعاون-

                                                 
 املكتب اجلامعي احلديث ، اإلسكندرية ، -القيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة االجتماعية:  نورهان منري حسن فهمي-)3(
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أما املنهج املستخدم يف هذا البحث فهو املنهج التجرييب، حيث اعتمدت الباحثة يف تطبيقها 
  : دامها ضابطة واألخرى جتريبية على األسس التاليةلنموذج التجربة القبلية على مجاعتني إح

أعلى أساس من التجانس و التماثل يف املتغريات ) التجريبية والضابطة(مت اختيار اجلماعتني 
  ).السن، اجلنس، الدين، احلالة التعليمية، القيم الدينية: (اآلتية

  .  القياس القبلي للجماعتني التجريبية والضابطة لضمان التجانس-
 .  تكوين عالقة مع اجلماعة التجريبية وعدم  تكوينها مع اجلماعة  الضابطة-

 . التدخل املهين مع اجلماعة التجريبية دون الضابطة طوال فترة التجربة-

، وحساب الفروق بني القياس القبلي )التجريبية والضابطة( القياس البعدي للجماعتني -
علية التدخل املهين وتوصلت الباحثة إىل نتائج خاصة والبعدي لكلتا اجلماعتني للتعرف على فا

 :  نتائج عامة أما النتائج اخلاصة مبجتمع البحث فهيالبحث وإىلمبجتمع 

 توصلت الدراسة إىل أن الربنامج الذي طبقته الباحثة، أدى إىل دعم القيم الدينية للطالب -
 .اد الدينيةاجلامعيني، من خالل األنشطة املختلفة ذات التوجهات واألبع

 أكدت الدراسة على أن األنشطة املختلفة اليت استخدمتها الباحثة يف برنامج التدخل -
 . املهين، قد دعمت من قيمة العبادات وتقديس الشعائر الدينية لدى الطلبة اجلامعيني

 انتهت الدراسة إىل أن تزكية روح التكافل االجتماعي بني الطالب من جمتمع البحث -
 .األساليب املهنية، قد دعمت من قيمة الزكاة لديهمباستخدام 

 أثبتت نتائج برنامج التدخل املهين للباحثة، تدعيم سلوك الطالب اجلامعي حنو الصيام -
وذلك من خالل التوعية حبكمة الصيام واآلثار اليت تعود عليه من االلتزام به، كما دعم الربنامج 

 . ها بدال من السفر للسياحة يف الدول األجنبيةقيمة زيارة األماكن املقدسة للقادر علي

كما توصلت الباحثة إىل أن دعم قيمة الدعاء إىل اهللا تتطلب وقتا أطول يف برنامج التدخل -  
املهين إلتاحة الفرصة لألعضاء للتعود عليه من خالل الفرص واألنشطة املختلفة، ولذلك فقد أثبتت 

  .  التدخل املهين للباحثة مع الطالب اجلامعينيالدراسة ضعف دعم هذه القيمة خالل فترة
كما دعم الربنامج قيمة اإلميان بالكتب السماوية وباألنبياء واإلميان باليوم اآلخر وقيمة 
اإلميان بالقدر، كما دعم من إدراك أمهية الدين يف احلياة، وذلك باستخدام وسائل االتصال اللفظية 



 مشلها كزيارة املرضى باملستشفيات واألفالم الدينية واملناقشات وغري اللفظية واألنشطة املتعددة اليت
اجلماعية وهذا الدعم كما بينت نتائج الدراسة هو ناتج عن الوسائل اليت اعتمدهتا الباحثة من 
احملاضرات الدينية واملناقشات اجلماعية، وعرض األفالم الدينية وتوفري املكتبة والدروس الدينية مما 

  . لثقافة الدينية لدى الطلبةزاد يف دعم ا
كما توصلت الباحثة إىل نتيجة مهمة وهي أن برنامج التدخل املهين قد أثر يف التخفيف من 
  . تأثري القيم الثقافية الغربية، ودعم القيم الثقافية الدينية للطلبة اجلامعيني

  : أما النتائج العامة للدراسة فهي
لعديد من الربامج واألنشطة اليت تعمل على دعم  أن الطالب اجلامعيني يف حاجة ماسة ل-

  .قيمهم الدينية
  . توفر االستعداد العقلي والنفسي للتزود باملعارف والعلوم الدينية-
 أن مرحلة الشباب خبصائصها النفسية واالجتماعية، حتتاج دائما إىل التوجيه املستمر الذي -

  .يدعم من القيم الدينية لديهم
 الذي يعيشه الشباب بصفة عامة، والشباب اجلامعي بصفة خاصة  أن الفراغ الفكري-

  . يؤدي هبم للوقوع فريسة لألفكار املتطرفة
 أن توفر اإلمكانيات املادية والبشرية املؤهلة للتعامل مع الطالب اجلامعيني تلعب دورا -

  . هاما يف توجيه الطالب واستغالل وقت فراغهم مبا يعود عليهم بالنفع
  . ة الطالب يف التخطيط لألنشطة والربامج، جتعلهم أكثر التزاما يف تنفيذها أن مشارك-
 ومن النتائج املهمة اليت توصلت إليها الباحثة أن التغريات القيمية ميكن عمليا أن تتم -

  . بطريقة علمية حسب ختطيط معّين
 -ائرية  الكشافة اإلسالمية اجلز-القيم الدينية والسلوك املنضبط: الدراسة الرابعة

  .)4(منوذجا

                                                 
، 1 سلسلة الرسائل اجلامعية ، ط - الكشافة اإلسالمية اجلزائرية منوذجا -لسلوك املنضبط القيم الدينية وا:   صليحة رحايل-)4(
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هتدف هذه الدراسة إىل بيان أثر القيم الدينية على السلوك وبيان أهم ضوابطه من خالل 
  .  مؤسسة الكشافة اإلسالمية، ودورها يف تنمية القيم الدينية لدى األفراد املنتمني إليها

  : وقد اختارت الباحثة جمموعة من القيم الدينية املتمثلة يف
  .  الصدق التعاون والطاعة - األخوة- العلم- األمانة- الصرب– والنظافة –دة  العبا-اإلميان 

أما املنهج املستخدم يف هذا البحث، فهو املنهج الوصفي وملخص النتائج اليت توصلت إليها 
  : الباحثة هي
 أن للقيم الدينية أثر على سلوك يتمثل يف الضبط والتوجيه، من خالل التزام األفراد هبا يف -

  .لوكهم العامس
 أن سلوك األفراد نابع من إمياهنم باهللا تعاىل، وأن أي فعل أو قول يصدر منهم يستشعرون -

  %87.87ونسبة   عند الكشاف املتقدم، % 88.63منه مراقبة اهللا عليه، وهذا ما تعّبر عنه نسبة 
  . عند اجلوال
  . من خالل دفاعهم عنه، واقتدائهم بسنته حبهم للرسول -
 %84.48 عند الكشاف املتقدم وبنسبة %86.36زامهم بأداء الصالة يف وقتها بنسبة  الت-
  .عند اجلوال
   .% 57.57 التزامهم بالصيام التطوعي وهو ما تبينه نسبة -
 اتصافهم باألمانة، غري أن قيمة الصدق لن تتحقق يف األفراد بالشكل الذي عربت عنه -

  عند اجلوال % 24.24ذب ولو مرة على األقل بنسبة  بدليل إمكانية اتصافهم بالك%100نسبة 
  . عند الكشاف املتقدم% 22.72ونسبة 

 عند % 95.45 توصلت الدراسة إىل جتسد قيمة الطاعة للقائد، وهذا ما تعّبر عنه نسبة -
 عند اجلوال كما تؤكد الدراسة بأن للكشافة اإلسالمية اجلزائرية %  87.87الكشاف املتقدم ونسبة

  عند % 90.90 غرس القيم يف األفراد، وأن هذا الدول مكمل لدور األسرة واملدرسة بنسبة دور يف
  . عند الكشاف املتقدم% 84.09اجلوال ونسبة 

ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الباحثة، هو ضرورة غرس القيم الدينية يف األفراد 
  . باملمارسة وليس بالتلقني فقط



  :  الدراسات السابقةموقف الدراسة الراهنة من
لقد استفادت الباحثة من عرض وحتليل الدراسات السابق عرضها يف كثري من اجلوانب اليت 

  : نعرضها على النحو التايل
  .    إن موضوع القيم من املوضوعات اهلامة، اليت اهتمت هبا العلوم االجتماعية -
 كثريا من النتائج لقد بلورت الدراسات السابقة مشكلة الدراسة الراهنة، كما أن -

والتوصيات اليت خرجت هبا هذه الدراسات، أكدت احلاجة إىل دعم القيم الدينية من خالل برامج 
 . وخطط علمية وعملية

وتشترك الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف جمموعة من القيم الدينية كاإلميان  -
 .العبادة والتعاون لكن من زوايا خمتلفة

  :  املنهجية ملوضوع الدارسةاملعاجلة: ثالثا
  جماالت الدراسة: أوال

من احلقائق املتفق عليها بني الدارسني والباحثني يف شؤون اجملتمع وظواهره، أن التأصيل   
النظري للدراسة والبحث مل يعد يغين يف وقتنا احلاضر عن التأصيل العلمي امليداين، وذلك بغية 

  . ئق والبيانات املوضوعية، ودراستها مث اقتراح حلول ملعاجلتهامعرفة واقع املشكلة والوصول إىل احلقا
  :وفيما يلي عرض جملاالت الدراسة الراهنة  
 أجريت هذه الدراسة يف مدينة باتنة، حيث تقع هذه املدينة يف اجلزء :اجملال املكاين -1

 الطول الشمايل الشرقي من التراب اجلزائري ما بني الدرجة الرابعة والدرجة السابعة من خط
 من خط العرض الشمايل، حيدها شرقا مدينة خنشلة، ومشاال أم البواقي، 36 و 35الشرقي والدرجة 

  .  كلم439وجنوبا بسكرة ومن اجلهة الغريبة املسيلة وسطيف، وتبعد عن عاصمة البالد اجلزائر بـ 
ويشكل موقعها أمهية إستراتيجية كربى، كبوابة لكل من الغرب والشرق والشمال 

  . جلنوب بالنسبة للمدن اجملاورة هلاوا
وبارد  أما املناخ فهو ال خيتلف عن إقليمها الذي يتمّيز  بشكل عام مبناخ قاري، حار صيفا  

شتاء وذلك ملوقع املدينة مبنطقة عالية وبعيدة عن املؤثرات البحرية اليت تؤدي إىل تلطيف اجلو 
  . فتجعله معتدال



 52982 نسمة، موزعني على 255816ويقطنها  ،2كلم 116.41وتبلغ مساحة مدينة باتنة 
 حي 1200كبريا متمثال يف حي الشهداء، حي كموين، حي  (*)، عرب مخسة عشر حيا )5(أسرة

سوناتيبا، حي كشيدة، حي بوعقال، حي الزمالة، حي النصر، حي بارك أفوراج طريق تازولت، 
  . ، حي عرعارحي الزهور، حي دوار الديس، حي وسط املدينة، حي بوزوران

ومن ) حي عرعار، الطريق الوطين قسنطينة(حيث تتكون مدينة باتنة من جتمع رئيسي وجتمع ثانوي 
  ).  املتواجدة بعزاب تيمزواغ(منطقة مبعثرة، 

أما اجتماعيا فتتكون املدينة من السكان األصليني األمازيغ الرببر الذين يلقبون بـ 
ها من خمتلف املناطق اجملاورة هلا حبكم موقعها اجلغرايف من جهة ، إضافة إىل الوافدين إلي)الشاوية(

إضافة إىل احلراك االجتماعي املترتب عن احلراك املهين من جهة أخرى، فترتب عن هذا املزج 
السكاين مزجا ثقافيا بسبب احتكاك وتفاعل القبائل األصلية بالفئات الوافدة، مما جعل سكان املدينة 

  .لف عن ثقافة السكان األصلينيذو ثقافة حضرية ختت
ويتمثل اجملال البشري هلذه الدراسة يف مجيع األسر اليت يتشكل منها :  اجملال البشري-2

جمتمع مدينة باتنة، وختتلف هذه األسر وتتباين عن بعضها البعض باختالف وتباين مستوياهتا 
 . التعليمية واالقتصادية واالجتماعية

امليداين على مجيع األسر املقيمة مبدينة باتنة، بسبب كرب جمتمع ونظرا لصعوبة إجراء البحث 
 - إذ يشتمل على مجيع أسر مدينة باتنة اخلاضعني ملفهوم األسرة الذي مت تبنيه- من جهة(*)الدراسة 

وضيق املدة الزمنية من جهة أخرى، فقد اتُّبع أسلوب العينة يف مجع البيانات، حيث اقتصرت   
  .  على عّينة من تلك األسر، واليت بلغ عددها مائة أسرةالدراسة امليدانية

القيم الدينية "لقد بدأت الدراسة االستطالعية مع بداية التفكري يف اعتماد :  اجملال الزمين -3
كموضوع للدراسة من خالل فتح نقاشات واسعة مع خمتلف شرائح " ودورها يف التماسك األسري

                                                 
 .   مكتب اإلحصاء التابع لبلدية باتنة-)5(

 مت إداريا تقسيم األحياء إىل مقاطعات أو وحدات لإلحصاء، -2008 مارس  - يف إطار إجناز اإلحصاء العام للسكان والسكن–(*)
 شخص بالنسبة 525 شخص بالنسبة للمقاطعة املتواجدة ضمن التجمعات السكانية، وحوايل 1050قاطعة حوايل حيث تضم امل

  .     للمقاطعات املتواجدة يف مناطق مبعثرة
ع  أسرة، حسب املعلومات اليت أمدنا هبا مكتب اإلحصاء التابع لبلدية باتنة ، م52 9 82 بلغ عدد األسر املقيمة مبدينة باتنة –(*)

  . 2008مالحظة غياب بعض األسر، ورفض بعضهم إلجراءات اإلحصاء لسنة 



ج اليت هتتم باألسرة وكل ما من شأنه خدمة املوضوع وإثرائه اجملتمع، وكذا من خالل متابعة الربام
وتوجيهه، إذ أن طبيعة املوضوع تتطلب مسايرة احلياة الواقعية لألسرة من أجل استخالص مالمح 

 . الواقع األسري الراهن

 جانفي 5 - الشهرين أي منيفوقأما التطبيق الفعلي والنهائي لالستمارة فقد استغرق ما 
  .       -  مارس16إىل 

 وجدير بالذكر أن الدراسة بشقيها النظري والتطبيقي حىت مرحلة الطباعة النهائية قد 
  .استغرقت مدة ثالث سنوات

  املنهج  املستخدم يف الدراسة : ثانيا
حيث يستخدم فيها الباحث  خطوات معّينة الجنازها   إن لكل دراسة علمية منهجها اخلاص،

واضيع، ولكل منهج وظيفته وخصائصه اليت يستخدمها كل باحث يف وختتلف املناهج باختالف امل"
ميدان اختصاصه، واملنهج كيفما كان نوعه هو الطريقة اليت يسلكها الباحث للوصول إىل نتيجة 

   .)6("معينة

وحيدد املنهج املناسب تبعا لطبيعة املوضوع، وكذا حسب طبيعة العالقة بني املتغريين   
  . بعا لألهداف املتوخاة منهاالرئيسيني للدراسة، وت

القيم الدينية كمتغري مستقل والتماسك : وتشتمل هذه الدراسة على متغريين رئيسيني مها
  .األسري كمتغري تابع

 وإذا كانت دراستنا هتدف إىل إبراز دور القيم الدينية يف متاسك األسرة واستقرارها، ونظرا 
 خمتلفة فإن السعي لتحقيق ذلك يتوقف قبل كل ملا ينطوي عليه هذا املوضوع من أبعاد ومواقف

شيء على كيفية اختيار املنهج املناسب، وبطريقة حتقق اهلدف الرئيسي من إجراء هذه الدراسة 
  :علىة الباحث اعتمدت فقد وعليه

أحد املناهج الرئيسية اليت ٌتستخدم يف البحوث "  والذي ٌيعدمنهج املسح االجتماعي بالعينة
حماولة منظمة لتقرير وحتليل وتفسري الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو مجاعة :  بأنهالوصفية وٌيعرف

                                                 
 .  23 ، ص 1985، م وك ،اجلزائر ، دليل الباحث يف املنهجية وكتابة الرسائل اجلامعية :  عمار بوحوش-)6(



   .)7("يهدف للوصول إىل بيانات ميكن تصنيفها وتفسريها وتعميمها.. أو بيئة معينة 
ونظرا لصعوبة إجراء دراسة مسحية شاملة، بسبب شساعة اجملال املكاين من جهة، وضيق املدة 

 فقد مت أسرة، 52982 إىل جانب العدد الكبري لألسر والذي قدر بـ  الزمنية من جهة أخرى
استعمال أسلوب املسح بالعينة، حيث اقتصرت الدراسة على مائة أسرة مقيمة مبدينة باتنة وموزعة 

  . على خمتلف األحياء الباتنية
م كما مت االعتماد على جمموعة من األساليب اإلحصائية بغرض حتليل البيانات، كاستخدا

املتوسط احلسايب، وتفريغ البيانات وتنظيمها يف جداول على شكل تكرارات ونسب مئوية تساعدنا 
يف حتليل املعطيات كميا، وحتويل إجابات املبحوثني إىل أرقام وتعميمات مث اخلروج باالستنتاجات 

  . بناء على ذلك
  األدوات املستخدمة يف الدراسة   : ثالثا

هذه الدراسة االعتماد على صحيفة االستبيان وهي عبارة عن مت يف : صحيفة االستبيان  
  .منوذج يضم جمموعة من األسئلة، ٌتوجه إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات أو مواقف

  : على أربع مراحلؤها وقد مت بنا
مقابلة بعض األزواج والزوجات، حيث طُرحت عليهم بعض األسئلة : املرحلة األوىل

ناقشتها، وكان اهلدف من وراء ذلك تكوين إطار موضوعي ومنوذجي تصوري واملواقف ومتت م
  . ميداين يساعد على تصميم االستمارة وحتديد طبيعة األسئلة

بناء استمارة أولية تضمنت مثانية وستون سؤاال، طُبعت يف صورهتا : املرحلة الثانية
خالل هذه التجربة مت إلغاء بعض ، وُوزَّعت على عينة من مخسة وعشرين فرداً، ومن (*)التجريبية

  .   األسئلة وإعادة صياغة بعضها
 يف صورهتا هاطبعو  وفيها مت إعادة بناء االستمارة وهي املرحلة النهائية،:الثالثةاملرحلة 

  .النهائية وتوزيعها على مائة زوج ومائة زوجة

                                                 
  .   221، ص 1977، 8 مكتبة وهبة، القاهرة، ط-أصول البحث االجتماعي:  عبد الباسط حممد حسن-)7(

  . 2010 جانفي 5 ، وآخر استمارة بتاريخ 06/2009/ 16 عرضت أول استمارة بتاريخ –(*)



تضمن ثالثة عشر حمورا أما بالنسبة إىل احملاور األساسية اليت اشتملت عليها االستمارة فهي ت
  . وفيما يأيت تفصيل حملتوى ومضامني كل حمور منها وفقا لترتيبها

السن واملستوى التعليمي بويتضمن بيانات عن املبحوث، وهي تتعلق : احملور األول-
  ). أسئلة مغلقةستةوحيتوي على (باإلضافة إىل مدة الزواج وعدد األبناء وسكن األسرة 

ضمن بيانات تتعلق ببعض القيم اخلاصة باالختيار الزواجي وحيتوي على  ويت: احملور الثاين-
  .  مخسة أسئلة

  . ويشتمل على بيانات تتعلق بقيمة التدين ويضم سبعة أسئلة: احملور الثالث -
 . ويشتمل على بيانات تتعلق بقيمة املودة ويضم تسعة أسئلة: احملور الرابع -

 .  بقيمة الرمحة ويضم ثالثة أسئلة ويشتمل على بيانات تتعلق:احملور اخلامس -

 . ويضم سؤالني اثنني" الثقة" ويشتمل على بيانات حول قيمة :احملور السادس -

 . ويضم ثالثة أسئلة" العفة" ويشتمل على بيانات حول قيمة :احملور السابع -

 . ويضم ثالثة أسئلة" الصرب" ويشتمل على بيانات حول قيمة :احملور الثامن -

  : وتبعا ملؤشراته فقد ضم احملاور التالية" التماسك األسري"غري أما بالنسبة ملت
 ". التعاون"  ويتضمن أربعة أسئلة حول :احملور األول -

 . ويضم سؤالني اثنني" احلوار" ويشتمل على بيانات حول :احملور الثاين -

 . ويضم ثالثة أسئلة" االحترام" ويشتمل على بيانات حول :احملور الثالث -

 . ويضم ثالثة أسئلة" التفاهم" ويشتمل على بيانات حول قيمة :عاحملور الراب -

"   تربية األبناء واحد يفمنهج االتفاق على "ويشتمل على بيانات حول   :احملور اخلامس -
 .لني اثننيويضم سؤا

هذا وقد مت حصر هذه احملاور يف اثنني ومخسني سؤاال تراوحت هذه األسئلة يبني املغلقة 
    .      واملفتوحة



  العينة املستخدمة يف الدراسة: رابعا
لـما كان هدف الدارسة الراهنة هو إبراز دور القيم الدينية يف التماسك األسري، ونظرا 
لصعوبة القيام بدراسة مسحية شاملة ومفصلة جلميع األسر املقيمة مبدينة باتنة، فقد مث اعتماد 

 وموضوع الدراسة ىج األمثل الذي يتماشأسلوب العّينة، حيث متثل العّينة العشوائية النموذ
واألهداف اليت تتطلع الباحثة الوصول إليها كما أهنا توفر الوقت واجلهد مع احلصول على املعلومات 

  .والعّينة العشوائية تستجيب وتفي هبذا الغرض إىل حد كبري. الكافية والدقيقة
  :خصائص العّينة

، فإن جمتمع البحث يتكون من مجيع األسر اليت تتوفر بناء على مفهوم األسرة الذي تبنته الدراسة
  . فيها الشروط اآلتية

 .  أن يكون الزوج والزوجة على قيد احلياة -1
  . أن يكون لدى األسرة على األقل ولد واحد -2
ألن هذه املدة يف نظر الباحثة، كافية لتحقيق (أال تقل مدة الزواج عن ثالث سنوات  -3

 ).ت ميكن احلكم من خالهلا على وجود التماسك من عدمهمنط حيايت ومعيشي مشترك وتفاعال
  : أما بالنسبة إىل خطوات سحب أفراد العّينة، فقد متت كما يلي

 اطلعت الباحثة على خارطة املدينة، وكذا اإلحصائيات اليت تشمل خمتلف األحياء مبا يف -1
  .ذلك عدد السكان واألسر

العّينة، واملتمثل يف األسر املقيمة مبدينة باتنة واليت  مث حتديد اإلطار العام الذي ستؤخذ منه -2
 أسرة، حيث مت اعتماد مائة أسرة بطريقة عشوائية تغطي مجيع أحياء املدينة 52982 بـ قدر عددها

، حبيث يتفاوت عدد املفردات من (*)ومت توزيع مفردات العينة حبسب احلجم الكلي لسكان األحياء 
 مسكن، إضافة إىل حي السوناتيبا، هذه 1200ي كموين وحي حي إىل آخر، فحي الشهداء، ح

 أسرة، وقد مت حتديد عدد مفردات هذه 12039 نسمة، موزعني على 65304األحياء جمتمعة تضم 
األحياء بـ ثالثني أسرة، مث األحياء اليت تأيت يف الدرجة الثانية من حيث عدد السكان واألسر 

بوعقال والزمالة بـ ثالثة عشرة أسرة، حي النصر حي كشيدة بـخمسة عشر أسرة، حي : وهي
بـ تسع أسر، حي بارك فوراج بـ عشر أسر، حي تازولت والزهور بـ مخس أسر، حي دوار 

                                                 
   حيا، حسب ما أفادنا به مكتب اإلحصاء التابع لبلدية باتنة  15 بلغ عدد أحياء مدينة باتنة – (*)



خبمس أسر، حي وسط املدينة خبمس أسر، حي بوزوران خبمس أسر ومنطقة عرعار بـ . الديس
 . املدينةوهو ما جيعل مفردات العينة موزعة على مجيع أحياء . ثالث أسر

  . يبني توزيع األسر املبحوثة حسب  األحياء السكنية: (*) 1جدول رقم 
  العّينة عدد األسر عدد السكان  األحياء

  5  4508  24641-  الزهور +  طريق تازولت -
  15  7338  17625 -  كشيدة  -
  30  12039  65304 -  سوناتيبا  + 1200+ كموين + الشهداء -
  5  2192 -  11003 -    بوزران -
  9  6795 -  33083 -   حي النصر  -
  10  6442 -  34649 -   بارك أفوراج -
  13  7296 -  37478 -  الزمالة +  بوعقال -
  5  2843 -  12052 -   وسط املدينة -
  5  3330 -  18918 -   دوار الديس -
  3  174 -  930 -   منطقة عرعار -
  -  25 -  133 -   منطقة مبعثرة -

  100  52982  255816  الـمجمــوع 
 توزيع أفراد العينة حسب األحياء اليت تتكون منها مدينة باتنة، واليت يبلغ "1"يوضح اجلدول رقم 

 أسرة، وقد مت سحب 52982 نسمة يتوزعون على 255816عددها مخسة عشرة حيا مبجموع 
ين مائة أسرة كعينة للدراسة وقد حددت الباحثة عدد األسر املبحوثة لكل حي حسب احلجم السكا

 مسكن وحي السوناتيبا يف املرتبة األوىل 1200الكلي، ويأيت حي الشهداء، و حي كموين، وحي 
بثالثني أسرة وهذا تبعا لعدد السكان، مث تليها األحياء األخرى وهي حي كشيدة خبمسة عشرة 
أسرة، حي بوعقال والزمالة بثالثة عشرة أسرة، حي النصر بتسع أسر، حي بارك أفوراج بعشر 

حي تازولت والزهور خبمس أسر، حي دوار الديس خبمس أسر، حي وسط املدينة خبمس ، أسر
وهو ما جيعل مفردات العينة موزعة . ران خبمس أسر، ومنطقة عرعار بثالثة أسروأسر، حي بوز

 .  على مجيع أحياء املدينة

                                                 
   -لتابع لبلدية باتنة  مكتب اإلحصاء ا- 2008 األحياء املتواجدة مبدينة باتنة حسب التقسيم اإلداري اجلديد لسنة –(*)
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  - دراسة نظرية –القيم الدينية : املبحث األول 
  تعريف القيم :   املطلب األول

  : عند اللغويني-1

 أي مستقيمة ))8فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ :  وأمر قّيٌم مبعىن مستقيم، وقوله تعاىلالقيم مجع قيمة،  

أي دين األمة القيمة  .))9 وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَة : تبّين احلق من الباطل على استواء وبرهان وقوله تعاىل
  . )10(وجيوز أن يكون دين امللة املستقيمة. باحلق

: واستعمل جذرها للداللة على معان خمتلفة هي" قوم"ن وقد أُخذت هذه اللفظة م  
 كما يعين )11(اعتدل واستقام : قام األمر. ثبت: قام، قوما وقياما، وقام احلق: االنتصاب والوقوف

  .)12(بلغ واستوى، حسب الزبيدي" قام"الفعل 
 للداللة على "القيم"و " القيمة"هذا وقد أجاز جممع اللغة العربية يف القاهرة  استعمال كلمة   

  .الفضائل الدينية واخللقية واالجتماعية
يشيع يف اللغة املعاصرة : "مبعىن اجليد، أو ماله قيمة ممتازة وجاء يف قراره" القيم" وكلمة 

للداللة على الفضائل الدينية واخللقية واالجتماعية اليت تقوم عليها حياة " القيم"و " القيمة" استعمال 
ؤخذ على هذا االستعمال أنه مل يرد يف املعاجم هبذا املعىن، وإمنا الذي ورد فيها اجملتمع اإلنساين، وي

الثبات واالستقرار، ومن هنا ترى : أن قيمة الشيء مثنه والثاين: أوهلما: معنيان" القيمة"للفظ 
للداللة على هذا املعىن احملدث جائز من قبيل اجملاز " القيم"و " القيمة"أن استعمال " اللجنة"
  . )13("ملرسلا

                                                 
   .3اآلية : سورة البينة -)8(
  . 5اآلية : سورة البينة -)9(
  . 592، ص 2003، 1 ، ط12 دار الكتب العلمية ،بريوت ، ج – لسان العرب:   ابن منظور-)10(
 مكتبة لبنان، -رآن الكرميمعجم ألفاظ القيم األخالقية وتطورها الداليل، بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة الق:  نوال كرمي زرزور-)11(
  .10، ص2001، 1ط
  . 35 ، ص 9،1966 دار صادر، بريوت ،  مج – تاج العروس:  مرتضى الزبيدي -)12(
  .  314، ص 2004، 1 دار الكتب العلمية، بريوت،ط-املعجم املفصل يف دقائق اللغة العربية:  إمييل بديع يعقوب-)13(



: عند اللغويني، نالحظ أهنا تتراوح بني عّدة معان" القيمة"ومما سبق عرضه من معاين   
   .  إضافة إىل الفضائل الدينية واخللقية واالجتماعيةاالستقامة، االعتدال، الثمن، الثبات واالستقرار

األفالطونية وإىل إن البحث يف مفهوم القيم يرجع أساسا إىل نظرية املثل :  عند الفالسفة-2
آراء أرسطو، وقد تعمق واتسع نطاق  البحث يف هذا املوضوع يف الفلسفة احلديثة واملعاصرة وكان 
ظهور مصطلح نظرية القيم يف البحوث الفلسفية يف العصر احلديث تعبريا عن االهتمام املتزايد هبذا 

  . املوضوع
قيم وأصنافها ومعايريها وقد أصبح ويقصد هبذا املصطلح يف هذا الصدد، البحث يف طبيعة ال

باب القيم بابا هاما من أبواب الفلسفة العامة ويرتبط خاصة بعلوم املنطق واألخالق واجلمال 
  .)14(واإلهليات

إىل القول بأن قيمة " ريبو"وقد حاول العديد من الفالسفة حتديد مفهوم القيمة، فذهب 
جاعال هذا التعريف . )15("ة تتناسب مع قوة الرغبةهي قدرته على إثارة الرغبة، وأن القيم: " الشيء

ويذهب بعض املفكرين إىل القول بتعريفات أخرى . شامال لكل من القيم االقتصادية والقيم املعنوية
  .)16("القيمة صفة الشيء املعترب أنه قابل للرغبة فيه أو ما هو جدير بأن يطلب: "للقيمة مثل

  : ىن الفلسفي من وجهتنيوميكن بصفة عامة تعريف القيمة باملع
وتعين القيمة تلك الصفة اليت يتصف هبا موجود ما سواء كان :  من وجهة النظر الذاتية-أ

شخصا أو شيئا، إذا كان هذا املوجود بالفعل مرادا أو مرغوبا أو مقدرا من إنسان أو مجاعة معينة 
صة أو لرغبة أجنبية فالقيمة هنا من الناس، أي إذا ما كان معترفا به بوصفه هدفا لرغبة الـمرء اخلا

  . تعين درجة التقدير أو الرغبة ملوجود ما
القيمة هي ما يف املوجود نفسه سواء كان شخصا أو :  من وجهة النظر املوضوعية-ب

فالقيمة هي إذن هذا الذي جيعل من املمكن أن يصبح . شيئا من سبب لتقديره تقديرا له ما يربره
  .  )17(ة وليس فقط لرغبة فعليةاملوجود هدفا إلرادة صحيح

                                                 
  .   215، ص 1973 ، 1، ط2 دار اللبناين، ج-ظ العربية والفرنسية و اإلجنليزية والالتينيةاملعجم الفلسفي باأللفا:  مجيل صليبا-)14(
  . 90 ، ص 1976، 2 وكالة املطبوعات، الكويت، ط-األخالق النظرية:  عبد الرمحن بدوي-)15(
  .  90 املرجع السابق، ص -األخالق النظرية:  عبد الرمحن بدوي-)16(
  . 138، ص 1983، 3، دار القلم، الكويت ، ط يف علم األخالقمقدمة:  حممود محدي زقزوق-)17(



إن هذا التعريف الفلسفي للقيمة، يفترض أهنا متثل الرغبة الفعلية يف شيء معني حىت دون أن 
حتمل للفرد أو اجلماعة اليت ترغب يف الوصول إليه فائدة أو منفعة تذكر، وهذه الرغبة ذاتية هتدف 

  . فيهللحصول على ذلك الشيء بالرغم من الضرر القائم للراغب 
أما من الناحية املوضوعية، فإن القيمة متثل ذلك السبب املوجود يف جوهر الشيء املرغوب 

  . الذي جيعل الناس يتسابقون للحصول عليه أو يتفانون يف تقديره وتبجيله
الذي علل " ماكس شيللر"إال أن هناك بعض الفالسفة الذين رفضوا تعريف القيمة أمثال 

عرفة مباشرة، ال حتتاج يف إدراكها إىل شيء وسيط، فقيمة الشجاعة ذلك بأن القيمة موضوع مل
يستخلصها اإلنسان من رؤيته ألحوال ظاهرة وحمسوسة مثل حالة اجلندي الذي يندفع إىل ميدان 

قيمة " اجلهاد بكل جرأة ليدافع عن وطنه وهذا املعىن اجملرد من كل املالبسات املكانية والزمانية يعين 
  .  اليت تنبثق عنها قيما أخرى كالتضحية واجلهاد والوطنية وغريها .)18("الشجاعة

وهكذا تتعدد اآلراء حول املفهوم الفلسفي للقيم، وتتباين بني خمتلف الفالسفة واملفكرين مما 
يترتب عليه االختالف حول خصائص وتصنيفات ومصادر القيمة، إال أن هذه الفلسفات تتفق 

  . اجملتمعوموجهة، وحمددة لسلوك الفرد تقريبا حول كون القيم معايري 
لقد تعامل علماء االقتصاد كثريا مع مفهوم القيم، :  مفهوم القيمة عند علماء االقتصاد-3

، أن علماء االقتصاد وحدهم ينفردون من بني العلماء االجتماعيني مبا "هرتزيل"ويقرر يف هذا الصدد 
ذلك فهم يعدون حبق رواد دراسة القيم يف امليدان أولوه من اهتمام جدير بالذكر بدراسة القيم، ول

االجتماعي، فقد عكفوا منذ قرن مضى على البحث فيها ويف الدور األساسي الذي تلعبه يف حتديد 
األسعار ويف إنتاج السلع واستهالكها وتوزيعها،وبالتايل فقد تعمقوا يف حتليلها ودراسة ما يتصل هبا 

:                             قد جاء تعريف القيمة يف قاموس علم االجتماعو.)19(من إشباع احلاجات والرغبات
القيمة مصطلح فين يشري إىل عدد وحدات شيء تستبدل يف مقابل وحدة أو أكثر من شيء 

   . )20(آخر

                                                 
  .  91مرجع سابق، ص  -األخالق النظرية:  عبد الرمحن بدوي-)18(
  1980 دار النهضة العربية ، بريوت ، -القيم و العادات االجتماعية، مع حبث ميداين لبعض العادات االجتماعية : فوزية دياب -)19(
   .18ص

  .364 دار املعرفة اجلامعي، ص - قاموس علم االجتماع: ث حممد عاطف غي-)20(



تصاد املاركسي تكون وترتبط نظرية القيمة بنظرية السعر أو الثمن غري أن القيمة يف االق
متضمنة يف نظرية توزيع السلع واخلدمات اليت ينتجها نظام اقتصادي معني كما تتضمن يف تقسيم 

  . )21(عدالة هذا التوزيع
  : هذا وقد استخدم علماء االقتصاد كلمة قيمة باملعنيني اآلتيني

 أو رغبة  أو القيمة املستخدمة أي قدرة املوضوع على إشباع حاجة: قيمة االستعمال-
  .إنسانية

  .)22(وتقوم يف العصر احلاضر على أساس حتديد قيمة السلعة باملال:  قيمة التبادل-
  :  مفهوم القيمة عند علماء األنثروبولوجيا-4

بدراسة القيم حيث قام العديد من  اهتم علم اإلنسان أي األنثروبولوجيا أيضا
كوديل "و " كليدكالكهون" اليت قام هبا األنثروبولوجيني بتحليالت مباشرة للقيم كالتحليالت

  .)23("موريس أوبلر"و"ألفرد كروبر"و"روث بيندكت"و" و فلورانس كالكهون" وسكار
معيار عام، ضمين أو صريح، فردي أو مجاعي، : " وقد عرف األنثربولوجيون القيمة بأهنا

  .)24("فضا أو قبوال يتخذ األفراد واجلماعات القرارات وفقا له للحكم على السلوك االجتماعي ر
وهذا يعين أن القيم متثل مقاييس اجتماعية أو خلقية أو مجالية تفرضها احلضارة اليت ينتمي 

  .إليها أفراد اجملتمع، حسب تقاليده واحتياجاته وأهدافه يف احلياة
وعليه فإن األنثروبولوجيا تنظر إىل القيم كوهنا معايري اجتماعية ختتلف من جمتمع إىل آخر 

  . د السلوك االجتماعي واالجتاهات السائدةوحتد

                                                 
   .467 املرجع السابق،ص-قاموس علم االجتماع : حممد عاطف غيث -)21(
، 1999 دار املعرفة اجلامعية ، اإلسكندرية ، -، ترمجة وتقدمي وتعليق علي عبد املعطي حممداملدخل إىل علم األخالق: وليام ليلي -)22(

  .  305ص 
   .  14 ، ص1985 دار املعارف، مصر،-االجتاهات املعاصرة يف دراسة القيم و التنمية: التابعيكمال -)23(
   .1013، ص 1981 ،1 جامعة الكويت ، ط-قاموس األنثروبولوجيا :شاكر مصطفى سليم -)24(



  : مفهوم القيمة عند علماء النفس-5
حتتل القيمة أمهية كربى عند علماء النفس، ملا هلا من عالقة وثيقة بالشخصية، حيث أجرى 

  منعلماء النفس العديد من الدراسات السيكولوجية بغية الكشف عن عالقة القيم كمتغري بالعديد
  . خرىاملتغريات األ

ويرجع الفضل يف دراسة القيم سيكولوجيا، إىل اثنني من علماء النفس، األول هو 
بني فيه " أمناط الرجال: " كتابا بعنوان1928، الذي قدم عام  "إدوارد سرباجنر"السيكولوجي األملاين 

 ،اديةالنظرية، االقتص: أن الناس يتوزعون بني ستة أمناط تبعا لسيادة واحدة من القيم التالية
" لويس ليون ثرستون"والثاين هو السيكولوجي األمريكي . السياسية، االجتماعية، اجلمالية والدينية

، قدم فيه تصورا ملعاجلة القيم "منظور سيكولوجي: قياس القيم" مقاال بعنوان 1954الذي نشر عام 
ضمن علم النفس  وخاصة توالت بعد ذلك حبوث لدراسة القيميف إطار البحث العلمي النفسي، مث 

  .)25(االجتماعي
 إهنا األمور اليت يعتربها الفرد جيدة، وذات أمهية ":وقد عرفت القيمة يف هذا اجملال كما يلي

  .)26("ظاهرة يف احلياة واليت ينسب إليها اإلنسان وزنا معنويا، وهي هبذا املعىن داللة على الشخصية
ون تقدير الفرد لألشياء أو األفكار إن هذا التعريف يربط بني القيمة والشخصية، حيث يك

  .     أو املبادئ، وتفضيلها تبعا لشخصيته ومدى اهتمامه وإدراكه للقيمة
إن القيم تفضيالت تكمن يف اللذة أو األمل، االرتياح أو عدم االرتياح ": ثورنديك" ويؤكد 

ي فرد، أيا كان الذي يشعر به اإلنسان، فإذا كان حدوث شيء ال يؤثر مطلقا على لذة أو أمل أ
  .)27(حاليا أو مستقبال فإنه يكون عدمي القيمة على اإلطالق

ويعرفها البعض على أهنا جمموعة من االجتاهات، ويعرف االجتاه على أنه استجابة الفرد إزاء 
كما ينظر كثريون إىل القيمة على أهنا حاجات، فتعرف القيمة على أهنا إشباع الفرد . موضوع معني
  . )28(اسية اليت يرغبها وذلك من خالل سلوك معنيحلاجاته األس
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إذا ميكن القول أن علماء النفس ربطوا تعريف القيم ببعض املصطلحات املرتبطة بعلم النفس 
  .اخل...مثل التفضيالت واالجتاهات واحلاجات

  : يتبني أن موقف علماء النفس من القيم يتميز مبا يلي واستخالصا مما سبق
كزون على القيم الفردية، أي جمموعة القيم اليت يستوعبها الفرد من خالل  إهنم غالبا ما ير-

  . التفاعل االجتماعي وهم بذلك يدرسون القيم الفردية اليت تعترب انعكاسا للقيم االجتماعية
إن القيم من وجهة نظر علماء النفس، غالبا ما ترتبط باجلوانب املشاعرية والعاطفية، فهم  -

  . حدود فاعلية القيم بالنسبة للفرد وسلوكه يف اإلطار االجتماعييقصرون نظرهتم على
إن علماء النفس قد برعوا إىل حد كبري يف صياغة جمموعة االختبارات والقيم واملقاييس  -

العلمية اليت تساعد إىل حد كبري على دراسة القيم من حيث طبيعتها وفاعليتها على املستوى 
  .)29(الفردي

  : علماء االجتماع مفهوم القيم عند-6
لقد عزف عدد كبري من علماء االجتماع ملدة جيل أو قريب من ذلك عن دراسة القيم 
حيث كان ينظر إليها أهنا يف أغلب األحيان تتسم نوعا ما بالذاتية، ومما يدعم هذا التعليل إلمهال 

ن أمهية القيم يف معرض حديثه ع" ليفي شتراوس"دراسة القيم من جانب علماء االجتماع، ما قاله 
 إذا كان قد بدا من العلوم االجتماعية شيء من العزوف أو التردد ":يف دراسة الثقافات املختلفة أنه

أو التقصري والتباطؤ يف معاجلة القيم، فمرد ذلك إىل أنه عندما نتكلم عن القيم، إمنا نتكلم عن 
ي علم أن يعرب عن الظاهرة بأسلوب ومبا أن مهمة أ  ،االنفعاالت والعواطف و الظواهر غري املنطقية

منطقي، فإننا خنشى أن يفضي الكالم علميا عن القيم إىل التناقض احلادث من تفسري بيانات غري 
  . )30("منطقية بعبارات منطقية، فهذا من شأنه أن يهدم هذه البيانات ويشوه طبيعة القيم

ول الفالح البولندي يف ح" فلوريان زنانيكي"و " وليام توماس"ولكن منذ ظهور دراسة   
 يستخدمون مفهوم القيم استخداما متزايدا وسرعان ما علماء االجتماعأوربا وأمريكا أصبح 

أصبحت القيم متثل موضوعا من املوضوعات اليت يهتم هبا علماء االجتماع إىل درجة أن صاغوا 
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وك اإلنساين ومفتاح العديد من النظريات السسيولوجية حوهلا، واعتربوها حمددا من حمددات السل
  .)31(فهم الثقافة اإلنسانية

وعلى الرغم من تعدد التعريفات واختالفاهتا تبعا الختالف األسس اليت تقوم عليها مدارس 
 إال أهنا تتفق عموما على أن القيم حقائق تعرب عن التركيب االجتماعي يف أي جمتمع ،علم االجتماع
  .من اجملتمعات

. )32("غاية أو هدف اجتماعي، يكون حتصيله مرغوبا فيه: "االقيمة بأهن" جابلن"فيعرف 
يربط هذا الباحث القيم باهلدف الذي يسعى الفرد إىل حتقيقه يف اجملتمع وبذلك تعطى القيمة أمهية 

  . اجتماعية كربى، بقدر أمهية اهلدف الذي يسعى الفرد إىل حتقيقه يف اجملتمع
املعتقدات حول األمور والغايات :" هناالقيم بأ"حليم بركات"ويعرف الباحث املصري

وأشكال السلوك املفضلة لدى الناس، توجه مشاعرهم وتفكريهم ومواقفهم وتصرفاهتم واختياراهتم 
املفضلة لدى الناس، وتنظم عالقاهتم بالواقع واملؤسسات واآلخرين وأنفسهم واملكان، وتسوغ 

ر، وتتصل القيم بنوعية السلوك املفضل مواقعهم وحتدد هويتهم ومعىن وجودهم بكالم بسيط وخمتص
  .    )33("ومبعىن الوجود وغاياته

إن هذا التعريف يلخص لنا معىن القيمة اليت تكمن يف األهداف وأشكال السلوك لدى أفراد 
اجملتمع، وهي معتقدات وأيديولوجيات توجه السلوك وتنظم العالقات يف كل اجملاالت االجتماعية 

   . واجلمالية وغريهاواالقتصادية والنفسية 

جمموعة من املعتقدات اليت تتسم بقدر من االستمرار "  أهنا :جليبعبد الرزاق علي  ويعرفها
النسيب، واليت متثل موجهات لألشخاص حنو غايات ووسائل لتحقيقها، أو أمناط سلوكية خيتارها 

والواقع االجتماعي ويفضلها هؤالء األشخاص بديال لغريها، وتنشأ هذه املوجهات بني الشخصية 
االقتصادي والثقايف، وتفصح القيم عن نفسها يف املواقف واالجتاهات والسلوك اللفظي والسلوك 

  .)34("الفعلي والعواطف اليت يكوهنا األفراد حنو موضوعات معينة
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وعليه فإن القيم هي عبارة عن مستوى أو معيار لالنتقاء من بني بدائل أو ممكنات 
خص االجتماعي يف املوقف االجتماعي كما تتسم بالديناميكية واالستمرار اجتماعية، أمام الش

فضال عن التفاعل بني الفرد والواقع االجتماعي املنيط به، وتفصح هذه القيم عن نفسها من خالل  
  .    التفضيل و االختيار بني البدائل املتاحة وتتحّدد يف اهتمامات األفراد واجتاهاهتم وأمناطهم السلوكية

حمددا هاما من حمددات السلوك، وأهنا لب الثقافة  " :ويعرف كمال التابعي القيم بأهنا متثل
اإلنسانية، كما أن مفهوم املرغوب فيه هو حجر الزاوية يف حتديد مفهوم القيم، وهذا األمر له 
ية وجاهته، ذلك ألن القيم هي اليت حتدد لنا ما هو مرغوب فيه ومرغوب عنه، وأهنا مستويات قيم

  .)35("حنكم من خالهلا على كل ما حولنا من مكونات الثقافة وتوجيه تفضيالتنا االجتماعية
فالقيمة هي أحد عناصر الثقافة يف اجملتمع، ومتثل بذلك املبادئ واألحكام واالختيارات اليت 
حتمل معان اجتماعية خالل جتربة اإلنسان، لذلك فهي تعترب مبثابة موجهات بني ما يرغب فيه 

  . جملتمع وما يرفضه، كما أهنا عبارة عن معايري للحكم على األشياء واملعاين واألشخاصا
القيم هي العناصر الثقافية اليت جتعل الثقافات األخرى عسرية :"تعريف حممد عاطف غيث

الفهم، أو مبعىن آخر هي موضوع الرغبة اإلنسانية والتقدير، ولذلك تشمل القيم كل املوضوعات 
ملبادئ اليت أصبحت ذات معىن خالل جتربة اإلنسان الطويلة، والقيم من ناحية أخرى والظروف وا

 وأساس التمييز يقوم على ما هو مرغوب فيه وما هو مرغوب عنه، أي ،قد تكون إجيابية أو سلبية
أن القيم اإلجيابية هي قيم مرغوبة، والقيم السلبية قيم غري مرغوبة، أي أن القيم ذات طبيعة 

  .)36("نسبية
عنصر من عناصر الثقافة، مبعىن أن " القيمة"يتفق هذا التعريف مع التعريف السابق يف كون 

مقومات القيمة تستند إىل األسس الثقافية واملعايري املوجودة، كما اعترب أن الرغبة وعدمها هي 
  .أساس التمييز بني القيم اإلجيابية والقيمة السلبية

                                                 
 . 42، ص 1985 دار املعارف، مصر، -االجتاهات املعاصرة يف دارسة القيم والتنمية :  كمال التابعي-)35(
 . 162، ص 1978 دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، -علم االجتماع العام: غيث، غريب سيد أمحد عاطف -)36(



احلكم الذي يصدره اإلنسان على شيء : "على أهنا" قيمةال"تنظر إىل : تعريف فوزية دياب
ما مهتديا مبجموعة املبادئ واملعايري اليت وضعها اجملتمع الذي يعيش فيه، والذي حيدد املرغوب فيه 

  .)37(" واملرغوب عنه من السلوك
 مفهوم يعرب عن الفعل أو االمتياز أو" فالقيمة"حكما على األشياء، " القيم"تعترب الباحثة 

  . درجة التفضيل،كما تعترب أن اجملتمع هو املصدر و احملدد للسلوك املرغوب فيه أو املرغوب عنه
أحكام مكتسبة من الظروف : "يعّرف القيم على أساس أهنا: تعريف أمحد بدوي

االجتماعية، يتشرهبا الفرد وحيكم هبا، وحتدد جماالت تفكريه وحتدد سلوكه وتؤثر يف تعلمه، كما 
لقيم االجتماعية تعين الصفات اليت يفضلها أو يرغب فيها الناس يف ثقافة معّينة، وتتخذ يرى بأن ا

  .)38(" صفة العمومية بالنسبة جلميع األفراد لـّمـا تصبح من موجّهات السلوك أو تعترب أهدافا له
وبني أسلوب التنشئة، واليت تنعكس إجيابا أو " القيمة"يف هذا التعريف ربط الباحث بني 

ا من خالل التوجه والسلوك، كما يعتربها تفضيالت أساسية ملا هو مرغوب فيها، وهي أحكام سلب
  .قيمية ألهنا تؤثر يف األفراد

معايري للسلوك اإلنساين واجملتمع املتوازن : "ينظر إىل القيم على أهنا: تعريف حمّمد زقزوق
 هبا، ويرتبط بازدياد الوعي بالقيم هو ذلك اجملتمع الذي ينتشر فيه الوعي بالقيم، ومن مث االلتزام

  .  )39(" واإلحساس هبا مفاهيم التقدم والتفاؤل والنظام والترابط
معايري للحكم على األشياء، كما يبّين أمهية " القيم"يتفق هذا التعريف مع سابقه يف اعتبار 

     .       بالنسبة للفرد واجملتمع، وما حتققه من تقدم واستقرار وتوازن" القيم"
املثاليات اليت تسود األفراد : يعرف القيم على أهنا: تعريف إمساعيل عبد الفتاح كايف

  .    )40("وتتغلغل يف نفوسهم ويتوارثها األجيال، ويدافعون عنها قدر اإلمكان
يشري هذا التعريف إىل أن القيم عبارة عن قناعات واعتقادات راسخة وجدت مع اإلنسان 

  .عتزاز هبا والدفاع عنهاوتظهر أمهيتها من خالل اال
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إن القيم عبارة : وعلى ضوء التحليل السابق، ميكن استخالص تعريف إجرائي للقيم على النحو اآليت
عن تصورات ومفاهيم صرحية أو ضمنية تضبط السلوك اإلنساين، وحتدد ما هو مرغوب فيه 

فعل، وتتجسد مظاهرها يف ار األهداف واألساليب والوسائل اخلاصة بالياجتماعيا كما تؤثر يف اخت
اجتاهات األفراد واجلماعات وأمناطهم السلوكية ومثلهم ومعتقداهتم ومعايريهم، وهي ثابتة ال تتغري 

.                        هتدف إىل تنمية اجملتمع واستقراره ومتاسكه، وبناء اإلنسان لتحقيق غاية الوجود اإلنساين 
إن املتأمل فيما قدمه علماء االجتماع من تعريفات للقيم، جيد أن هناك قدرا هائال من        

 ااالختالف والتباين يف تعريف القيم واملؤشرات اليت ميكن االحتكام إليها يف دراستها وحتليل طبيعته
مخسة اجتاهات و على الرغم من هذه االختالفات فإن هذه التعريفات ميكن أن تنضوي حتت لواء 

  .أساسية أو إطارات تصورية نابعة من إطار علم االجتماع
  تعريف القيم من خالل املعتقدات واملثل العليا: االجتاه األول

جيمع هذا االجتاه بني جمموعة من املفكرين والباحثني الذين حاولوا توضيح القيم من خالل 
  :ها على سبيل املثال ال احلصراملثل العليا اجملردة يف اجملتمع اإلنساين، نذكر من

ويعترب من أبرز ممثلي هذا االجتاه الذي يرى أن اجملتمع املتضامن : امييل دوركامي-1
ولكن عندما ينمو هذا اجملتمع و  ميكانيكيا ُتضبط األفعال فيه عن طريق القيم و املعتقدات املشتركة،

ل املبادئ العامة اليت تصل إىل درجة لتدخل يف شك يتطور فإن القيم خترج عن نطاق القيم اخلاصة،
  .)41(املثل األكثر جتريدا وعمومية يف اجملتمع بشكل جعله يعترب اجملتمع حارسا للقيم اإلنسانية العليا

إن القيم عند دروكامي تصورات تتميز بالعمومية واإللزام وترتبط بإجراءات جزائية لكي 
مع، أي أن اجملتمع هو أساس القيم وبرغم قوهتا تضمن االمتثال لقواعد السلوك، وهي من صنع اجملت

اإللزامية إال أهنا مرغوب فيها، وهكذا يتضح أن القيم عند دوركامي وليدة العقل اجلمعي وترتبط 
حبياتنا العملية ارتباطا شديدا، فهي ليست مبعزل عن هذه احلياة، لذلك أنكر دوركامي إمكانية حترر 

 موقف صريح من هذه القيم سواء بالرفض أو التمرد وإمكانية خلق األفراد من قيم اجملتمع ، واختاذ
  .األفراد لقيم جديدة

القيم شأهنا يف ذلك شأن املعتقدات، حتتوي على عناصر معرفية " وهو يرى أن :روكيتش-2
ووجدانية وسلوكية، فهي معرفية من حيث التعبري مبا هو مرغوب فيه، ووجدانية من حيث إثارة 

                                                 
   .106 ،ص1970 ،1اجمللة االجتماعية القومية،ع– ي ملفهوم القيمة يف علم االجتماععرض حتليل: عبد الباسط عبد املعطي -)41(



انب انفعالية جتاه ما هو جدير بالرغبة  فيه أو عنه، وهي سلوكية من حيث وقوفها شعور الفرد جبو
كمعيار حمدد للسلوك أو مرشد له، فاجلانب املعريف يتضح من أن الفرد حامل القيمة يعرف الطريق 
الصحيح بكيفية سلوكية والغاية النهائية اليت جيب أن  يناضل من أجلها، أما العنصر الوجداين فيظهر 

وبذلك فالقيم هي معيار . )42(حني يشعر الشخص بعاطفة حنو الشيء املستحسن وغري املستحسن
  .يرشد الفعل واألحكام أي أهنا من حمددات السلوك اإلنساين

  تعريف القيم كاحتياجات واهتمامات وتفضيالت: االجتاه الثاين
 فيها أو غري ينظر أصحاب هذا االجتاه إىل القيم باعتبارها أشياء وموضوعات مرغوب

مرغوب فيها، أي أهنا متثل األشياء املقبولة اليت ينبغي أن يكون عليها السلوك اإلنساين، واألشياء غري 
املقبولة اليت ينبغي جتنبها، هذا باإلضافة إىل أن القيم متثل أيضا االهتمامات واالحتياجات والرغبات 

  .)43(واألهداف اليت يسعى الفرد واجملتمع حنو حتقيقها
  :نذكر منهم على سبيل املثال وينضوي حتت لواء هذا االجتاه العديد من العلماء

على أهنا أي شيء ميثل أمهية لذات إنسانية  إىل القيمة" بريي"ينظر : تعريف بريي -1
هي االهتمام وأن أي شيء إذا كان موضوع اهتمام، فإنه حتما يكتسب " القيمة"وهذا معناه أن 

ن إىل األشياء على أهنا طيبة أو سيئة، صحيحة أو زائفة، فضائل أو  والناس دائما ينظرو،قيمة
  .)44("خطايا

فاملوضوع أو ... تعبري عن الدوافع " يعرف القيمة على أهنا  : تعريف ريتشارد لبيري -2
  .  )45("الصفة أو احلالة اليت تشبع دائما هي القيمة

  .يرى أن  مفهوم القيمة مكافئ ملفهوم احلاجة: ماسلو  تعريف-3
على أن هلا أساسا بيولوجيا، فهي تقوم على احلاجات " القيمة"فقد تصور بعض الباحثني

األساسية، فال ميكن أن توجد قيمة لدى الفرد إال إذا كان لديه حاجة معينة يسعى إىل حتقيقها أو 
بة فهي مبثا  فاحلاجات األساسية هي اليت تؤسس الكائن بيولوجيا وحتدد له نسق اختياره،،إشباعها

                                                 
  .26 ، ص 1984مؤسسة اخلليج العريب، القاهرة ، - القيم يف العملية التربوية:  ضياء زاهر-)42(
   .19 مرجع سابق ،ص-االجتاهات املعاصرة يف دراسة القيم و التنمية :  كمال التابعي-)43(
  .21 مرجع سابق ، ص-االجتاهات املعاصرة يف دراسة القيم و التنمية:لتابعي كمال ا-)44(
   .130 دار املعرفة ، اإلسكندرية ، ص-دراسات يف اجملتمع و الثقافة و الشخصية:علي عبد الرزاق جليب -)45(



إىل أن كالكهون ويشري . "قيم بيولوجية أولية، تتحول فيما بعد ومع منو الفرد إىل قيم اجتماعية
  .)46"(القيم تنشأ من وجود حاجات معينة، كما يتولد عنها حاجات أخرى

  تعريف القيم من خالل مؤشرات األنشطة  السلوكية : االجتاه الثالث
توضيح القيم من خالل ما يأتيه أعضاء اجلماعات جيمع هذا االجتاه الباحثني الذين حاولوا 

االجتماعية من أفعال يقرها اجملتمع، وال خترج عن اإلطار العام لبنائه االجتماعي، ومن مث يعترب البناء 
االجتماعي والثقايف للمجتمع ككل مصدرا مباشرا للقيم، ويكاد يكون أنصار هذا االجتاه أكثر 

يتضح ذلك من املتشاهبات الواضحة بني عناصر ومصطلحات اتساقا ووضوحا يف تعريفاهتم، و
تعريف كل منهم، ولقد ترتب على ذلك أن أصبحت حماوالهتم من احملاوالت اليت قربت القيم من 
الواقع االجتماعي بشكل يساعد على دراستها، ولعل ذلك من دواعي استخدام تعريفاهتم يف كثري 

  :ذا االجتاهومن أبرز ممثلي ه من الدراسات والبحوث،
عنصر يف نسق :" بأهنا" النسق االجتماعي"يعرف القيم يف كتابه :  تالكوت بارسونز-1

  .  )47("رمزي مشترك، يعترب معيارا أو مستوى لالختيار بني بدائل التوجيه اليت توجد يف املوقف
حتقيق  متثل معايري هامة وأساسية، يشارك فيها أعضاء اجملتمع وتسهم يف بارسونزفالقيم عند 

  .وتنظيم أنشطة األعضاء
، ينبغي أن "القيم"إىل أنه عندما نكون بصدد حتديد مفهوم " أدلر"يذهب :  فرنس أدلر-2

، ونتصور القيم كمكونات مكتسبة يف الشخصية، وميكن التعرف عليها من "السلوك"نعرفها مبعىن 
ثل أنساقا للقيم، وأنه من خالل السلوك، كما يذهب أيضا إىل أن اجلماعات واجملتمع والثقافة مت

خالل السلوك الفردي، ميكننا التعرف على البناء الداخلي للشخصية، ومناذج األنساق 
  .)48(السسيوثقافية

  :تعريف القيم من خالل التصريح املباشر: االجتاه الرابع
 تتسم من بني أهم املفاهيم املرتبطة هبذا املؤشر، تعريف القيمة بأهنا جمموعة من املعتقدات اليت

بقدر من االستمرار النسيب، واليت متثل موجهات لألشخاص حنو غايات ووسائل لتحقيقها، أو أمناط 
                                                 

  . 59 ، ص1992 عامل املعرفة ، الكويت ، -دراسة نفسية ،إرتقاء القيم :عبد اللطيف حممد خليفة-)46(
   .35، مرجع سابق ،صقاموس علم االجتماع : حممد عاطف غيث -)47(
   .35 مرجع سابق ، ص-  االجتاهات املعاصرة يف دراسة القيم و التنمية: كمال التابعي-)48(



سلوكية خيتارها بعض هؤالء األشخاص بديال لغريها، وتنشأ هذه املوجهات عن تفاعل بني 
الشخصية والواقع االجتماعي والثقايف واالقتصادي، وتفصح القيم عن نفسها يف املواقف 

. جتاهات والسلوك اللفظي والسلوك الفعلي والعواطف اليت يكنها األفراد يف موضوعات معينةواال
  :هذا وينضوي حتت لواء هذا االجتاه جمموعة من العلماء منهم

عبارة "وهو من أهم املمثلني هلذا االجتاه، حيث يذكر يف تعريف القيمة أهنا :  روكيتش-1
ذلك من خالل التعريف هبا مباشرة وبالتايل التعبري عما هو عن غايات يسعى الفرد إىل حتقيقها، و

إىل أن القيمة عبارة عن " روكيتش"مرغوب فيه، أو مرغوب عنه شخصيا أو اجتماعيا، كما يذهب 
. معتقد واحد حيضى بالدوام، ويعرب عن تفضيل شخصي أو اجتماعي لغاية معينة من غايات الوجود

  :، فإنه مييز بني ثالثة أنواع من املعتقدات تعريفهيف» معتقد« ولتوضيح ما تعنيه كلمة 
  . أي تلك اليت توصف بالصح أو اخلطأ:وصفية -
 . أي تلك اليت يوصف على أساسها موضوع االعتقاد باحلسن أو القبح: تقوميية-

 على بعض الوسائل أو الغايات جبدارة ا أي تلك اليت حيكم مبقتضاه: أمرية أو ناهية-
معتقد هبذا املعىن، أي هي معتقد يتصرف الفرد " ش يتروك"وتعد القيم عند . عنهاالرغبة فيها أو 

  .)49(مبقتضاه أو يسلك سلوكا معينا من خالل منطق التفضيل لديه 

عرف القيمة بأهنا تصور أو إدراك واضح أو ضمين، مييز الفرد عن  : كليد كالكهون-2
ملمكنة والوسائل وغايات العقل، ويذهب إىل أن اجلماعة للمرغوب فيه الذي يؤثر يف انتقاء الطرق ا

ويعين ذلك أن اإلنسان  القيم مبثابة حقائق ثقافية وسيكولوجية من منط معني ميكن كشفها وحتليلها،
يقوم مبالحظة ما يفعله اآلخرون وماال يفعلونه، كما يالحظ ما يعجز أو ال يرغب الناس يف 

  .)50(قوله
    

                                                 
  .    41، مرجع سابق، ص االجتاهات املعاصرة يف دراسة القيم والتنمية: كمال تابعي-)49(
  .  128،129، مرجع سابق ، ص لشباب من منظور اخلدمة االجتماعية القيم الدينية ل نورهان فهمي، -)50(



   كاالجتاهاتتعريف القيم: االجتاه اخلامس
" القيمة"جيمع هذا االجتاه بني العديد من املفكرين والباحثني الذين حاولوا توضيح مفهوم   

  :عن طريق االجتاهات ومن بني هؤالء العلماء
 يرى أن العالقة وثيقة بني القيم واالجتاه، حيث يقول يف هذا الصدد أن كل : بوجاردس-1

ن لعملية واحدة، وال معىن ألحدمها دون اآلخر اة جزءاجتاه مصحوب بقيمة، وأن االجتاه والقيم
  .)51(فحياة اإلنسان خاضعة لالجتاهات والقيم

قام هذان العاملان مبحاولة حتديد املعىن النظري للقيم وإمكانية :  تعريف ألبورت وفرنون-2
 ت، كان اهلدف منه قياس القيم واالجتاها،وقدما يف ذلك مقياسا عرف بامسيهما قياسها عمليا

، وهذا "الرجال أمناط"يف كتابه " سرباجنر"وذلك استنادا إىل التوجيهات القيمية الستة اليت أوضحها 
 تعكس بعض التوجهات القيمية، املقياس يتكون من عدد من األسئلة املتضمنة ملواقف مألوفة،

ويبني . لتتطلب من املبحوث االستجابة هلا من خالل االختيار بني بديلني، أو بني أربعة بدائ
موضوع املواقف املطروحة يف هذا املقياس أهنا تدور حول اهتمامات األشخاص الراهنة بأنشطة 

 ومن خالل حتليل هذه ،وتفضيالهتم ومعتقداهتم معينة أو أشياء خارجية أو تتعلق مبثلهم أو معايريهم
القيم : أنواعاإلجابة يستدل الباحث عن اجتاهات الفرد وقيمه، واليت ميكن حتديدها يف ستة 

  .  )52(االقتصادية، االجتماعية، النظرية، السياسية الدينية واجلمالية
عن مفهوم القيم، أهنما ينظران " ألبورتن وفرنون"ويالحظ من خالل حتليل مضمون مقياس 

  . إىل القيم باعتبارها اهتمامات أو اجتاهات معينة حيال أشياء أو مواقف أو أشخاص
هات املختلفة احملددة ملدلول القيم، يتضح لنا جليا أنه ليس هناك ومن خالل عرضنا لالجتا

اتفاق حول حتديد مفهوم القيم وبالتايل اختالف املؤشرات اليت ميكن االستناد إليها يف دراسة القيم 
وعلى الرغم من هذا التباين، إال أننا جند قواسم مشتركة بني  وحتليلها خاصة يف اجلانب امليداين

الجتاهات، و السيما السسيولوجية واألنثروبولوجية مفادها أن القيم متثل حمددا هاما من العديد من ا
كما يبدو من االجتاهات السابقة أهنا تعطي اهتماما أكرب . حمددات السلوك وأهنا لب الثقافة اإلنسانية

  .إلبراز األبعاد االجتماعية للقيم وتركز على الدور الذي تلعبه يف اجملتمع
                                                 

  .    27، املرجع السابق، ص االجتاهات املعاصرة يف دراسة القيم والتنمية:  كمال تابعي-)51(
   .   338 ،337، ص2002 ،  1 منشورات شركة باتنيت ، ط-القياس النفسي وتصميم االختيارات النفسية:   بشري معمرية-)52(



  تعريف القيم الدينية  : لثايناملطلب ا
ميثل الدين من وجهة نظر علماء االجتماع واألنثروبولوجيا ظاهرة اجتماعية الزمت 
اإلنسانية منذ ظهورها، حيث ال يوجد جمتمع من اجملتمعات إال و قام على أساس ديين،يساعد على 

وعلى هذا فإن الدين يف . قية إجياد التجانس يف العقيدة بني أفراده ويرسي أساسا من املعايري األخال
  .  )53(أي جمتمع ُيعترب أساس العالقات االجتماعية واألخالقية بني أفراده

والتدين تعبري مناسب عن الدين، يوضح حمتوى السلوك الديين مبفهومه الواسع ويعرف 
 املرجعي ، حبيث تكون هذه املعتقدات مبثابة اإلطار)األيديولوجيا(بقبول معتقدات الدين " التدين"

الذي ينظم معرفة الفرد وسلوكه مما يعين تقبل الفرد قيم وأخالقيات الدين، واشتراكه يف املمارسة 
  .  )54(العبادية، وحتقيقه للواجبات اليت يفرضها

 إىل عدم إمكانية الفصل بني الدين والتدين فالتدين وجدان )55(ويذهب حممد أمحد بيومي
عن اإلميان هبذا الدين، إال أننا نعتقد أنه من الضروري الفصل وعمل وأيضا مظاهر سلوكية للتعبري 

والتمييز بني الدين والتدين،حىت نبقي على قداسة الدين، فتستقر زائنات أعمال املتدينني وشائنات 
  .سلوكهم منسوبة إليهم ال إىل الدين

تولدة عن جمموعة من التصديقات السيكولوجية امل"القيم الدينية أهنا" ماكس فيرب" يعّرف 
  .  )56(االعتقاد الديين واملمارسة الدينية اليت تعطي توجيها للسلوك العملي الذي يلتزم به الفرد

جمموعة من املثل العليا والغايات واملعتقدات : " على أهناويعرف ماجد اجلالد القيم الدينية
 وهذه - عز وجل–هللا والتشريعات والوسائل والضوابط واملعايري لسلوك الفرد واجلماعة، مصدرها ا

القيم هي اليت حتدد عالقة اإلنسان وتوجهه إمجاال وتفصيال مع اهللا تعاىل ومع نفسه ومع البشر ومع 
  .   )57("الكون، وتتضمن هذه القيم غايات ووسائل
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معايري تعرب عن اإلميان مبعتقدات راسخة، مشتقة  من :" على أهناوتعرفها وضحة السويدي
اإلنسان بشكل ثابت اختياره أو هنجه السلوكي يف املواقف املختلفة اليت مصدر ديين، متلي على 

يعيشها أو مير هبا وهي إجيابية، صرحية أو ضمنية ميكن استنتاجها من السلوك اللفظي والغري 
  .)58("اللفظي

عبارة عن جمموعة األخالق اليت تصنع نسيج  "ويرى جابر قميحة أن القيم الدينية
وجتعلها متكاملة، قادرة على التفاعل احلي مع اجملتمع وعلى التوافق مع الشخصية اإلسالمية، 

  . أعضائه، وعلى العمل من أجل النفس واألسرة والعقيدة
  : والقيم الدينية يف جمموعها نوعان

 وهي قيم التخلي وتنجلي يف هجر ما هنى اهللا عنه من شرور وموبقات :القيم السلبية-أ
  اخل ...كشرب اخلمر والكذب والسرقة

: وهي القيم اليت كلّف الفرد بالتحلّي وأخذ نفسه مبقتضياهتا مثل:  القيم اإلجيابية-ب
  .    )59(الصدق واألمانة والرمحة والكرم وحسن اجلوار

جمموعة املبادئ والقواعد واملثل العليا اليت ترتل هبا : "أهنا" عبد الرحيم بكرة "ويعرفها
حدد سلوكه يف ضوئها، وتكون مرجع حكمه يف كل ما يصدر الوحي واليت يؤمن هبا اإلنسان، ويت

  .  )60(" عنه من أقوال وأفعال وتصرفات تربطه باهللا وبالكون
مكون نفسي معريف عقلي ووجداين أدائي يوجه "أهنا عبارة عن ": فرحان و مرعي"ويعرفها   

  .  )61("السلوك ويدفعه، ولكنه إهلي املصدر ويهدف إىل إرضاء اهللا تعاىل
  : ا إذا أمعنا النظر يف التعاريف السابقة وجدنا عناصر مشتركة تتردد فيهاإنن
  . إن القيم الدينية تعرب عن نفسها يف خمتلف جماالت النشاط اإلنساين-1

                                                 
 برنامج مقترح -تنمية القيم اخلاصة مبادة التربية اإلسالمية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية بدولة قطر:  وضحة علي السويدي-)58(
  .           30، ص 1989، 1 دار الثقافة الدوحة، ط–
  .            41، ص 1984، 1 دار الكتب اإلسالمية، القاهرة، بريوت، ط-املدخل إىل القيم اإلسالمية:  جابر قميحة-)59(
          ،2001 املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، -رعاية املعوقني مسعيا وحركيا:  بدر الدين كمال عبده، حممد سيد حالوة-)60(

  .          191ص 
  .         55، مرجع سابق، ص تعلم القيم وتعليمها: زكي ماجد اجلالد-)61(



  .  أن مصدرها الدين، إذ ال بد هلا من جذور تستمد منها قوام حياهتا وتصورها العام-2
  .  أهنا موجهات للسلوك-3
الثبات والقوة والتأثري، كما أهنا تسهم يف حتقيق التكامل وتنظيم أنشطة  أهنا متتاز ب-4
  .األفراد

وعلى ضوء التحليل السابق ميكن استخالص تعريف إجرائي للقيم الدينية يتناسب وموضوع 
جمموعة من املعتقدات : الدراسة من ناحية واإلطار النظري املوجه هلا من الناحية األخرى على أهنا

  اإلسالم واملعايري اليت توجه سلوك األفراد وعالقاهتم وتضبطها واليت تتحدد برؤيةوالتشريعات
كما أهنا املكون األساسي  وتصوراته املعرفية والوجدانية والسلوكية وتشمل مجيع جوانب احلياة

ل لألسرة وامللهم احلقيقي هلا والقوة الدافعة حنو احملافظة على التماسك والتوازن واالستقرار وتشم
  . اإلميان واملودة والرمحة والثقة املتبادلة والعفة والصرب

  أمهية القيم الدينية، خصائصها وتصنيفها : املطلب الثالث
  :)62(تتضح أمهيتها يف القضايا الرئيسية اآلتية: أمهية القيم الدينية بالنسبة للفرد -1
البشرية لتمتد إىل تضرب القيم جذورها يف النفس :  القيم جوهر الكينونة اإلنسانية-أ

جوهرها وخفاياها وأسرارها، وهي تشكل ركنا أساسا يف بناء اإلنسان وتكوينه وحقيقته، فالقيم 
له كيان مادي حمسوس   الزمت خلق اإلنسان وتكوينه، إذ  جعلت جزءا من ذاته، فاإلنسان 

قرآن الكرمي، إال مادته األوىل هي التراب واملاء املشكل للطني، وهو حيمل صفاته كما وضح ذلك ال
أن الطني املادي املمثل للجسد البشري ال ميثل اإلنسان وال ينتهي تصوره عنده، بل هناك عنصر 
جوهري أهم من اجلسد به متيز اإلنسان عن املخلوقات، فاستحق التكرمي وسجود املالئكة وإخضاع 

قابلية متّيز هبا تؤهله ، والذي يعرب عن استعداد وهبه اإلنسان و"الروح"الكائنات له، إنه عنصر
لتحقيق أمسى املعاين، واالنطالق بعيدا عن سطوة النفس ورغباهتا ونزوات اجلسد وشهواته وصلصلة 
الطني ومحأته وزنزانة املادة وضيقها إىل مساء التوحيد ورحابته وحقيقة املعرفة وصفائها ولذة الذكر 

 نعيش ظالهلا يف قيم اإلسالم اجلليلة، ومن ومتعة الفكر، تلك هي حقيقة أشواق الروح وجتلياهتا اليت
  .هنا يتبني أن القيم ومعايريها هي اليت متثل جوهر اإلنسان احلقيقي 
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فبالقيم يصري اإلنسان إنسانا وبدوهنا يفقد إنسانيته ويرد إىل أسفل سافلني ويصبح كائنا 
فقد فيها عنصر متّيزه اإلنساين حيوانيا هبيميا تسيطر عليه األهواء وتقوده الشهوات فينحط إىل مرتبة ي

  . الذي وهبه اهللا له
  القيم الدينية حتّدد مسارات الفرد وسلوكه يف احلياة -ب

ينبع السلوك اإلنساين من القيم اليت تنشأ بدورها عن التصور واملعتقد والفكر، فتفكري 
ّدد منظومته القيمية اإلنسان يف األشياء واملواقف اليت تدور حوله وبناء تصوراته عنها هو الذي حي

ومن مث تصدر أمناط السلوك وفق هذه املنظومة، بناء على ذلك تأيت أمهية القيم كمنظمات لسلوك 
  . األفراد فيما ينبغي فعله والتحلي به، وفيما ينبغي تركه واالبتعاد عنه

  . القيم الدينية محاية للفرد، من االحنراف واالجنرار وراء شهوات النفس وأهوائها-جـ
ُتلقي املادة بثقلها على اإلنسان وتدفعه بعيدا عن مسوه الروحي واخللقي وكلما حاول 

لغرائز البشرية يف النفس فعلها، وللشهوات واألهواء ااالنفالت من قيودها جاءته بثوب جديد، ف
ا مسيطرا على تلك الغرائز ي ولكنه وضع نظاما قيم،تأثريها، واإلسالم مل ينكرها أو يقهرها

ات يعمل على ضبطها وتنظيمها فتكون خادمة لإلنسان ال سيدة عليه، ألن سيادة الغرائز والشهو
  .تعين الضياع والتيه والشقاء

إن القيم الدينية مبثابة السياج الذي حيفظ اإلنسان من االحنراف النفسي واجلسدي 
ف قيم الفضيلة واالجتماعي، وبدون هذا السياج يكون اإلنسان عبد لغرائزه وشهواته، وعندما تضع

يف النفس تسيطر الرغبة والغريزة وتظهر كأهنا سيدة املكان والزمان فتجرف اإلنسان يف تياراهتا 
  .املتضاربة، فال يدري يف أي واد هلك

  .  تزود القيم الدينية اإلنسان بالطاقات الفاعلة يف احلياة وتبعده عن السلبية-د
طلقاتك إليها وهي اليت تشعرك بالنجاح واإلجناز فالقيم هي اليت حتدد أهدافك يف احلياة  ومن

والتقدم وتبعث يف نفسك السعادة احلقيقية الكامنة وتبعد عنك التعاسة والفشل وهي اليت تعزز 
  . ثقتك بنفسك وتقديرك واحترامك هلا

فالقيم اإلجيابية تعزز لدى اإلنسان الطاقات الفاعلة ومتكنه من التفاعل اإلجيايب مع مواقف 
  . ة املختلفة، أما القيم السلبية فإهنا تورث العجز والضعف وسوء احلالاحليا



  : أمهية القيم الدينية بالنسبة للمجتمع -2
 فاجملتمع اإلنساين جمتمع حمكوم مبنظومة معايري ،وللقيم أمهية بالغة يف حياة األمم والشعوب

 كما تضع القيم جمموعة املعايري حتدد طبيعة عالقة أفراده بعضهم ببعض يف جماالت احلياة املختلفة،
تشكل هذه املعايري مبجموعها قيما حمددة واليت يتعامل هبا اجملتمع مع غريه من اجملتمعات اإلنسانية 

تسعى اجملتمعات إىل تعزيزها عند أفرادها وصبغ حياهتم بصبغتها مث نقلها إىل غريها من اجملتمعات 
  : يسية اآلتيةوتتضح أمهية القيم للمجتمع يف النقاط الرئ

         : ه القيم حتفظ للمجتمع بقاؤه واستمراريت-أ
 تشهد احلقيقة التارخيية أن قوة اجملتمعات وضعفها ال تتحّدد باملعايري املادية وحدها، بل إن 
وجودها واستمرارها مرهون مبا متلكه  من معايري قيمية وخلقية، فهي األسس اليت يبىن عليها تقدم 

ها واليت يف إطارها يتم حتديد املسارات احلضارية واإلنسانية ورسم معامل التطور اجملتمعات ورقي
والتمدن البشري، ويف حالة غياب البناء القيمي السليم فإن اجملتمع سيؤول حتما إىل الضعف 

  . والتفكك واالهنيار
اية أقوام  وقد وضع القرآن  الكرمي هذه احلقيقة يف العديد من آياته اليت جاءت تعقيبا على هن

وجمتمعات رفضت معايري القيم الفاضلة، وركنت إىل معايري فاسدة يسودها االحنالل األخالقي 
  .  واالجتماعي والظلم والتكرب، فاستحقت بفعلها وسلوكها العقاب والفناء واالضمحالل

نَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِ    - عز وجل–يقول اهللا 
وشهد . ) )63كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

 أو الفناء هلذه احلقيقة القرآنية املعجزة اليت وضعت قانون األمم والشعوب اإلنسانية وحقها يف البقاء
وحنن إذا حبثنا يف األسباب اليت أدت بالتتابع : "يقول" لوبون"أكثر من عامل من علماء التاريخ فهذا

إىل اهنيار األمم، وجدنا أن العامل األساس يف سقوطها هو تغري مزاجها النفسي تغريا نشأ عن 
  .)64("احنطاط قيمها
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   القيم الدينية حتفظ للمجتمع هويته ومتيزه-ب
أن القيم تشكل حمورا رئيسا من ثقافة اجملتمع، وهي الشكل الظاهر البني من هذه ذلك 

الثقافة اليت تعكس أمناط السلوك اإلنساين املمارس فيه، ونظرا لتغلغل القيم يف جوانب  احلياة كافة 
  .     فإن هوية اجملتمع تتشكل وفقا للمنظومة القيمية السائدة يف تفاعالت أفراده االجتماعية

فاجملتمعات تتمايز وختتلف عن بعضها مبا تتبناه من أصول ثقافية ومعايري قيمية تشمل نواحي 
ومن .احلياة املختلفة، وتظهر القيم كعالمات فارقة وشواهد واضحة، لتمييز اجملتمعات عن بعضها

  . رادههنا فإن احلفاظ على هوية اجملتمع تنبع من احملافظة على معايريه القيمية املتأصلة لدى أف
ومما يرتبط هبذه القضية ضرورة الوعي واالنتباه ملنظومات القيم الوافدة من حيث طبيعتها 

ومدى انسجامها مع منظومة القيم األصيلة، وواقع الصراع القيمي الذي يعيشه الناشئة ما بني القيم  
ول اليت حتمي األفراد األصيلة و القيم الوافدة، والتعرف على التغيريات احلادثة ورصدها، وتقدمي احلل

  .   من التشتت والصراع، مما حيفظ هلم هويتهم الثقافية، وحيقق للمجتمع االستقرار والتميز
   القيم الدينية حتفظ اجملتمع من السلوكيات االجتماعية واألخالقية الفاسدة -جـ 

مته تؤمن القيم للمجتمع حصنا راسخا من السلوكيات والقيم واألخالق اليت حتفظ له سال
من املظاهر السلوكية الفاسدة، مما جيعله جمتمعا قويا بقيمة ومثله، تسوده قيم احلق والفضيلة 

  . واإلحسان وحتارب فيه قيم الشر والفساد

وعليه فإن القيم الدينية تلعب دورا هاما على املستويني الفردي واجلماعي فعلى املستوى 
اجة ماسة يف تعامله مع  األشخاص واملواقف الفردي، جند أن الفرد يف كل مكان وزمان يف ح

واألشياء إىل نسق أو نظام للمعايري والقيم ويكون هذا النظام مبثابة موجهات وحمددات هامة 
لسلوكه، وطاقات ودوافع لنشاطه الفردي والعائلي واالجتماعي، ولذا فإنه من البديهي أنه إذا 

سان يغترب عن ذاته وعن جمتمعه، بل يفقد غابت القيم أو تضاربت يف نفوس األفراد فإن اإلن
  . دوافعه للعمل، فيقل إنتاجه ويضطرب

وعلى املستوى اجلماعي فإن أي تنظيم اجتماعي يف حاجة شديدة وماسة إىل نسق أو نظام 
  .ضمنه أهدافه ومثله العليا اليت عليها تقوم حياته ونشاطاته وعالقاتهللقيم، ٌي



 اليت تتوىل ضبط سلوكيات األفراد داخل اجملتمع، حيث وعليه نستطيع القول أن القيم هي
أن احملافظة على املنظومة القيمية يساعد على خلق حالة من التماسك الذي ينعكس بوضوح على 

  .البناء االجتماعي
  خصائص  القيم الدينية: ثانيا 

  :  )65(من أهم خصائص القيم الدينية ما يلي
يعة الفطرية يف اإلنسان الفردية منها واالجتماعية  مناسبتها ومالءمتها مع خصائص الطب-أ

  .  وهي من مث تتصف باإلنسانية واالجتماعية والواقعية وليست قيما جمّردة بعيدة عن الواقع واملمارسة
 أن صياغتها اإلهلية قد جاءت لتساير التجدد املستمر يف احلياة اإلنسانية واالجتماعية -ب

كل أطوار منوها خالل خرباهتا املتجددة حبيث تترك للشخصية فهي تساير الطبيعة البشرية يف 
اإلنسانية واجملتمعات البشرية حرية تامة للسلوك يف أطرها بشرط احملافظة على هذا اإلطار واالتفاق 

  . والتكيف معه
 ارتباطها بالسلوك البشري يف كل مظاهره وأبعاده، حينما يترجم إىل أنشطة وأفعال -جـ

  . الجتماعية املكونة للمجتمع البشرييف داخل النظم ا
  .  ومن خصائصها أيضا اشتماهلا  واحتواؤها مواقف احلياة كلها-د

والبد أن نشري إىل أن األصل يف القيم الدينية اإلسالمية يرجع إىل سلطة الدين، وأساس هذا 
قيم عظيمة تبلغ حد الدين هو القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة،فالصلة بني الدين اإلسالمي و ال

فهي تشري ولذلك .... فهي من خلق اهللا وذات مطلقية تابعة ملطلقيته وخاضعة هلا"التوحيد بينهما،
  .)66(" ويعترب جهادنا من أجلها جهادا يف سبيله،وتدلنا عليه وتثبت لنا وجوده و تقربنا منه إليه
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  .  343ص 



  : )67(ئه يعين وأهنا تستمد قوامها من مبادفالتسليم بأن القيم مصدرها الدين
 متيزها بالقداسة واهليبة مما جيعل احترام هذه القيم أمرا نابعا من ذات اإلنسان عن طاعة -أ

  . اختيارية هللا ونية صادقة لكسب رضاه
  .  أن يصبح لاللتزام األخالقي واملسؤولية معىن-ب
  .  أن يتوفر للقيم سند حقيقي-جـ
  . يار القيم اليت يرتضيها اإلبقاء على إرادة اإلنسان وحريته يف اخت-د

   بقاء ذلك احلافز املتجدد على العمل واالستقامة يف ذات الوقت-هـ 
   توفر امليزان الثابت والعادل للحكم على األشياء واألفعال-و

  : وبناء على ما سبق ميكننا أن  نلخص أهم خصائص القيم الدينية فيما يلي
   (*)بتا ال هتزه النسبيةوأهنا تعتمد مقياسا ثا أن مصدرها وحي إهلي-أ
أهنا تستمد مصدر إلزامها مبا يترتب على عدم االلتزام من اجلزاء األخروي فهي تقترن -ب

بفكرة الثواب والعقاب، ومن هنا تأيت قوة تأثريها يف دائريت الفرد واجملتمع على السواء وهذا ما 
وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ )39(نسَانِ إِلَّا مَا سَعَىوَأَنْ لَيْسَ لِلْإِ – عز وجل –يقرره القرآن الكرمي يف قوله 

  .)68( ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى)40(يُرَى

 أهنا شاملة ومترابطة فيما بينها، وكأن كل منها يفضي إىل اآلخر أو يتأسس عليه -جـ
يف واعتقادي فقيم اإلسالم يف العقيدة واألخالق والشريعة قيم متكاملة تتوحد ضمن منظور معر"

  .)69("وأخالقي ال يقبل التفكك والتجزئة واالنتقاء

                                                 
  . 190 -189، مرجع سابق، ص علم االجتماع، رؤية نقدية:  مراد زعيمي -)67(

اكنا وممارستنا هلذه القيم، ولكنها تظل يف حد ذاهتا مطلقة وثابتة ومستقلة يف وجودها عن إن ما يعترب نسبيا هو مدى إدر -(*) 
  . حواملها

  . 39سورة النجم اآلية  -)68(
 مطبوعات أكادميية اململكة املغربية، -مفهوم القيم يف اإلسالم ومدى اعتمادها كمصدر من مصادر التشريع:  إدريس العبدالوي-)69(

  .    218 ، ص 2005لرباط ،سلسلة الدورات ، ا



أهنا تشكل فلسفة سلوك عملي يتبلور يف التطبيق، فكل قيمة يتشبع هبا اإلنسان البد أن -د
تظهر آثارها من خالل السلوك الصادر عنه إال أن القوة اليت يظهر من خالهلا السلوك تعرف 

اإلسالم من أجل احلصول على أعالها، كل حسب قوة إميانه والشك تفاوتا، يتبارى األفراد يف 
 ))70وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسْ الْمُتَنَافِسُونَ: وخصائصه النفسية وأساسه التربوي يقول اهللا عز وجل

  .) )71 أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِنيَوَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ: ويقول عز وجل

  تصنيف القيم الدينية : خامسا
حظيت مسألة تصنيف القيم باختالف وتباين ال يقل حدة عن االختالف والتباين يف 

 بأطر خمتلفة للتصنيف التعريفات، والتراث السسيولوجي والسيكولوجي واألنثربولوجي يزخر
  .  يف هذه الدراسةونعرض لبعضها بغية الوصول إىل تصنيف نعتمده

والذي حيصر القيم الدينية يف جانب معني من " كلوكهن"وهو تصنيف : التنصيف األول •
حيث تتضمن القيم الدينية االهتمام "اهتمامات الفرد وميوله إىل معرفة ما وراء العامل الظاهري، 

 .)72("رار الكونباملعتقدات و القضايا الروحية والدينية والغيبية والبحث عن حقائق الوجود وأس

فالقيم الدينية متارس تأثريا "إال أنه من اخلطأ الفادح حصر القيم الدينية يف هذه املسائل فقط 
عظيما على أنساق القيم األخرى، فالقيم السياسية جيب أن تأسس على القيم الدينية، واحلرب هلا 

م الدينية، والفنون واآلداب ليسوا جزاء ديين وتعترب واجبا دينيا، والنظم التعليمية جيب أن تعكس القي
وبناء على ذلك فإن كل أنشطة اإلنسان سواء على املستوى ...إال انعكاسات للقيم الدينية

  .)73(الشخصي أو االجتماعي من املتوقع أن تعكس القيم الدينية
فالقيم الدينية يف اإلسالم عنصر يدخل يف مجيع جماالت التشريع، سواء كان تشريعا سياسيا، 

و اقتصاديا أو اجتماعيا، ألن هذه الرسالة اخلامتة نزلت لتتم مكارم األخالق، وحتي يف احلس أ
  .اإلنساين مظاهر القيم اخللقية وفق املنهج الرباين الذي تستمد منه البشرية أسباب سعادهتا وتوازهنا

                                                 
  .26سورة املطففني اآلية  -)70(
  .  133 سورة آل عمران اآلية -)71(
  .94، 77 مرجع سابق ، ص-القيم والعادات االجتماعية مع حبث ميداين لبعض العادات االجتماعية: فوزية دياب:  أنظر-)72(
  .  184، 183، اإلسكندرية، ص  دار املعرفة اجلامعية-علم اجتماع القيم :  حممد أمحد بيومي-)73(



  .  وتصنف القيم حسب هذا النموذج إىل أربعة أقسام:)74(التصنيف الثاين  •
  و فيه مستويان: اإلطالق و النسبية من حيث-1

ال تتغري بتغري الزمان واألحوال  وترتبط باألصول وهي قيم ثابتة ومطلقة،: القيم املطلقة-ا
وال جمال لالجتهاد فيها ومن مث على املسلم أن يسلم هبا ويتقبلها ويعمل مبقتضاها، وهذه القيم 

  .اسعترجع إىل القرآن الكرمي والسنة املطهرة مبعناها الو
وهي ختضع لالجتهاد  وترتبط مبا مل يرد فيه نص أو تشريع صريح،:  القيم النسبية -ب

ومعىن نسبيتها أهنا متغرية بتغري املواقف عرب الزمان واملكان وحتتاج  الذي ال يتعارض مع نص صريح،
  .إىل اجتهاد مجعي إلقرارها

  :ياخلمس وه وهي تتعلق حبفظ الكليات :من حيث حتقيق املصلحة-2
  .وموضوع القيم هنا صلة اإلنسان بربه:  الدين-أ
  .وموضوع القيم هنا حياة اإلنسان وصلته بنفسه: النفس-ب
  .وموضوع القيم اجلوانب الفكرية والعقلية يف حياة اإلنسان:  العقل-ج
  .وموضوع القيم صلة اإلنسان بغريه على وجه العموم:  النسل-د
  . واملكاسب باألشياءوموضوع القيم صلة اإلنسان:  املال-و

  :وتأيت القيم هنا مرتبة ترتيبا هرميا طبقا حملورين أساسيني
  .احلاجيات والتحسينات الضروريات،: وهنا ثالث درجات :درجة النفع •
  . من حيث احلالل واحلرام واملباح واملكروه واملندوب:درجة احلكم •

سالمية تتمحور حول الكليات اخلمس        ويف ضوء هذه املعطيات خنلص إىل أن القيم الدينية اإل
  .وأهنا تتحرك يف إطار العقيدة أي يف إطار التصور الشمويل الذي مينحه اإلسالم لإلنسان

                                                 
   .71 ، ص1988 ،1 مكتبة إبراهيم احلليب ، املدينة املنورة ، ط– القيم اإلسالمية و التربية:  علي خليل مصطفى أبو العينني-)74(



  من حيث تعلقها بأبعاد شخصية اإلنسان وجوانبها -3
  .وتعرب عنه القيم اليت تنظم عالقة اإلنسان بربه وحتدد صلتها به: البعد الروحي -أ
 ة وتعرب عنه القيم املتعلقة باألخالق واليت تتصل بشعور اإلنسان باملسؤولي:البعد اخللقي -ب
  .وااللتزام
وإدراك احلق   واليت تعرب عنه القيم املتعلقة باملعرفة وطرق الوصول إليها،:البعد العقلي -ج

  .ووظيفة املعرفة
 من خالل  وتعرب عنه القيم اليت تتصل بالوجود االجتماعي لإلنسان:البعد االجتماعي -د
  .جمتمعه 

 وتعرب عنه القيم اليت تتصل باجلوانب االنفعالية يف حياة اإلنسان و :البعد الوجداين -هـ
  .تضبطها،كالغضب والكره واحلب وغري ذلك

  . وتعرب عنه القيم اليت تتصل بالعناصر املادية املساعدة على الوجود اإلنساين:البعد املادي -و
  . القيم املتعلقة بالذوق اجلمايل والتعبري عنه وتعرب عنه:البعد اجلمايل -ي

وكل هذه األبعاد تتكامل مع بعضها البعض لتبين الشخصية اإلنسانية يف إطار القيم الدينية و 
املبادئ واملثل العليا والسلوك اإلجيايب الذي يتسق مع تعاليم اإلسالم  ومع النسق القيمي اإلسالمي 

  . الصحيح
  وفيه نوعني :م من حيث درجة اإللزا-4 

  . وهي القيم امللزمة لكل فرد يف اجملتمع:القيم اإللزامية -أ
  . وهي قيم يشجع الفرد على اإلقتداء هبا والسري تبعا هلا:القيم التفضيلية-ب

إن العرض السابق لتصنيف القيم يؤكد على تعدد وجهات النظر حول موضوع القيم ، وقد 
أو طبقا  ية صاحبها أو وفقا لفلسفة خاصة تستند عليها،يرجع ذلك إىل أن القيم صنفت وفقا لرؤ

ألغراضها داخل اجملتمع ومدى أمهيتها للفرد واجملتمع،إال أنه عندما يتعلق األمر بالرؤية اإلسالمية فإن 
  .الباحثني الذين ينتمون إليها يتفقون يف جوهر التصنيف مهما اختلفوا يف املالمح و اخلطوط الشكلية



 وميثل األبعاد الثالثة الرئيسية وهي القيم املتصلة بعالقة اإلنسان بربه، وتلك :)75(ث التصنيف  الثال
  .اليت تتصل بعالقة اإلنسان بنفسه، والقيم اليت تنظم العالقة بني اإلنسان واإلنسان 

وتتمثل يف اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم : قيم تنظم عالقة اإلنسان بربه -أ
  .   وحمبته والرجوع إليه واخلشية منه والتوجه إليه بالعبادة اخلالصة،رهشدر خريه واآلخر والق
وتتمثل يف الطهارة والنظافة وحتمل املسؤولية والتعلم : قيم تنظم عالقة اإلنسان مع نفسه-ب

  .واالحتشام وغريها
التضحية  وتتمثل يف قيم األخوة واإليثار والتعاون و: قيم تنظم عالقة اإلنسان بغريه-جـ

  .وحسن اخللق والرمحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر
واحلقيقة أن كل من هذه القيم مطلوبة يف األبعاد الثالثة، فهي تترابط وتتعاضد لبناء 

  .الشخصية اإلسالمية
ويف نفس الوقت تنظم العالقة بني اإلنسان  فالصالة مثال تنظم العالقة بني اإلنسان وربه

  .ر انعكاساهتا بني اإلنسان وغريهونفسه، كما تظه
وعليه وبعد اطالعنا على التصنيفات املختلفة للقيم الدينية، وبناًء عليها، ومتاشيا مع 

  : مقتضيات الدراسة الراهنة تصنف الباحثة القيم الدينية إىل
 والذي ُيعد قمة القيم وأساسها -عز و جل– وتتمثل يف اإلميان باهللا :عقائدية قيم -أ
  .ويقتضي ذلك اإلميان باملالئكة والرسل والكتب واليوم اآلخر والقدر خريه وشرهمجيعا،

إمنا تعود يف احلقيقة إىل درجة إميان اإلنسان هبا و  فمصداقية القيم ومستوى عمقها وعوامل التزامها،
  .اعتقاده بصحتها وإميانه مبشروعيتها

  .عي وقراءة القرآنوتتمثل يف األركان اخلمسة والصوم التطو:  قيم تعبدية-ب
 وتشمل املودة والرمحة والثقة املتبادلة والعفة قيم تتصل بالعالقة الزوجية واألسرية-جـ

  .والصرب

                                                 
رجع سابق ، ، متنمية القيم اخلاصة مبادة التربية اإلسالمية لدى تلميذات املرحلة اإلعدادية بدولة قطر:  وضحه علي السويدي-)75 (
   .79ص



واحلقيقة أن كل هذه القيم الدينية ال ميكنها أن تتحرك وتتفاعل يف الوسط األسري إال يف 
ده الكفيل بضمان احلفاظ ظل االعتقاد الصادق يف اهللا ومراقبته بصفة دائمة، وهذا الشرط هو وح

  .على متاسك األسرة واستقرارها
  اكتساب القيم الدينية : املطلب الرابع
العملية اليت يتبىن من خالهلا الفرد جمموعة قيم مل يتبناها من الدينية، قصد باكتساب القيم وُي

فهو إما يتلقنها ألن اإلنسان يف بداية حياته ال ميلك أي قيمة  قبل فعملية االكتساب هي عملية تعلم
  .أو يتوحد هبا أثناء التفاعل الذي حيدث بينه و بني أفراد أسرته و بني اجلماعات اليت  ينضم إليها 

ألن ما يتم غرسه من القيم الدينية  عد مرحلة الطفولة من أهم املراحل احلامسة يف حياة الفرد،وُت
سلوكه يف املستقبل، وال يعين هذا أن واملبادئ واخلربات املتعددة تظل مسؤولة عن تصرفات الطفل و

عملية اكتساب القيم تقتصر على مرحلة الطفولة فقط إال أن هذه املرحلة العمرية ُتعد من أهم 
  .مراحل اكتساب القيم الدينية حيث تظل هذه القيم راسخة وثابتة لدى الفرد

 املؤسسات  تتضافر جهودملإن هذه العملية ال ميكن أن تنعكس آثارها اإلجيابية ما 
 التربوية والدينية واالجتماعية والثقافية واإلعالمية واألمنية ،واملنظمات احلكومية وغري احلكومية

وذلك بالتعاون والتنسيق بينها حىت ال تتعارض أو تتضارب أهداف كل مؤسسة مع األخرى، ويأيت 
فل ال ميكن  ألي جهة دور هذه املؤسسات بعد دور األسرة والبيت، فما تقوم به األسرة جتاه الط

  .أخرى أن تقوم به
وسنحاول يف هذه الدراسة إبراز أهم املؤسسات واليت ال شك هلا تأثري بالغ ودور كبري يف 

  .غرس القيم الدينية واملثل العليا وتنميتها
   : األسرة-أ

 حيث تعترب من أهم احملاضن التربوية تلعب األسرة دورا هاما يف بناء شخصية الطفل السوية،
وأقواها أثرا يف بناء شخصيته، فهي الوعاء االجتماعي الذي يتفاعل معه ويشعر باالنتماء إليه 

  .)76(ويستقي منه عاداته وقيمه وطبائعه

                                                 
   .63 ، ص2008 ،1 عامل الكتب، القاهرة ، ط-التربية األخالقية للطـفل: إميان عبد اهللا شرف -)76 (



ما من مولود إال ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو « يقول الرسول 
كليا يف مرحلة الطفولة، فهو يتعلم ، و ذلك لكون الطفل يعتمد على والديه اعتمادا )77(»ميجسانه

وتتعاظم أمهية األسرة يف أهنا تستطيع أن تنمي . منهما املعرفة املتعلقة بأمناط السلوك والعادات والقيم
 الدينية اخلاصة وبالتايل فإن أثر ايف نفوس أطفاهلا الكثري من مشاعر وأخالق الوالدين ومفاهيمهم

  .بريااآلباء على األبناء غالبا ما يكون ك
فاألسرة من أكثر املؤسسات أمهية للطفل، حيث يعتمد عليها يف تشكيل شخصيته 

هت من كل جوانبها، فبالنسبة للجانب اإلمياين مثال تبدأ األسرة وتكاملها، وال يتم ذلك إال إذا ُوّج
 وإعداده وتدريبه على العبادة وتعليمه بتلقني الطفل كلمة التوحيد وحب اهللا وحب الرسول 

كام الصالة والطهارة وتعليمه القرآن الكرمي وربطه به برابطة احملبة واالحترام والتقديس أح
  . واصطحابه إىل املسجد

وبالنسبة للجانب األخالقي تقوم األسرة بتأديب الطفل وحتسني أخالقه وتعويده الصدق 
خالقية اليت  جيب أن واألمانة واإليثار والعفة وحب الوطن والتضحية يف سبيله وغريها من القيم األ

  .يتحلى هبا
أما بالنسبة للجانب الفكري يف شخصية الطفل، فإن األسرة مسؤولة على تزويده بكل ما 

  .هو نافع من العلوم الشرعية و العلمية و التوعية الفكرية
ن شخصية قوية وكذلك بالنسبة للجانب اجلسمي فقد أوصى اإلسالم باالهتمام به ليكّو

حتمل املشاق ومقاومة األمراض، كما أوصى بضرورة تعليم األبناء خمتلف أنواع مؤثرة قادرة على 
  .الرياضة ليشبوا أصحاء أقوياء

فالنظام األسري هو املسؤول األول عن اكتساب األبناء لقيمهم أثناء عملية التنشئة 
وسيطا أن لألسرة دورا مهما باعتبارها " وايتنج"و"ينر"و"ستروديبك"االجتماعية، واتفق كل من

  .)78("حيويا وأساسيا بني الثقافة والفرد من خالهلا  يتحقق اكتساب القيم وغرسها  يف نفوس األبناء
واألسرة حني تقوم بدورها ال بد وأن تدرك أن مهمتها ال تقتصر على إجياد املأوى الصحي 

و  الرعاية والتهذيب،بل عليها أن تعي أن أبناءها يف حاجة إىل ...وتوفري الغذاء اجليد وامللبس الالئق 
                                                 

  .  رواه البخاري ومسلم -)77(
   .112، مرجع سابق، صالقيم الدينية للشباب من منظور اخلدمة االجتماعية:  نورهان منري حسن فهمي-)78(



ن حياهتم املستقبلة ومصريهم القادم  يف حاجة إىل اختزان قيم وعادات وجتارب يف الالوعي تكّو
كما أن مهمتها ال تعتمد على كثرة األقوال، وإمنا تعتمد على املالحظة واملشاهدة وفق منطق القدوة 

  ".به بلسانهوليكن تأديبه بسريته قبل تأدي:"وحسب ما قال علي بن أيب طالب
  : )79(       ومما سبق ميكننا إمجال دور األسرة يف إكساب القيم الدينية وتنميتها يف النقاط اآلتية

 أن يكون الوالدان قدوة ألبنائهم يف التحلي بالقيم الدينية سواء يف أداء الفرائض أو -
  . اليومية أو تعامالهتم مع اآلخرينتالسلوكيا

  . وتربيتهم تربية أخالقية قائمة على الفضيلة واألخالق احلرص على تنشئة األطفال-
 توجيه األبناء إىل حفظ القرآن ومتابعتهم يف ذلك نظرا ألمهيته القصوى يف التحلي بالقيم -

  .الدينية بعد ذلك
وإبعادهم عن رفقاء السوء   توجيه األبناء حنو املعايري اليت يتم من خالهلا انتقاء األصدقاء،-

  . على قيمهمحىت ال يؤثرون
  . تقومي سلوكيات األبناء الغري مرغوب فيها -
 تربية األبناء تربية أخالقية سليمة تعمل على تكوين شخصية متزنة متكاملة واالهتمام -

  .)العقائدي،الفكري،النفسي،االجتماعي،اجلسمي(جبميع نواحي النمو
  : املدرسة-ب

اليت تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافة و  االجتماعية الرمسية تعترب املدرسة من أهم املؤسسات
وألهنا تؤثر يف مفاهيم الفرد  توفري الظروف املناسبة إلجياد التوازن النفسي واالجتماعي لدى الفرد

فاملدرسة هي مؤسسة أوجدها اجملتمع من أجل تربية ، ويف تكوين معتقداته كما تؤثر يف سلوكه
دف إعداد الفرد إعدادا صاحلا وصقل شخصيته وتعديل وتعليم األبناء على أسس منهجية سليمة هب

كما أن للمعلم دور ال ميكن إغفاله يف غرس القيم الدينية واملبادئ ملا له من أثر عظيم . )80(سلوكه
  .يف إحداث التغيري يف سلوك األطفال
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  :و لكي تقوم املدرسة بدورها كمؤسسة تربوية قيمية فإهنا مطالبة بالتزام القضايا اآلتية
 توفري اخلربات املتنوعة لتنمية القيم لدى الناشئة وإتاحة الفرص أمامهم للتعرف عليها -

والوعي هبا، إذ أن املسألة ليست جمرد تقدمي للقيم واستيعاهبا نظريا، وإمنا كيفية بناء هذه القيم 
  .وتعزيزها يف نفوسهم

بأساليب الوعظ والتلقني بل االهتمام بتوفري مواقف عملية ملمارسة هذه القيم، فال يكتفي  -
  .ال بد من توفري املواقف احلية اليت يعيشها الناشئ يف املدرسة

االهتمام باجتاهات الناشئة ومشاعرهم، واستخدام الشحنة االنفعالية والتفكري معا يف تنمية  -
  .الدينيةالقيم 

على درجة عالية من االهتمام بتوفري القدوة الصاحلة املمثلة يف املعلم اخلري، الذي يكون  -
  .املهارة، وعلى وعي وتدريب كافيني لتنمية القيم

االهتمام باجلو االجتماعي املدرسي القائم على أساس احملبة واأللفة والتفاهم والتشجيع   -
 عن طريق العالقة احلميمة مع أساتذته الدينيةإذ أن هذا يعطي املتعلم فرصا مناسبة ليتشرب القيم 

  .  ومعلميه
تمام باألنشطة املدرسية املتنوعة، واليت تعترب بيئة مناسبة لتنمية القيم، إذ ميكن من االه-

  .)81(خالهلا ممارسة تلك القيم كالشورى واحلوار والتعاون وتبادل اآلراء
 ال بد وأن تعيد النظر يف مناهجها، وتدرك أن مهمتها تتمثل - يف وقتنا احلاضر–إن املدرسة 

ل، وهذا وضع يفرض عليها أن جتتهد يف صنع األجيال الناضجة، ولن يتم يف إعداد جمتمع املستقب
ذلك إال إذا وضعت يف اعتبارها بأهنا مكلفة إىل جانب مهمتها العلمية مبهمة تلقني القيم الدينية 

  . ووجوب احترامها وما ينجم من انتهاكها من اضطراب واعتالل
  :املسجد-ـج 

ؤسسات اليت تساهم يف تكوين اجملتمع املسلم والتأليف بني حيتل املسجد املكانة األوىل بني امل
فهو مكان مقدس للعبادة "وتكوين ثقافتهم االجتماعية وتصوراهتم املشتركة،  أفراده ومجع مشلهم

حيث تقام فيه الصلوات، ومركز للعلم تنتشر فيه حلقات الدروس واملواعظ العلمية، وهو مركز 
                                                 

   .64-63 ، مرجع سابق ، صتعلم القيم وتعليمها :ماجد زكي اجلالد -)81 (



فيه القيم الروحية واخللقية واالجتماعية، فيه جيدد املسلم عزميته،  حيث تتجلى الدينيةإشعاع للقيم 
ويشحذ روحه ويتواصل مع غريه من املؤمنني، وهو موئل اإلنسان وحمط رحله عندما تتعبه الدنيا 

  . )82("وتنوء بكاهله أعباء احلياة املادية املرهقة
كن ذكر أمهها فيما  وتنميتها واليت ميالدينيةوللمسجد دوره ووظائفه يف غرس القيم 

  :)83(يلي
 نشر العلم وتعليم األفراد التعاليم الدينية، مما ينمي لديهم معايري سلوكية إسالمية حتقق -

  .سعادة الفرد واجملتمع
مما يعزز العمل   إمداد األفراد باإلطار السلوكي املعياري القائم على التعاليم اإلسالمية،-

  .م الكفر والفسوق والعصيانالصاحل لديهم حبا وسلوكا، ويكره هل
 تنمية الوازع الديين لدى الفرد واجلماعة، ومن مث دعوهتم إىل ترمجة املبادئ والتعاليم إىل -

  .سلوك عملي واقعي
 وتوحيد السلوك الدينية دعم روح األخوة والتعارف بني املؤمنني مما يؤدي إىل دعم القيم -

  . كالظلم واحلسدسلبيةة واالجتماعية من قيم االجتماعي، ونبذ كل ما يضعف الروح اإلمياني
 حماولة تذويب الصراع القيمي بني األجيال اجلديدة واألجيال القدمية ألن األفراد اجلدد -

يقتدون باألفراد القدامى، فالقدوة الصاحلة والنماذج السلوكية تظهر جليا من خالل املسجد، ومن 
وة ومبدأ الشورى واملناقشات املوضوعية يف شىت مث تضعف اجتاهات الصراع القيمي، يف ظل القد

  .شؤون احلياة بني الصغار و الكبار
إن هذه الوظائف ال ميكن حتققها إال بالفهم الصحيح للدين بأنه ما نزل من السماء وما 
انتصب على األرض إال ملصلحة العباد وفائدهتم، ويقتضي هذا أن جتتهد الدروس واحملاضرات 

 قدم الدين على أنه دعوة للحياة ولشؤون الناس االجتماعية والنفسية والتربوية،والندوات على أن ت
وما جعلت اآلخرة وما فيها من حساب وجزاء إال لتوفري الضمانات الكافية لتكون احلياة ذات 

 الدينيةهدف وذات فاعلية، كما أنه ال بد من توخي األسلوب الواقعي واملنطقي يف حتليل القيم 
  . أمهيتها يف احلياةليدرك الناس
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  : مجاعة الرفاق-د
تقوم مجاعة الرفاق أو األقران بدور هام يف العملية التربوية للفرد، فهي تؤثر يف قيمه ومبادئه 

املرء على دين خليله فلينظر أحدكم من :" يف قولهومعايريه االجتماعية، وهذا ما يؤكده الرسول 
  .)84("خيالل

 من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشباب تبعا لتغري السن و و تتدرج مجاعة الرفاق مع الطفل
تدرجه،كما يتوقف مدى تأثر الطفل جبماعة الرفاق على درجة والئه هلا ومدى تقبله ملعايريها 

  .وقيمها واجتاهاهتا وعلى متاسك هذه اجلماعة ونوع التفاعل القائم بني أفرادها
األطفال إىل أقران يدعمون لديهم القيم وتساعد التنشئة األسرية اإلجيابية على توجه "  

اإلجيابية والسلوك السوي، أما التنشئة األسرية السلبية فهي تساعد على اختالط األطفال بأقران 
أسوياء فيقللون من التأثري السليب الذي تتركه األسرة أو خيتلطون بأقران غري أسوياء فيأيت سلوك 

   .)85("لعامةاألطفال على حنو جيايف اجتاهات اجملتمع ا
خاصة يف -وهكذا يتضح لنا أن مجاعة الرفاق تلعب دورا بارزا يف تكوين القيم واالجتاهات  

 مما يؤكد على دور األسرة يف مساعدة األبناء يف عملية انتقاء -ظل غياب األسرة وضعف سلطتها
يس السوء مثل اجلليس الصاحل واجلل«: أصدقائهم، وحسن اختيار الصحبة الطيبة، يقول الرسول 

كمثل صاحب املسك وكري احلداد، ال يعدمك من صاحب املسك إمـا تشتريه أو جتد رحيه وكري 
  . )86( »احلداد حيرق بدنك أو جتد منه رحيا خبيثا

  : وسائل اإلعالم-و  
حلديث اتلعب وسائل اإلعالم و االتصال دورا هاما وخطريا يف تنشئة األجيال الصاعدة يف اجملتمع 

 السينما، لكتب،اإلنترنيت،اواجملالت،التلفاز، املذياع، اجلرائد (عالم سائل اإلواملعاصر، فو
املقروءة واملسموعة واملرئية تشكل جسرا ومعربا هاما يف نقل القيم واالجتاهات  ...)املسرح

  .)87("والسلوكيات من جانب الدولة إىل مواطنيها
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وائي املقعر والتنوع يف القنوات ويأيت التلفاز على رأس تلك الوسائل خاصة مع انتشار اهل
حيث يعد الوسيلة اخلطرية ذات اجلاذبية اليت يقضي الكبار والصغار معا أوقات "الدولية املختلفة 

طويلة يف مشاهدته ملا يوفره من برامج خمتلفة جتذب وتشد االنتباه، فكل ما يبثه التلفاز من مواد 
لقيم واالجتاهات واملعتقدات اليت جيب أن يتحلوا إعالمية خمتلفة يقدم لألطفال صور عن السلوك وا

هبا، وذلك باعتبار أن هذه األفالم تقدم هلم البطل اخلارق، والطفل السوي وغري السوي، واملرأة 
إخل، فالعديد من القيم واالجتاهات وأمناط السلوك يستطيع التلفاز بثها يف عقول ...الربيئة والسيئة

ة من خالل الفيلم، ومن هنا فإن ما تقوم به األسرة أو املدرسة يف األطفال يف ساعة أو نصف الساع
  .)88("شهور يقوم به التلفاز يف نصف ساعة فقط

أما آن  :" - صور من العقد األخري للقرن العشرين-تقول إميان عبد العزيز البيطار يف كتاهبا
ات التلفزيون، وما لنا اليوم أن نعترف، أن ما يعانيه الناس من سلوك منحرف، اقتبس من شاش

يعرضه من مسرح وفنون بل وحىت أفالم كرتون، وهل ننكر ما اعترى اجملتمع من تغيري كان لرواج 
هذا اجلهاز فيه أبلغ التأثري، فكم من سلوك ُعرف بالقبيح على مر األزمان تطهر على يد كاتب و 

الناس له استغرابا وأبدوا حىت صار أمرا طبيعيا يف حياة الناس وكم من موقف أبدى ...متثيل فنان
 فما كان خمزيا ومعيبا وغري الئق باألخالق...ضده احلزم والصالبة، انقلب وصار مع األيام صوابا

ليفتك قلوبا وعقوال، وما دام  صار واقعا وطأطأ الكل له األعناق، بصمتنا أعلنا للفساد قبوال
            ).89 (..."الصمت فينا فلن حنرز لغاياتنا وصوال

وعليه فمن الواجب مراقبة األبناء وتوجيههم إىل أخذ ما هو مفيد ونبذ ما ال يفيد من  
  .   السلوكيات واالجتاهات اليت تعرض بربامج التلفاز

إننا وبالنظر إىل وسائل اإلعالم املختلفة وسعة جماهلا ومشول تغطيتها للقضايا الثقافية والفكرية 
 ونفاذها يف جمال تنمية القيم واالجتاهات وغرسها وتعزيزها واالجتماعية والسياسية وقوة فاعليتها

وتغيريها، فإنه يتوجب االهتمام هبا اهتماما كبريا وتوجيهها لتكون أداة فاعلة يف تعزيز القيم اإلجيابية 
الدينية وحماربة القيم السلبية، وحىت تكون وسائل اإلعالم أداة تربوية إجيابية تسهم يف بناء القيم 

  :)90(ا فإنه ينبغي أن تتصف بالصفات اآلتيةوتأصيله
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 أن تنبثق رسالتها من تصور إسالمي خالص، وبطريقة متكاملة مع بقية الوسائط األخرى -
  .حىت تتظافر اجلهود يف سبيل تقدمي القيم اإلسالمية اخلالصة

 أن ختضع لتنظيم وختطيط شامل إليصال القيم اإلسالمية للناس كافة بأسلوب عصري -
  . على العقل واملنطق وبكافة األساليب املمكنةيعتمد

 أن تستخدم احلكمة يف خماطبة الناس، فتأتيهم من جانب اهتماماهتم وآالمهم اليومية مع -
  .انتقاء الكلمة الطيبة اليت تفتح أقفال القلوب والعقول

  .عالمية أن تتصدى للقيم واالجتاهات اهلابطة اليت تقدم بقصد أو عن غري قصد يف املادة اإل-
 أن تعمل على إجياد كوادر إعالمية مسلمة مبدعة من أجل إيصال القيم اإلسالمية لكل -

  .فرد يف اجملتمع اإلسالمي وبصورة مناسبة وشائقة
 أن تركز على برامج األطفال بوجه خاص، حبيث تقدم هلم القيم اإلسالمية بصورة -

  .مبسطة تعتمد على املواقف احلياتية
برامج املرأة املسلمة، وتقدم هلا كافة ما يهمها، وبصورة تتمكن معها املرأة  أن تركز على -

  الدينيةاملسلمة من االستفادة من هذه الربامج، ذلك ألن املرأة هي أخطر عامل مؤثر يف تنمية القيم
  .لدى األطفال

  نظريات اكتساب القيم: املطلب اخلامس
هنا وتغريها،على وفق األرضية الفكرية اليت تعددت النظريات اليت تصدت لتفسري القيم و تكو

  .يقف عليها كل منظر من العلماء الذين وضعوا تصوراهتم حول موضوع القيم
يرى فرويد وهو املعرب الرئيس هلذا املنظورأن عملية اكتساب : )91(نظرية التحليل النفسي-1

اه األعلى من خالل ث يكتسب الطفل أنيح األخالق والقيم تبدأ منذ مرحلة الطفولة املبكرة،
فهما يعلمان الطفل القواعد األخالقية  إذ يقوم الوالدان بدور ممثلي النظام، التوحد مع الوالدين،

واملثل العليا للمجتمع الذي يترىب فيه الطفل ويتم ذلك عن طريق تشجيع الطفل  والقيم التقليدية،
اج وعدم الرضا عندما خيطئ فيما وإبداء االنزع واستحسانه عندما يفعل ما جيب عليه أن يفعله،
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ومن هنا يتكون لدى الطفل نظام من القيم والقواعد األخالقية املتمثلة باحملتويات و ، جيب أن يفعل
  .  املرغوبات فيكون ما أمساه فرويد باألنا األعلى وهو ما يقابل الضمري

أن عملية " دهوفالن"و" سكز" و" ُهل"يقرر السلوكيون ومنهم  :)92(النظرية السلوكية-2
تتم عن طريق التعزيز اإلجيايب والتعزيز السليب ويتعاملون مع القيم على أهنا إما إجيابية  اكتساب القيم

  .أو سلبية كما أهنا ليست أكثر من استنتاجات من السلوك الظاهر للفرد
 ويرون أيضا أن غاية النمو األخالقي أن تتفق املفاهيم األخالقية واملعتقدات مع السلوك
األخالقي، ومن هنا تتضح أمهية هذه النظرية فهي البداية الصحيحة لدراسة القضايا األخالقية 
ومعرفة كيف يصل األفراد إىل أن يتصرفوا بطريقة أخالقية أو غري أخالقية، فيمكن التحكم يف 
السلوك األخالقي السيئ وكفه عن طريق توقع العقاب أو تعلم جتنب رد الطفل للسلوك السيئ 

  .ذي يتبعه عقاب فيؤدي إىل قلق و توتر مينع الطفل من تكرار ذلك الفعلال
وينظر السلوكيون إىل القيم كسلوك يتم اكتسابه نتيجة عملية تفاعل املتعلم مع املثريات 

والسلوك غري املرغوب  فمن املمكن أن يتعلم الفرد السلوك املرغوب فيه البيئية وتعزيز استجاباته هلا،
والسلوك األخالقي  القائمة على تدعيم االستجابات وتعزيزها، على مبادئ التعلم ذاهتااعتمادا  فيه،

.                                                   يتعلم ويكتسب بالطريقة ذاهتا اليت يكتسب فيها أي سلوك آخر
تنظر املدرسة املعرفية إىل اكتساب القيم على أهنا عملية إصدار : )93( النظرية املعرفية-3

واكتساب القيم يف نظر هذه املدرسة ليست  أحكام ترتبط ارتباطا وثيقا حنو التفكري عند الطفل،
حماكاة لنموذج اجتماعي أو تكيف للسلوك األخالقي مبقتضى املثريات البيئية أو اإلذعان لقواعد 

القيمة تنشأ من حماولة الفرد حتقيق التوازن يف عالقاته االجتماعية وقدراته معينة، وإمنا تؤكد أن 
من أوائل رواد هذه املدرسة فقد أبدى اهتماماته يف بعض دراساته بنمو "بياجيه"ويعترب  العقلية،

حكم الطفل األخالقي وطريقته يف التفكري حول األسئلة اليت تتعلق بالصواب واخلطأ وفهمه للقوانني 
  .تماعيةاالج
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حيث وضع تسلسال ارتقائيا لنمو األحكام " بياجيه"إىل ما توصل إليه "كولربج"وقد أضاف 
إىل أن القيم تتأثر بالعديد من العوامل " كولدج"و"بياجيه"وبذلك يقرر كل من ، اخللقية لدى الطفل

  .   لقيةوالقدرات املعرفية والتغريات الثقافية والتربية اخل كأساليب التنشئة االجتماعية،
أن اكتساب القيم وتعلمها يتم " وولثرز"و"باندورا"يؤكد  :)94( نظرية التعلم االجتماعي-4

من خالل مالحظة مناذج اجتماعية ومن خالل احملاكاة أو التقليد، وعليه فإن القيم السلبية أو غري 
  .ذج سلبيةاملرغوب فيها يتم تعلمها نتيجة للخربة املباشرة أو نتيجة لتعرض الفرد إىل منا

 النموذج كوفئ أو أُثيب أو عوقب ) املالحظ(على أن مشاهدة الفرد" باندورا "كما أكد 
سيخلق لدى املالحظ توقعا بأن قيامه بسلوك مشابه لسلوك   بسلوك ما،)النموذج(نتيجة لقيامه 

عزيز بالت"هذا التعزيز "باندورا"ويسمي . النموذج سيجلب له نتائج مماثلة إذا ما قام بتقليده
  .     وهو األثر الثانوي الذي يتركه تعزيز سلوك النموذج على سلوك املالحظ"باإلنابة

هذا وقد نبغ عدد كبري من املفكرين والعلماء املسلمني هلم آراء سديدة ومهمة يف عملية 
إكساب القيم الدينية كالغزايل وابن خلدون وابن سينا وسنحاول يف هذه الدراسة عرض بعض 

  . عملية إكساب القيم وغرسها لدى الطفلآرائهم يف
  :يـالغزال*     

يذهب اإلمام الغزايل يف تربية الطفل وإكسابه القيم الدينية مذهبا يبدأ أوال بتهذيب العقل 
وال تأيت هذه األمور إال عن طريق غرس  .باملعرفة وهتذيب النفس بالعبادة ومعرفة اهللا والتقرب منه

إن التربية اإلسالمية جيب أن تبدأ يف :"ويقول .صدور الصغار منذ نشأهتمالقيم الدينية الصحيحة يف 
سن مبكرة ذلك ألنه يف هذه السن يكون الصيب مستعدا لقبول العقائد الدينية مبجرد اإلميان هبا  
لذلك عند تعلمه الدين يبدأ حبفظ قواعده وأصوله وبعد ذلك يف مراحل الحقة يكشف له املريب 

لما شب الطفل يرسخ اإلميان عنده بالتدرج عن طريق كو  يؤمن به ويصدقه،معانيه فيفهمه مث
  ".)95(التلقني واحملاكاة مث اإلثبات والرباهني لكي يكون دينا قويا راسخا
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وشبه االعتقاد عن  وقد شبه اإلمام الغزايل عملية التلقني ببذر البذور يف التربة لزراعتها،
بذر ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها ثابت وفرعها يف فينمو ال طريق الربهان بعملية السقي،

  .السماء
وإذا تأملنا منهج الغزايل يف التربية وغرس القيم الدينية، وجدناه منهجا متكامال مجع بني 

  :ويتضح ذلك فيما يلي .أطراف التربية العقلية واجلسمية والوجدانية واألخالقية
  .االهتمام برضاعته ضرورة رعاية الطفل وتربيته منذ والدته و-1
  . االهتمام بتأديبه وتعليمه حماسن األخالق وحفظه من قرناء السوء-2
ألن منع الطفل من اللعب   تدريبه على الرياضة واملشي واحلركة وأن يؤذن له باللعب،-3

  .   مييت قلبه  وخيمد ذكاءه وحيمله على االحتيال للخالص من التعليم
ف باملثل العليا باإلسالم حىت يدرج على حب الصاحلني  سرد حكايات األبرار والتعري-4

  .واإلقتداء هبم
فإن أساء مرة فيجمل  مدح الطفل إذا ظهر منه فعل حممود وتكرميه على األفعال احلسنة، -5

فإن مكاشفته قد  وال يكاشفه وال سيما إذا تستر الطفل واجتهد يف اإلخفاء، باألب أن يتغافل عنه،
وينصح بالعقاب إذا تكرر اخلطأ عدة مرات مع عدم التمادي يف العقاب  االة،تزيده جسارة وعدم مب

  .والتأنيب ألن ذلك يهون على الطفل
  . مراعاة مبدأ الفروق الفردية بني األطفال-6
 إذا بلغ سن التمييز ينبغي أن ال يسامح يف ترك الطهارة والصالة ويؤمر بالصوم يف بعض -7

  .ج إليه من أمور الشرعويعلم كل ما حيتا أيام رمضان،
 جيب أن يعلم أن الرفعة يف اإلعطاء ال يف األخذ وأن األخذ لؤم وخسة ودناءة إن كان -8
 وبذلك يكتسب قيمة العفة وذلة ومهانة إن كان فقريا فال يصح أن يأخذ شيئا من األطفال غنيا ،
  .مثال



  :)96(ابن سينا* 
قيم الدينية أنه جيب تعويده على اخلصال يرى ابن سينا يف تربية الطفل وعملية إكسابه ال

احلميدة قبل أن ترسخ العادات القبيحة فيه ألنه من الصعب أن يتخلص منها إذا اعتادها ومتكنت من 
  .نفسه 

وكذلك يذهب إىل أن املريب إذا أراد االجتاه إىل العقوبة وجب عليه أن حيتاط كل احليطة و 
ح أال يعامل املعاقب بشدة أو عنف يف البدء، بل يعامل يتخذ احلكمة والعطف يف حتديدها، وقد نص

ف تارة أخرى، ويرى أنه ال بد من استخدام يباللني واللطف ويستعمل معه الترغيب تارة والتخو
العبوس والتوبيخ والتأنيب إذا اقتضى األمر وأحيانا يكون النصح والتشجيع أو املدح أجدى أثرا يف 

ومعىن هذا جيب أن يعامل كل طفل املعاملة املناسبة وأن ندرس كل اإلصالح من التوبيخ والتأنيب، 
حالة على حدة وإذا اضطر املريب إىل معاقبة الطفل فإن ابن سينا يرى أال يلجأ للعقوبة إال عند 

  .الضرورة وال يلجأ إىل الضرب إال بعد التهديد والوعيد 
على مبلغ عناية املربني املسلمني  تبدأ منذ الفطام وذلك يدل الدينيةكما يرى أن غرس القيم 

  . نفسيا وجسميا يف إعداد املواطنني الصاحلنيا وإدراكهم ملدى تأثريهبالقيم
وهبذا يتفق الغزايل مع ابن سينا على مراعاة الفروق الفردية بني األطفال وأن يعامل كل طفل 

كون العقاب عند اخلطأ ذلك اتفقا على أال يكو. املعاملة املناسبة، وأن ندرس كل حالة تبعا هلا
مبالغا به مع أخذ احليطة واحلذر عند العقاب واستخدام الشفقة يف ذلك وكذلك التأكيد على املدح 

  . فيما هو صواب
  :ابن خلدون* 

يرى ابن خلدون أن طريقة التدريس هلا أثر كبري يف غرس القيم الدينية وتنميتها لدى الطفل 
وبالفهم وباإلمجال بعد ) الواقعية(رة االهتمام باألمثلة اجليدةحيث أكد على توجيه املعلمني إىل ضرو

  .التفصيل واألخذ بالتدريج تبعا الستعداد املتعلم ومستواه
 ويرى ابن خلدون تقدمي دراسة القرآن على غريه من املواد الدراسية يف الصغر حىت يشب 

لدراسية أو العامة كما أكد على الطفل على التربية اإلسالمية وحىت ال تطغى املاديات على حياته ا
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 إلميانه الشديد بأن العنف والقسوة ،عدم استخدام الشدة و القهر يف التعليم وندد بأساليب العنف
مييتان قلب الطفل ويؤديان بالطفل إىل تعلم املكر واخلديعة لإلفالت من العقاب، وهلذا فهو يدعو 

مضر جبسد املتعلم وخباصة األطفال، فإذا أُخذ إىل الرمحة باألطفال وعدم إرهاقهم، ألن اإلرهاق 
  .الوليد بالقهر فََتر محاسه وتظاهر مبا ليس يف ضمريه فيفسد معىن اإلنسانية يف نفسه منذ الصغر

يا أمحر إن أمري : بعث إيل الرشيد يف تأديب ولده حممد األمني فقال":خلف األمحر"يقول
 فصري يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، فكن له املؤمنني قد دفع إليك مهجة نفسه و مثرة قلبه،

أقرئه القرآن وعلمه األخبار وروه األشعار وعلمه السنن، وبصره مبواقع . حبيث وضعك أمري املؤمنني
الكالم وبدئه، وامنعه من الضحك إال يف أوقاته، وخذه بتعظيم مشايخ بين هاشم إذا دخلوا عليه، 

 وال مترن بك ساعة إال وأنت مغتنم فائدة تفيده إياها من غري ،سهورفع جمالس القواد إذا حضروا جمل
 وقومه ما استطعت بالقرب ، وال متعن يف مساحمته فيستحلي الفراغ ويألفه،أن حتزنه فتميت ذهنه

  . )97(واملالينة فإن أبامها فعليك بالشدة والغلظة 
   القيم الدينية األسرية: املبحث الثاين

  إلميانقيمة ا :املطلب األول   
تلك العقيدة املتكاملة اليت يتحرك هبا املسلم يف جمال احلياة، عابدا  "ونقصد بالقيمة اإلميانية 

لربه وجماهدا يف سبيله، وساعيا إىل اخلري بإذنه، وهذه العقيدة إميان وثيق باهللا ال يتزعزع وثقة تامة يف 
م اآلخر، على حنو ما ورد يف القرآن عدله وقضائه، وتصديق شامل بكتبه ورسله، ومعرفة يقينية باليو

 ال بد من توفره على معرفة َحقَّة بصفات اهللا -عز وجل-الكرمي والسنة املطهرة، واإلميان احلق باهللا 
    .)98("عز وجل وإال ما كان إميانا وال كان معرفة باخلالق جل جالله

الصحيح البد أن يعّبر عن واإلسالم يربط ربطا حمكما بني اإلميان والعبادة والقيم، فاإلميان 
نفسه يف العبادة اخلاشعة الصادقة، وهذه البد أن تؤدي إىل ممارسة القيم الدينية، فالعبادة ما مل تثمر 
القيم الفاضلة من أمانة وصدق وإخالص وحب وبر فال قيمة هلا، ومن هنا يتبني لنا جليا أنه ال جمال 

لركيزة الكربى وهي اإلميان باهللا عز وجل، فمن هذا للحديث عن القيم الدينية إال باالستناد إىل ا
اإلميان الذي هو القيمة األعلى واألمسى تنبثق القيم األخرى، وعليه فالقيمة إفراز طبيعي للمنهج 
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الفكري الذي يتبناه الفرد، بيد أن لكل منهج فكري مرتكز عقدي تقوم عليه، ويف هذا الصدد يشري 
العقيدة ألهنا متثل الغذاء الروحي والفكري له وحتقق له اهلدوء إىل حاجة اإلنسان إىل " لوبون"

واالستقرار النفسي، ولعل هذا ما يفسر سعي اإلنسان املستمر لالرتباط بعقيدة ما من أجل إشباع 
احلاجة النفسية للعقيدة، والعقيدة عامل ضابط يف حياة الفرد وسلوكه، وكلما ازداد يقني الفرد 

  .)99("سلوكيا مبقتضياهتاوتزامه فكريا بعقيدة معّينة زاد ال
واحلاجة اليوم إىل العقيدة أشد منها يف أي عصر مضى، والنفس اآلمنة املطمئنة ال ميكن أن "

تبلغ هدوءها واستقرارها ما مل تستند إىل عقيدة راسخة يف قوة أزلية أبدية، ومدد أعلى وأعمق من 
مؤسس املدرسة املعروفة بامسه وأكرب تالمذة ) يونج(بري ظواهر املادة املتغرية، فهذا احمللل النفسي الك

لقد قصدين آالف يطلبون املعرفة والشفاء من احلرية واالحنالل، فكان أسرعهم إىل : يقول" فرويد"
  .)100("حتقيق أمله ذوو العقيدة ومن يف سريرهتم بذرة التدين الصادق

سهم كذلك يف حتقيق متاسك ٌينه  فإ،سهم يف صياغة الشخصية املتماسكةيٌ اإلميانوإذا كان 
  .الترابط والتقارب واأللفة والقوةحققه من الشعور بُياألسرة وحتقيق التكامل بني أفرادها، ملا 

 وهي اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه –إن القيمة اإلميانية 
  .  تنبثق عنها بقية القيموشره، هي الركيزة الكربى والقيمة األعلى واألمسى اليت

وقاعدة املنهج الذي حيكم احلياة وقاعدة القيم، ر واإلميان باهللا يف اإلسالم قاعدة التصو"
مائر الناس وعلى سلوكهم هللا فالسيادة على ض... تحركها املؤمن هنا وهناكوقاعدة كل حركة ي

 صاحب من إال ُتتلقى ال ماعاالجت ونظم  ومن مث فالتشريع وقواعد القيم،حبكم هذا اإلميانوحده 
  .)101("األحد الواحد السيادة

واإلميان باملالئكة إميان حبقيقة غيبية، ال سبيل لإلدراك البشري أن يعرفها بوسائله احلسية 
 وهو العليم بتكوينه وأشواقه، -وهو فاطره-والعقلية املهيأة له، ومن مث شاءت رمحة اهللا باإلنسان

  .ده بطرف من احلقائق الغيبية ويعينه على متثلها أن مي-وما يصلح له وُيصلحه 

                                                 
 .   25، ص 1982، 2 دار الشروق، ط- دراسة يف علم االجتماع اإلسالمي– بناء اجملتمع اإلسالمي ونظمه:  السمالوطي نبيل-)99(
  .103، شركة الشهاب، اجلزائر، ص  من معامل احلق يف كفاحنا اإلسالمي احلديث:  حممد الغزايل-)100(
  .   341، مرجع سابق، ص يف ظالل القرآن:  سيد قطب-)101(



فاإلميان حبقيقة املالئكة، يوسع آفاق الشعور اإلنساين بالوجود، فال تنكمش صورة الكون   
 كما أنه يؤنس قلبه هبذه - وهو ضئيل -يف تصور املؤمن حىت تقتصر على ما تدركه حواسه

. )102("تغفر له وتكون يف عونه على اخلري بإذن اهللاألرواح املؤمنة من حوله تشاركه إميانه بربه، وتس
والرمحة، فاإلميان هبم جزء من وقد جاء يف األحاديث الصحيحة أهنم حيضرون جمالس الذكر والتالوة 

  .عقيدة اإلسالم
الطبيعي الذي ينبثق واإلميان بكتب اهللا ورسله، بدون تفرقة بني أحد من رسله هو املقتضى "

الصورة اليت يرمسها اإلسالم، فاإلميان باهللا يقتضي االعتقاد بصحة كل ما جاء من من اإلميان باهللا يف 
عند اهللا وصدق كل الرسل الذين بعثهم اهللا، ووحدة األصل الذي تقوم عليه رسالتهم وتتضمنه 

 يشعر املسلم – ومن مث –الكتب اليت نزلت عليهم وهكذا تتلقى األمة املسلمة تراث الرسالة كله 
  .)103("وره يف هذه األرض إىل يوم القيامةبضخامة د

كما أن التطلع لآلخرة " جيعل املسلم حيس باالمتداد يف الزمان واملكان واإلميان باليوم اآلخر  
يولد معىن لثبات القيم الدينية، ما دام اإلنسان جيد امتدادا حلياته وحسابا على أعماله، وهكذا 

اءه هلا يف العمل الصاحل، ابتغاء الرضوان واجلنة يف يستثمر حب اإلنسان لنفسه وخوفه عليها ورج
  .)104("اآلخرة

يكفل حتقيق الطمأنينة، وإزالة " مع مسؤولية اإلنسان عن أعماله واإلميان بالقضاء والقدر،
عقد الذنب واخلوف، ويولد روح البذل والتضحية وحيّدد بقوة مسؤولية اإلنسان، فهو يدبر أمره 

م الغيب وال يستطيع أن يستفيد من مصادر غيبية توضح ما سيحدث يف حسب اجتهاده، ألنه ال يعل
إن اخلوف من احلتميات القدرية ال مكان له يف اإلسالم إال عندما ... احلياة مـّما كتب اهللا عليه

  .)105("ينحرف الفهم لعقيدة القضاء والقدر
بادته هو احملور الذي إن من عظمة اإلسالم، أنه يرقى بالفرد املؤمن فيجعل اإلميان باهللا وع  

 –العادة والفطرة  –نشاطه اإلنساين كله، وخيرج عاداته وغرائزه من أن تكون يف حميط يدور حوله 

                                                 
  .   342، املرجع السابق، ص يف ظالل القرآن: طب سيد ق-)102(
  .342، مرجع سابق، ص يف ظالل القرآن:  سيد قطب-)103(
 كتاب األمة، سلسلة فصلية تصدر عن وزارة األوقاف والشؤون -قيم اجملتمع اإلسالمي من منظور تارخيي:  أكرم ضياء العمري-)104(

  . 58 هـ، ص 1414،  قطر، 1، ط39اإلسالمية، ع
  .60، املرجع السابق، ص قيم اجملتمع اإلسالمي من منظور تارخيي: كرم ضياء العمري أ-)105(



 أيا كانت -والزواج على أّنه حاجة فطرية عند كل إنسان. إىل سعة العبودية وحتقيق اإلميان باهللا
يتعدى بطريف العالقة فيه من "اقا غليظاميث"و " عقدا" إال أن اإلسالم جيعل من هذه العالقة -ديانته

قضاء الوطر فحسب، إىل بناء اإلنسان وعمارة األرض وهذا البناء لن يكون سليما إال إذا قام على 
  .انــــاإلمي: أساس متني هو

وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ  : وهلذا وضع القرآن اللبنة األساس يف هذا بقوله
ةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِنيَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ وَلَأَمَ

وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  بِإِذْنِهِخَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ 
الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِنيَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وقوله عز من قائل .  ))106لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

ى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِنيَ مِنْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ: وقوله تعاىل. ))107وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِنيَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
              .  ))108عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

 أنه  ، روى أبو هريرة عن النيب وهو املعىن الذي تؤكده السنة يف مجلة من أحاديثه   
   .)109(»ملاهلا وحلسبها وجلماهلا ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك : تنكح املرأة ألربع« : قال

ما استفاد املؤمن بعد «:  ، أنه كان يقول عن النيب - رضي اهللا عنه– أمامة وعن أيب
تقوى اهللا خريا له من زوجة صاحلة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته 

   .)110(»وإن غاب عنها حفظته يف نفسه وماله
ديهن وال تزوجوهن ألمواهلن ال تتزوجوا النساء حلسنهن فعسى حسنهن أن ير«  : وقوله 

 .)111(»فعسى أمواهلن  تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين وألمة سوداء خرماء ذات دين أفضل

                                                 
  . 221 سورة البقرة ، اآلية -)106(
  .26 سورة النور اآلية -)107(
  . 32 سورة النور اآلية -)108(
  .   رواه البخاري ومسلم-)109(
  . رواه أبو داود وابن ماجة-)110(
  .  رواه ابن حبان يف صحيحه-)111(



 على تزويج الرجل الـَمْرِضيِّ يف دينه وخلقه، هذا عن املرأة، أّما عن الرجل فقد حث الرسول 
  .)112(»إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه«  : يقول 

 اخلُلق بالذكر يف احلديث مع أنه من الدين، ألمهيته يف استمرار احلياة النيب وقد خص 
الزوجية واستقرارها، فاخللق هو احلاكم على التدين قوة وضعفا، فقد يكون الرجل صاحب عبادات 

  .ظاهرة ولكن يف أخالقه رقة وضعفا مما يدل على جهله حبقيقة الدين 
فيقول   مياين من حلظة االختيار، مث إىل حلظة املتعة واالستقرارإن اإلسالم يوجهنا حنو البناء اإل

لو أن أحدكم حني يأيت أهله قال بسم اهللا، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما « الرسول 
ليشمل اإلميان جو هذه العالقة يف عمومها، . )113(»رزقتنا، فولد بينهما ولد مل يضره الشيطان أبدا

وَأْمُرْ أَهْلَكَ  عز وجل   والتواصي على املبادئ والقيم الدينية يقول اهللا-افظةلتكون مستها هي احمل
رحم اهللا امرئا قام من الليل فصلى، مث أيقظ أهله، فإن   «وقوله . ) )114بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

ا، فإن أىب أبت نضح يف وجهها املاء، ورحم اهللا امرأة قامت من  الليل فصلت مث أيقظت زوجه
  .)115(»نضحت يف وجهه املاء

ومىت غابت الروح اإلميانية يف العالقة بني الزوج وزوجته، وبني اآلباء واألبناء، وبني األبناء 
  . بعضهم ببعض حل الشقاء والفساد

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث، ومنها ولد صاحل « : ويف احلديث الصحيح
ىل أن الدعاء ال يصل اآلباء بعد موهتما إال بشرط الصالح، مما يعطينا فيه إشارة إ. )116(»يدعو له

  . بعدا مهما يف أمهية احلرص على البناء اإلمياين يف األسرة، وتربية األبناء على هذا األساس املتني
 يف أمن األسرة وتأسيسا الستقرارها القيمة اإلميانية رغبةفاإلسالم يدعو إىل التركيز على 

إىل )  املركز- احلسب– املال -اجلمال(مىت فُِقَد اإلميان، فقد تتقلب املزايا األخرى ومتاسكها و
معاول هدم للبناء األسري  يف غياب اإلميان الذي حيكم السلوك ويوجه احلياة، ومن مث فإن معرفة 

                                                 
  .  ه البخاري ومسلم  روا-)112(
  .  136، ص 11ما يقول الرجل إذا أتى أهله، ج: باب. كتاب النكاح:  البخاري-)113(
  . 132 سورة طه اآلية -)114(
  . 3494صحيح اجلامع رقم احلديث .  أخرجه أمحد وأبو داود عن أيب هريرة-)115(
  .  رواه مسلم وأبو داود-)116(



املعيارية اإلسالمية لالختيار والعمل مبقتضاها خطوة هامة من خطوات بناء األسرة وضمان 
  . رارها ومتاسكهااستق

ونظرا ألمهية اإلميان يف التوافق الزواجي والتماسك األسري، فقد أجريت العديد من 
 1994" روبنسون"، تناولت طبيعة العالقة بني التدين والتوافق الزواجي، ففي دراسة (*)الدراسات

ق الزواجي واليت كان اهلدف منها الكشف عن املتغريات اليت ميكن أن تساهم يف حتقيق التواف
 إىل أن التدين كان أحد املتغريات املهمة اليت حسنت العالقة الزواجية لدرجة أن نتائجأشارت ال

بعض األزواج أشار إىل أن التدين كان هو العامل الرئيسي يف حتقيق السعادة الزوجية، وقد فسر 
لزوجات بأنواع عديدة من بعضهم هذا التأثري للتدين على احلياة الزوجية، بأن التدين ميد األزواج وا

الدعم مثل الدعم االجتماعي والوجداين والروحي والتوجيه األخالقي، كما ييسر عمليات اختاذ 
  . القرار و يقلّل الصراع بني األزواج وزوجاهتم

فالقيمة اإلميانية الصادقة مىت استقرت يف القلب، ظهرت آثارها واضحة يف املعاملة والسلوك   
واجملتمع واألمة، فاإلسالم عقيدة متحركة ال تطيق السلبية، إذ أهنا مبجرد على مستوى األسرة 

حتققها يف عامل الشعور تتحرك لتحقق مدلوهلا يف اخلارج، وُتترجم نفسها إىل حركة، وإىل عمل يف 
   .عامل الواقع

وإذا تفحصنا العالقات األسرية واالجتماعية يف حياتنا املعاصرة، جند أن االضطراب يف   
سلوك هو الظاهرة السائدة، ّمما يعطينا مؤشرا قويا على ابتعاد الكثري من الناس عن صفاء عقيدهتم ال

 قوة عاصمة من الدنايا - يف جانب القيم–املؤثرة والتزامهم املنضبط بتوجيهاهتا فاإلميان ميثل 
ميان، فما أكثر ما أو حيذرهم من شر، فإنه يثري فيهم كوامن اإل والقرآن عندما يدعو املؤمنني إىل خري

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  نقرأ نداء اإلميان مقرونا بتكاليفه 
فاإلميان القوي، هو الذي يصنع السلوك السوي، فهو يرتبط مباشرة باإلميان . ) )117وَالْحِجَارَةُ 

   .باهللا ورقابته الشاملة

                                                 
لعالقة بني التدين والتوافق الزواجي، أنظر الطاهرة حممود، دراسات نفسية، تصدر عن  لالطالع على املزيد من الدراسات حول ا-(*)

  .  2004رابطة األخصائيني النفسيني املصرية، العدد الرابع، أكتوبر 
  . 6 اآلية - سورة التحرمي-)117(



إن التزام األسرة املسلمة بالقيمة اإلميانية يف أخالقها وسلوكها كفيل بتحقيق السعادة 
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنْ  واالستقرار والتماسك يقول اهللا عز وجل 

  .) )118خَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَ

  قيمة املودة والرمحة: الثاين املطلب 
الوّد مصدر املوّدة الُوّد احلّب : وّدد: ما يلي) مادة وّد(جاء يف لسان العرب البن منظور 

          . )119(اجتلب وّده : حتّبب، وتوّدده:  وتوّدد إليه-. يكون يف مجيع مداخل اخلري
  . رحم بعضهم بعضا: الرقة والتعطف، تراحم القوم): مادة رحم(ة  والرمح-

  أي أوصى بعضهم بعضا )) 120وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ : وقال اهللا عز وجل
  )121 (.برمحة الضعيف والتعطف عليه

  .)122(نه ورزقهعطفه إحسا: رقة القلب عطفه، ورمحة اهللا: والرمحة يف بين آدم عند العرب
إن مفهوم املودة والرمحة هي تلك املشاعر والعواطف اليت تتولّد بني الزوجني متدمها بقوة 
االعتقاد والطموح واالستقرار، ألجل تشكيل صورة مستقرة ودائمة، فاحلاجة إىل املودة والرمحة 

ألسري والبقاء تشكل أشد احلاجات ضرورة وعمقا، وأقواها مجيعا، ألهنا مرتبطة بصميم البناء ا
اإلنساين، فقد جعل القرآن الكرمي العاطفة األسرية منبعا تتفرع منه العالقات األسرية يف أرقى 

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  - عز وجل–صورها، قال اهللا 
  .   ))123 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَوَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

مث من متام رمحته ببين آدم أن جيعل أزواجهم من جنسهم، :  "... قال ابن كثري يف تفسريه
وجعل بينهم وبينهن موّدة هي احملبة، ورمحة هي الرأفة، فإن الرجل ميسك املرأة إما حملبته هلا، أو 

  .)124("  منها الولد، أو حمتاجه إليه يف اإلنفاق، أو لأللفة بينهمالرمحته هبا بأن يكون له
                                                 

  . 96 اآلية – سورة األعراف -)118(
  .  147 مرجع سابق، ص -حنو جمتمع إسالمي:   سيد قطب-)119(
  . 17اآلية :  سورة البلد-)120(
  .   556، اجمللد الثاين عشر، ص 2003، 1 دار الكتب العلمية، بريوت ط –لسان العرب:  ابن منظور-)121(
  .269 املرجع السابق، ص -لسان العرب:  ابن منظور-)122(
  .21 اآلية - سورة الروم-)123(
  .  430، ص 1981هـ 1401، 3 دار الفكر، بريوت، مج -ثريتفسري ابن ك:  أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي-)124(



والناس يعرفون مشاعرهم جتاه اجلنس اآلخر وتشغل أعصاهبم : ويقول سيد قطب يف الظالل
شاعر املختلفة األمناط ومشاعرهم تلك الصلة بني اجلنسني، وتدفع خطاهم وحترك نشاطهم تلك امل

 ولكنهم قلّما يتذكرون يد اهللا اليت خلقت هلم من أنفسهم أزواجا واالجتاهات بني الرجل واملرأة،
وأودعت نفوسهم هذه العواطف واملشاعر، وجعلت تلك الصلة سكنا للنفس والعصب، وراحة 
للجسم والقلب واستقرار للحياة واملعاش، وأنسا لألرواح والضمائر واطمئنانا للرجل واملرأة على 

يف الرفيق، يصّور هذه العالقة تصويرا موحيا، وكأنه يلتقط الصورة من اللطالسواء، والتعبري القرآين 
  .))125وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً    لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  : األعماق يف القلب وأغوار احلس

 من فاملودة والرمحة هي اليت حتكم األسرة، وال رابطة أقوى منها، إن هذه القيمة الدينية تنشأ
 اليت حتقق الرضا واإلشباع واليت تراعي مبدأ االحترام واالهتمام املتبادلني، ملواقف والتفاعالتمجلة ا

والتصريح باحملّبة،  فاملديح وإبداء اإلعجاب، واحلرص على توصيل العواطف والوجه املبتسم الصبوح
 – فجأة –د تنشأ  أحيانا والتجاوز عن الزالت والعثرات أمور من شأهنا أن حتقق احملبة، ألهنا ق

وألول وهلة، وأحيانا باملعاشرة  وأحيانا أخرى من صنع اجلميل إال أننا نشري  أنه ال ينبغي  أن تبىن 
  . احملّبة على عرض زائل كاجلمال واملال وغريها

فال بد من األصل الثاين "فاحملبة هي األصل الذي تقوم عليه األسرة، أّما يف حالة فتورها 
م عليه األسرة وهو الرمحة، وهنا يتأكد البحث يف احلقوق حىت ال تضيع على أنه إذا كان الذي تقو

يقع أحيانا أن تفتر احملبة وتزول متاما وتبقى الرمحة وحدها تدفع كال من الزوجني إىل الرفق 
 يبلغ بصاحبه، فإنه كثريا ما جتتمع املودة مع الرمحة، فتدفع املودة إىل مزيد من الرمحة والعطف، حىت

، تلعب دورا كبريا "املودة والرمحة" فالعالقات اليت ُتشتق من ،)126(" التعاطف والبذل أقصى املدى
  .يف توثيق والتحام عناصر األسرة الواحدة، وتعمل على تفعيل وتقوية التماسك بني أعضائها

ه ومبدى فعليها يقوم بناء اجملتمع بأكمل إن العالقة الزوجية من أمسى العالقات اإلنسانية
التماسك والتواصل بني الزوجني وصحته وجناحه ُتقاس نسبة النجاح والفشل هلذه العالقة اليت 

                                                 
  .  2763، ص 1986، 12، ط5 دار الشروق، القاهرة،مج-يف ظالل القرآن:   سيد قطب-)125(
  .202، ص 2006 دار اخللدونية، اجلزائر، -استراتيجيات يف تربية األسرة املسلمة:  توفيق الواعي-)126(



 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  آية من آياتـه – عز وجل -جعلها اهللا
     . ) )127 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

فقد أشار ، إن هذه اآلية على إجيازها حتمل معاين رائعة تعترب أساسا وهدفا للعالقة الناجحة
 فآدم وحواء من كيان واحد ومن أصل واحد  خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ : اهللا يف اآلية بقوله

  .  والتكامل بينهماليظل الفرع حين إىل أصله، ويظل اجلزء يشتاق إىل الكل حلدوث االجنذاب
وال يعين النص أن العالقة تظل حتمل دائما هذه املثالية الرائعة ولكنها حتما تصاب ببعض 

مبا حتمله من معاين التفهم والعفو " الرمحة"اهلزات كاإلعسار أو مرض أحد الزوجني وغريها فتكون 
افظة عليها بالشحن املتواصل كما تشري اآلية الكرمية إىل مسؤولية طريف العالقة يف احمل والتسامح

 فهي توحي إىل حركة إجيابية وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  للمشاعر بكل صوره احلسية والعاطفية واملادية 
بني الطرفني يف األخذ والعطاء، ولكن حينما يتوقف أحد الزوجني عن أداء دوره اإلجيايب ويصاب 

  . رود املشاعر اليت جيدها لدى شريكهبالسلبية، يتأثر الطرف اآلخر مع مرور الوقت نتيجة ب
إن تبادل احملبة بني الزوجني وترمجتها إىل عبارة مجيلة أو هدية بسيطة أو نزهة خارج البيت 
أو دعوة على العشاء من شأنه أن يعّزز من قوة الرابطة الزوجية ويزيدها متانة واستقراراً وخيفف من 

  . يداثقل األعباء احلياتية ويعطي العالقة نفسا جد
عن رابطة احلب، كما ورد يف كتاب الدكتورة مسيحة كرم " أدلر"يتحدث العامل النفسي "

إهنا خليط من القوة واحلنان، ألن كال من الرجل واملرأة يريد أن حييط : عن العالقات األسرية فيقول
 أن يركن كل منهما اآلخر بعنايته وأن يسبغ عليه عطفه وحنانه من جهته، كما أن كال منهما يريد

إىل اآلخر ويتلقى منه العطف والرعاية كأمنا هو جمرد طفل، وحاجته إىل رعاية اآلخرين كأمنا هو 
أب مسؤول، ويرى علماء النفس بصفة عامة أن على الزوج أال ينتظر أن يأيت احلب منذ بداية احلياة 

 هو - بالنسبة للمرأة وخاصة-الزوجية حبا ناضجا مكتمال  ألن اجلانب احلسي يف احلياة الزوجية 
  .)128("يف حاجة إىل هتيئة طويلة وتربية دقيقة
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إن من مميزات هذه املودة والرمحة، أهنا متنح الزوجني التوازن النفسي ومتتعهما بالصحة 
النفسية إال أن هناك بعض األمور اليت تؤذي هذه العاطفة كسوء املعاملة اليت تبدأ بالقسوة سواء 

نتهي بالنبذ واإلمهال وعدم املباالة، فاألسرة اليت غادرهتا املودة والرمحة البد أن البدنية أو اللفظية، وت
الطالق " بوين"أو ما أمساه  فالتباعد العاطفي بني الوالدين،"،تتفاعل فيها عوامل االهنيار واهلدم

 العاطفي، يؤثر سلبا على الصحة والنمو النفسي لألبناء، مما ينتج عنه طفل عاجز، وحني يصبح
  .   )129(راشدا يكون سيء التوافق مث يتحول إىل مريض عاجز

فاحلب املتبادل هو العامل الفعال الذي يدفع كل فرد من أفراد األسرة إىل أن يتحمل 
 عوامل امسؤولياته، إذ أن تبادل احملبة وجتديد العاطفة من خالل إذكاء مشاعر احملبة لآلخر كله

  . لدوام تأثريهاأساسية لتفعيل تلك العاطفة األسرية و
خريكم   « إن هذه العاطفة تتحول إىل معيار لتقييم شخصية اإلنسان حيث يقول 

 وأمهية املودة والرمحةإن هذا التوجيه جاء ليؤكد أمهية . )130(»خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي
اهللا رضي -  أنه سابق عائشة السلوك اإلجيايب يف تعزيز العالقة الزوجية فقد روي عن النيب 

وروي عن . )131(» يف املدينة املنورة فسبقته مث سابقها يف تبوك فسبقها فقال هلا هذه بتلك-عنها
 يقوم على باب حجريت واحلبشة  واهللا لقد رأيت رسول اهللا  «: قوهلا-رضي اهللا عنها-عائشة 

 يقوم من  يسترين بردائه ألنظر إىل لعبهم من بني أذنه وعاتقه مثيلعبون باحلراب ورسول اهللا 
كما . )132(»أجلي حىت أكون أنا اليت أنصرف فاقدروا قدر اجلارية احلديثة السن احلريصة على اللهو

 مع خدجية رضي اهللا عنها مدة مخس وقد عاش .  كان يدلل عائشة فيناديها يا عائشروي أنه 
ردد ذكراها الطيبة وعشرين سنة يف متام االنسجام واحلب املتبادل والرمحة، وبعد وفاهتا مل ينفك ي

  . على لسانه
إن عاطفة احلب احلقيقي بني الزوجني تنمو حبسن املعاشرة بينهما فالزواج ليس وسيلة إىل 
االمتزاج البدين احلسي بني الزوج وزوجته فحسب بل هو الطريق الطبيعي ألصحاب الفطر السليمة 

لكأن كل من الزوجني لباسا إىل االمتزاج العاطفي واإلشباع النفسي والتكامل الشعوري حىت 
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 وتبادل ) )133 هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ : لآلخر يستره ويرعاه وحيميه يقول اهللا عز وجل
مشاعر احلب بني الزوجني يعزز األلفة واألنس واحملبة بينهما فاحلب أمر فطر اهللا الناس عليه وهو 

  . الح الذي يشقان به طريقهما يف احلياةرباط قوي بني الزوج وزوجته وهو الس
إال أنه ونتيجة للغزو الثقايف واالستالب الفكري للمجتمعات اإلسالمية عامة واجملتمع 

بدأت تنتشر العالقات غري الشرعية حتت شعارات مضللة بدعوى احلب والتعارف  اجلزائري خاصة،
حلب ال يصلح أن يكون أساسا فا"شلة وأن هذا هو السبيل للزواج الناجح فكانت النتيجة زجيات فا

لالختيار ألنه يكون خاضعا حلكم اهلوى والعاطفة ال حلكم العقل ومىت تزوج الرجل مبن حيبها 
فبطل أن يكون فيها سر وعادت له غري من كانت وعاد هلا غري من كان  هنتك له حجاب أنوثتهاإ

 فليس يصلح احلب أساسا ل كل منهما من خيال صاحبهاوهذا التحول يف كل منهما هو زو
  .)134("للسعادة يف الزواج
  قيمة الثقة : املطلب الثالث

مصدر قولك وِثَق به َيِثُق : الثقة: وثق: ما يلي) مادة وثق(جاء يف لسان العرب البن منظور 
  . بالكسر فيهما وثَاقَة وِثقَة ائتمنه

 معها وتدعمها كالصدق والثِّقَة من القيم الدينية اليت ترتبط مبجموعة من القيم تتداخل
واألمانة وحتمل املسؤولية واملشاركة الوجدانية واملادية والبذل يف  الرخاء والشدة والصحة واملرض 

  .وغريها
 على الشك والغرية يستحيل أن يدوم والزواج املبين« فسوء الظن مدعاة للقلق واالضطراب 

بل الزواج فيظفر بذات الدين وتظفر أو يهنأ به الزوجني فكان من الواجب أن يتحرى كل منهما ق
هي بصاحب الدين واخللق فإذا كان األصل ثابتا والقواعد متينة واألسرة شريفة واإلميان يعمر 

وحل الصدق وانقشع سوء الظن وسعدت احلياة وتفرغت األسرة لتؤدي  القلب جاءت الطمأنينة
  .)135(»دورها يف احلياة
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 السعادة وراحة النفس حيث ال ظنون وال ريب وكلما توافرت الثقة بني الزوجني حتققت
وال مساع ألقاويل أو افتراءات وال يتم ذلك إال يف ظل تقوى اهللا وحسن مراقبته يف السر والعلن ويف 
الغيب والشهادة فيطمئن الزوج ويثق أن زوجته له وحده حتفظه يف غيبته مهما طالت وتشعر هي 

ثقة يستطيعان أال جيعال لشياطني اإلنس واجلن بينهما  أيضا أن زوجها هلا وحدها، ويف ظل هذه ال
  .)136(سبيال 

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِريًا مِنْ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا   – عز وجل –يقول اهللا 
  . ))137 تَجَسَّسُوا

يث، وال جتسسوا وال إياكم والظن، فإن الظن أكذب احلد« : ويقول رسول اهللا 
  . )138(»حتسسوا وال تباغضوا وكونوا إخوانا
إذا أطال أحدكم الغيبة فال يطرق أهله «  : قال رسول اهللا : وعن جابر بن عبد اهللا قال

  . )139(»يتخوهنم أو يلتمس عثراهتم« :  وزاد مسلم»ليال
الصدق واألمانة فالثقة من األركان األساسية يف العالقة الزوجية والذي يدعم الثقة هو 

فالكذب واملراوغة يطيح هبذه الثقة وما يؤذي الثقة اخليانة الزوجية فهي كسر للعهد وامليثاق 
  ومن الصعب أن يثق الزوج أو الزوجة يف شريك احلياة الذي ال يتمتع بصالبة قيمية،وااللتزام

لى عنها زوجها يف فالزوج الذي يتعرض لظروف اقتصادية وتتخلى عنه زوجته أو الزوجة اليت يتخ
  . مرضها كل هذه املظاهر تدل على الضعف األخالقي الذي يؤدي إىل فقدان الثقة

                                                 
   . 34 -33، املرجع السابق، ص  يف تربة األسرة املسلمةتاستراتيجيا:  توفيق الواعي-)136(
  .12 سورة احلجرات اآلية -)137(
  .                                                           البخاري وأمحد-)138(
  . البخاري ومسلم-)139(



  قيمة العفة  : لرابعاملطلب ا
 عفَّ عن احملارم ،الكفُّ عّما ال حيلُّ وْجيملُ: العفة): عفف(جاء يف لسان العرب مادة 

، فهو َعِفيٌف وَعفٌّ، أي كَفَّ وَتَعفََّف واْسَتَعفَّ واألطماع الدنية َيعُِّف ِعفَّةً وَعفًّا َوعفافاً وعفافةً
  .وأَعفُّه اهللا

 طلب العفاف وهو الكف عن احلرام والسؤال من الناس، وقيل االستعفاف :واالستعفاف
    .)140(الصرب والرتاهة عن الشيء، وامرأة عفيفة عفة الفرج

  . )141("ههي كف النفس عن احملارم، وعما ال جيمل باإلنسان فعل" فالعفة
عفة اجلوارح وتعفف : نذكر منها جماالت متعددة يف حياتنا االجتماعية" العفة"وتشمل 

التعفف باملعىن اجلنسي هو أكثر املعاين ارتباطا إن كان احملتاج للمال وتعفف عن اجلاه والسلطان و
  .بأذهان الناس

 اهتم هبا اإلسالم اهتماما  الفرد واجلماعةءيف بنا" العفة "وانطالقا من األمهية القصوى لقيمة 
ال حدود له لدورها العميق يف ضبط السلوك وحفظه من الزلل واالحنراف وجعلها مظهرا من 

  . مظاهر اإلميان الدالة على مسو النفس وشرفها
فرض اإلسالم على الزوج ، فقد  واستقرارهااألسرةوألمهية هذه القيمة وأثرها على سعادة 

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ  : ي حيفظ عفة املرأة ويصوهنا يقول عز وجلأن جيامع زوجته بالقدر الذ
والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو «  : يقول رسول اهللا و، ) )142 حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ

 ألنه قد )143(»امرأته إىل فراشه فتأىب عليه إال كان الذي يف السماء ساخطا  عليها حىت يرضى عنها
خيل للزوج أن زوجته ال حتبه أو يدفعه  ذلك إىل أن يرمتي يف أحضان امرأة أخرى بطريقة غري ُي

ولقد بلغ من اهتمام اإلسالم بتنظيم العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة أنه قد حّرم على . مشروعة 
ملرأة وبعلها وم اال تص«  : املرأة إتيان عبادة حتول بينها وبني رغبة زوجها، فقال رسول اهللا 

  ).144(» شاهد إال بإذنه
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 هلا تأثري كبري على التوازن الشخصي والزوجي، وهلذا األثر فاعليته احلياة اجلنسية للزوجنيف"
حىت ولو كانت للزوجني مناشط اجتماعية أو ثقافية أو روحية، وحىت لو كان الزوجان يضعان 

  .)145("املناشط الروحية يف مكان أمسى من اإلشباع اجلنسي

العالقة الزوجية مهما كانت متينة وثابتة فإهنا تتعرض ملشكالت وعقد تعكر صفوها فتربز و
لتصون األسرة من األهواء واالحنرافات، فال يصح أن يلجأ أحد الزوجني أو كالمها " العفة"قيمة 

فاألثر الذي تتركه اخليانة على "نتيجة أي خالف ينشأ بينهما إىل البحث عن شريك آخر سواه 
يء وسليب ال يساهم يف تدمري حياة األسرة وحسب بل يؤدي إىل سياة األسرية ال شك أثر احل

  . )146("صدمة عاطفية واجتماعية وأخالقية تصيب أفرادها وقد تنقل عدوى اخليانة إليهم
، ليس استنادا لقيم دينية وإسالمية حتتم "العفة"فكان من الضروري أن نعيد االعتبار ملفهوم 

 صدق الزوجني ووفائهما مع النفس يل أيضا استنادا إىل ضرورات اجتماعية تقو ب،علينا هذا
  .واألسرة حفاظا على متاسكها واستمرارها

كما يتوجب على الوالدين غرس هذه القيمة يف نفوس األبناء عن طريق االستشعار الدائم 
فظا ملروءهتا  فتسمو نفوسهم وتعلو على رغبات النفس وشهواهتا ح– عز وجل –مبراقبة اهللا 

  .وشرفها وحياًء من أن يصدر منها ما حيط من قدرها
  قيمة الصرب : اخلامساملطلب 

الصرب قوة خلقية من قوى اإلرادة متكن اإلنسان من ضبط نفسه لتحمل املتاعب واملشقات "
وبالصرب يتمكن اإلنسان بطمأنينة وثبات أن يضع األشياء يف مواضعها ويتصرف يف .... واآلالم
وينفذ ما يريد من تصرف يف الزمن املناسب وبالطريقة املناسبة احلكيمة وعلى  ور بعقل واتزاناألم

فالصرب هو جمالدة النفس واهلوى لتحقيق احملبة واخلري ومكارم .  )147("الوجه املناسب احلكيم
عصية الصرب على الطاعة والصرب على امل:  أنواع كثرية منهاهوو، األخالق والتحلي هبا قوال وفعال

  .....والصرب على املرض والصرب على املصائب والصرب على الفقر والصرب على أذى الناس اخل 

                                                 
  .  118، 116 مرجع سابق، ص - العالقات الزوجية يف سبيل موسوعة نفسية،:  مصطفى غالب-)145(
  . 88، ص 1988، 1، دار اجليل، بريوت، طسيكولوجية األسرة:  توماجورج اخلويل-)146(
    305 مرجع سابق، ص -األخالق اإلسالمية وأسسها: ين عبد الرمحن حسن حنبكة امليدا-)147(



 والبذل يف سبيلها من أجل توازن األسرة  الدينية اليت ينبغي احلرص عليها من القيمكما ٌيعد
  فالصرب عند إعسار الزوج أو مرض الزوجة وصرب الزوجني على األبناء يف سبيل،واستقرارها

تربيتهم وتنشئتهم وإعدادهم للمستقبل وصرب أحد الزوجني على اآلخر يف سبيل استقرار األسرة 
 إنه على عكس ذلك يدل على قوة اإلميان وقوة ،وهدوئها ال يعين الضعف بأي حال من األحوال

  .الشخصية وثرائها الداخلي وعلى ثقة الشخص بنفسه
ل يف اخلوف من مواجهة املشكلة واالنتظار يتمث" وإن كنا ال نعين الصرب السليب والذي 

بل البد وأن . )148("ريثما تتحسن األمور من تلقاء نفسها وهذه الطريقة أكثر انتشارا عند النساء
  .يقترن الصرب مع حماوالت العالج والتغيري اإلجيايب من أجل الوصول إىل اهلدف وحتقيقه

حد طريف العالقة الزوجية من ويضاف إىل ذلك أيضا أنه السالح األقوى الذي ميكن أ
إصالح اآلخر، إذ جيب على كل منهما تفهم ومعايشة طباع الشخص الذي اقترن به، فيكيف نفسه 

ال يفرك مؤمن مؤمنة، إذا «  : وفقا لذلك ويصرب عليه طمعا يف تغيري حاله إىل األحسن يقول 
لطرف وعدم تتبع العثرات ويف ذلك تأكيد على أمهية غض ا، )149(»كره منها خلقا رضي منها آخر

وهذا دليل على أن اإلسالم يراعي الطبيعة اإلنسانية يف شخصية كل من الزوجني وخاصة نفسية 
الزوجة يف حالة الغضب واالنفعال لذا كان الصرب يف هذه املواقف رمحة ورجولة بعيدا عن التهور 

 .والتسرع االنفعايل

                                                 
  .65، ص 2006 - سلسلة دراسات منشورات احلرب اجلزائر-االستقرار الزواجي:  كلثوم بلميهوب-)148(
  .     أخرجه مسلم وأمحد عن أيب هريرة-)149(



 
  األسرة والتماسك : الفصل الثاني

 
   - دراسة نظرية–األسرة : ألولاملبحث ا

  . تعريفها، خصائصها، طبيعتها، أمهيتها، أشكاهلا ووظائفها:  األسرة:املطلب األول
  دراسة تارخيية : األسرة :املطلب الثاين
  .  األسرة وأبعادها يف االجتاهات النظرية االجتماعية:املطلب الثالث

  املقومات البنائية لألسرة : الرابع املطلب
  احلقوق والواجبات األسرية كما حددها اإلسالم : اخلامس املطلب
  األسرة والتغري االجتماعي: السادس املطلب
  األسرة اجلزائرية احلديثة : السابع املطلب

  التماسك األسري: الثاين املبحث
  مفهوم التماسك األسري: األول املطلب   
  أمهية التماسك األسري  : الثاين املطلب   
  مظاهر التماسك األسري : الثالث املطلب   
  العوامل املؤثرة على التماسك األسري : الرابع املطلب   
  التغري االجتماعي وأثره على التماسك األسري  : اخلامس املطلب   



  – دراسة نظرية –األسرة : املبحث األول 
  .ا تعريفها ، خصائصها ، طبيعتها ، أمهيتها ، أشكاهلا ووظائفه: األسرة : املطلب األول  
  :    تعريف األسرة •

  .)150 (الدرع احلصينة:  األسرة- أسر–جاء يف لسان العرب البن منظور مادة 
 يتقوى هبم واألسرة عشرية الرجل وأهل هعشريته ورهطه األدنون ألن: وأسرة الرجل

  .)151(بيته
ني  حيث تناول أحد علماء االجتماع الربيطاني،إن حتديد مفهوم األسرة يعترب يف غاية األمهية

  هذه القضية-س هاريز -الذين ختصصوا يف دراسة األسرة وحتديدا يف علم اجتماع األسرة وهو 
وهو يؤكد بأنه ال تزال هناك مشكالت قائمة بني الباحثني أو األفراد العاديني حول حتديد مفهوم 
 األسرة، ألن استخدام كلمة أسرة خيتلف من جمتمع إىل آخر وذلك حسب املضمون الثقايف أو

 إىل العديد من يويشري التراث السوسيولوج. )152(الثقافة مبفهومها العام الذي توجد فيه األسرة ذاهتا
 النظرية مواليت تنوعت وتعددت بتعدد العلماء واختالف اجتاهاهت" األسرة"التعاريف ملصطلح 

ب مع والفكرية وسوف نقوم فيما يلي بعرض أهم التعاريف ومناقشتها بغرض حتديد مفهوم يتناس
  : هذه الدراسة

مجاعة من األشخاص يرتبطون بروابط الزواج "عرفا األسرة بأهنا : تعريف برجس ولوك 
والدم أو التبين ويعيشون معيشة واحدة ويتفاعلون كل مع اآلخر يف حدود أدوار الزوج، األم 

  .)153( ويشكلون ثقافة مشتركة ،واألب، األخ واألخت
ما أن األسرة عبارة عن منظمة دائمة نسبيا يرى كل منه: تعريف أوكربن ونيمكوف 

تتكون من زوج وزوجة مع أطفال أو بدوهنم، أو تتكون من رجل وامرأة على انفراد مع ضرورة 

                                                 
  .  21، ص 4 مرجع سابق، ج-لسان العرب:  مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور- )150(
  . 22، ص 4 املرجع السابق، ج-لسان العرب: مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور - )151(
  . 253، ص 1999 دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية -علم االجتماع، النشأة والتطور:  عبد اهللا حممد عبد الرمحن- )152(
  .177 مرجع سابق، ص -قاموس علم االجتماع:  عاطف غيث- )153(



وجود أطفال، تربط هؤالء عالقات قوية ومتماسكة، تعتمد على أواصر الدم واملصاهرة والتبين 
  .)154(واملصري املشترك

نسبة هلما مجاعة حتددها عالقة جنسية حمكمة وعلى  األسرة بال:تعريف ماكيفر وبيدج 
درجة من قوة التحمل، متكنها من إجناب األطفال وتربيتهم وقد تكون هلا عالقة بعيدة أو جانبية 

  .)155(ولكنها تنشأ من حياة األزواج معا الذين يكونون مع نسلهم وحدة متميزة 
تتميز مبكان إقامة وتعاون يرى هذا الباحث أن األسرة مجاعة اجتماعية : تعريف دوك 

 ويوجد بني اثنني من أعضائها على األقل عالقة جنسية يعترف هبا ،اقتصادي ووظيفة تكاثرية
  .)156(اجملتمع

وحدة بنائية تتألف من امرأة ورجل يربط بينهما : "يعّرف األسرة بأهنا: تعريف فوجل 
  .)157 ("الزواج واألطفال

  .)158(حدة االجتماعية القائمة على الزواج يرى أن األسرة هي الو:تعريف روبرت لوي 
 دراستنا للتعاريف السابقة نالحظ أن هناك اتفاق عام على األسس اليت يقوم  خاللمن

 التناسل وتربية -عليها تعريف األسرة وهي أهنا مجاعة اجتماعية، بينها عالقات ومشاركات
   .-األطفال

اجملتمع بالعالقة اجلنسية اليت تكون واملالحظ من هذه التعاريف تأكيد بعضها على اعتراف 
األسرة، وهذا جيعلنا منّيز بني شكلني من أشكال األسرة يف اجملتمع الغريب، ويعين األول األسرة 
القائمة على عالقة جنسية ينتج عنها أطفال دون زواج وينسبون قانونيا إىل األب احلقيقي أو األب 

 أما الشكل الثاين فيعين األسرة القائمة على ،تمع الغريببالتبين أو األم وهذا النوع معترف به يف اجمل
أساس الرابطة الزوجية مما يعين تطور نظرة اجملتمع الغريب إىل تنظيم األسرة واالعتراف بأن أساس 

  .  استقرار اجملتمع يقوم على استقرار األسرة، وأفضل استقرار هلا يكون عن طريق الزواج

                                                 
  .119، ص 1988 دار الطليعة، بريوت، - املدخل إىل علم االجتماع: إحسان حممد احلسن- )154(
  .64، ص 2006 منشورات جامعة باجي خمتار، عنابة، -مؤسسات التنشئة االجتماعية:  مراد زعيمي- )155(
  .73، 1986، 6 دار الطليعة، بريوت، ط- ، ترمجة إحسان حممد حسنمعجم علم االجتماع:  دينكني ميتشل- )156(
   .73، ص 2006، عمان، 1 دار الثقافة، ط-اضطرابات الوسط العائلي وعالقتها جبنوح األحداث: العكايلة حممد سند - )157(
 دار النشر العريب للدراسات األمنية والتدريب، -دور األسرة، كأداة للضغط االجتماعي يف اجملتمع العريب:  منصور عبد اجمليد سيد أمحد- )158(

  .30، ص 1987الرياض، 



رة عبارة عن مجاعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون  يرى أن األس:تعريف عاطف غيث 
   .)159(من رجل و امرأة يقوم بينهما رابطة زوجية مقّررة وأبنائهما 

 يتفق هذا التعريف مع التعاريف السابقة يف كون األسرة وحدة اجتماعية تقوم على الزواج 
  . اخل...القتصادية واألخالقيةمع التركيز على الوظيفة اجلنسية دون غريها من الوظائف التربوية وا

ترى الباحثة أن األسرة متثل اجلماعة األوىل اليت يتكون منها البنيان : تعريف سناء اخلويل 
االجتماعي وهي أكثر الظواهر انتشارا وتأثريا يف األنظمة االجتماعية األخرى، كما كانت وال تزال 

  .  )160(ية لألبناءعامال هاما رئيسا من عوامل التربية والتنشئة االجتماع
تبّين لنا الباحثة أن األسرة هي أساس التربية وهي املؤسسة االجتماعية األوىل املؤثرة على 

 ومينح القدرة على التفاعل لطفل من خالهلا القيم االجتماعية واملعايريحيث يكتسب ا سلوك الفرد،
  . والتكيف مع جمتمعه

لوحدة األساسية للنمو واخلربة األسرة هي ا"يرى الباحث أن : تعريف حممود حسن 
   .)161("والنجاح والفشل وهي كذلك الوحدة األساسية للصحة واملرض

لقد مجع هذا التعريف ما ورد يف التعريف السابق، حيث يرى أن األسرة هي املؤسسة 
األوىل واألساسية للتنشئة فهي اليت تغرس يف األفراد بذور القوة والضعف والنجاح والفشل والنشاط 

لكسل واحلب والكراهية فاألسرة تكون النسيج األساسي ومتثل اخللية األوىل للمجتمع وعلى وا
  .أساسها يتوازن اجملتمع أو يفقد توازنه

o ترى هذه الباحثة أن األسرة وحدة أساسية من وحدات املعمار : تعريف هبة رؤوف
األخرى يف حتقيق مصادر الكوين وبناًء أساسيا من أبنية اجملتمع اإلسالمي يتضافر مع األبنية 

   .)162(االستخالف
يهدف هذا التعريف إىل إبراز الدور األساسي لألسرة يف إعداد اإلنسان حلمل األمانة 
الكربى يف األرض وهي أمانة االستخالف، إن هذا الدور يساعد على دعم اجملتمع باللبنات الصاحلة 

                                                 
   .93 مرجع سابق، ص - قاموس علم االجتماع:  غيث حممد عاطف- )159(
  . 90، ص 1984، 1 دار النهضة العربية، بريوت، ط-األسرة واحلياة العائلية:  سناء اخلويل- )160(
  .3، ص 1967 مصر - ، دار املعارفاألسرة ومشكالهتا:  حممود حسن- )161(
  .178، ص 1995 ، 1اإلسالمي، الو م أ، ط املعهد العاملي للفكر -املرأة والعمل السياسي:  هبة رؤوف عزت- )162(



مة األسرة وأصالتها تكون سالمة اجملتمع لبنائه وتوجيهه حنو العمارة واخلري واإلصالح وبقدر سال
  . وأصالته

من خالل ما سبق يتضح لنا بأن هناك العديد من التعريفات اخلاصة باألسرة، وإن كلمة 
يف اللغة اإلجنليزية وهي تعين من ) familly(يف اللغة الفرنسية، وكلمة ) famille(أسرة تقابل 

ني رجل وامرأة وأكثر يقرها اجملتمع وفق قوانني الناحية السوسيولوجية تلك العالقة اجلنسية ب
   .)163(اجتماعية منظمة، يترتب عليها إجناب أطفال ورعايتهم وتربيتهم

أما يف اللغة العربية فإن مصطلح األسرة خيتلف عن مصطلح العائلة، فاألسرة العربية تعين 
بوجودهم شكل األسرة املعاشرة بني الزوجني يف مسكن الزوجية، وإجناب األطفال الذين يكتمل 

والتعاون يف تنشئتهم إىل أن يكربوا أو ينضجوا، ويستطيعوا االستقالل عنها وتكوين أسرة 
  .)164(أخرى

أما العائلة العربية تعين اجلماعة اليت تقيم يف مسكن واحد تتكون من الزوج والزوجة 
 األقارب كالعم والعمة  وغريهم من،وأوالدمها غري املتزوجني ذكورا وإناثا واملتزوجني وأبنائهم

واالبنة واألرملة الذين  يقيمون يف نفس املسكن ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية واحدة حتت 
  .  إشراف رئيس العائلة

  :كما ختتلف األسرة عن العائلة من حيث
  حجم األسرة يصغر عن حجم العائلة     -1
ردد وجودها بشكل أكثر يف  إن وجود األسرة يتردد أكثر يف املدينة، أما العائلة فيت -2

  .)165(القرية
 العائلة اجلزائرية بأهنا عائلة موسعة، حيث "مصطفى بوتفنوشت"ويعرف الباحث اجلزائري 

يعيش يف أحضاهنا عدة أسر زواجية وحتت سقف واحد جيمعها مسكن مشترك، يطلق عليه الدار 
شترك يعيش أكثر من ستني الكبرية عند احلضر واخليمة الكربى عند البدو، ويف هذا املسكن امل

  .شخصا يعيشون مجاعيا من أجل التعاون واحملافظة على األقارب، أيضا التماسك وحتقيق األمان
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الزوج (بأهنا تلك  املؤسسة اليت تكون من الثنائي الزواجي  : "ويعّرف األسرة اجلزائرية
  .)166(" ثقافة مشتركةوأبنائهما، وتقوم بينهما عالقات الترابط والتفاعل يف إطار) والزوجة

واملالحظ أن األسرة املمتدة أو العائلة يف اجملتمع اجلزائري قد أخذ يف االختفاء نتيجة لعوامل 
  .  اقتصادية واجتماعية وقيمية أيضا

أهنا اخللية " وعرفت املادتني الثانية والثالثة من قانون األسرة اجلزائري األسرة اجلزائرية 
من أشخاص جتمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة، وتعتمد يف حياهتا األساسية للمجتمع، وتتكون 

  .)167(على الترابط والتكافل وحسن املعاشرة والتربية احلسنة وحسن اخللق ونبذ اآلفات االجتماعية
  : و بناء على ما سبق حناول أن نقدم مفهوما إجرائيا لألسرة يتماشى مع أهداف الدراسة

ة يف اجملتمع تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد، يوجب حقوقا األسرة هي الوحدة األساسي
وواجبات وأدوار وعالقات تقوم أساسا على القيم الدينية، حيث يتوىل الوالدان عملية التنشئة 

 ترسيخ القيم الدينية وتقومي السلوك وضبطه، وأهم أركاهنا من خالل والرعاية واحلماية ألبنائهم
  . لزوج والزوجة واألوالدا

  : خصائص األسرة •
  .   وجود رابطة زوجية بني عضوين على األقل من جنسني خمتلفني-1
  ).كأساس للعالقات االجتماعية( وجود صالت قرابة دموية -2
  .وجود شكل من أشكال اإلقامة املشتركة واملستمرة -3
  .  وجود جمموعة وظائف حمّددة-4
  . )168( وجود جمموعة قواعد تنظيمية رمسية وغري رمسية-5
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  :طبيعة األسرة
إن األسرة كمؤسسة اجتماعية، تقوم أساسا على دعائم فطرية، وهي خاصة من  •

خواص اإلنسان الفطرية مثلها مثل سائر املؤسسات االجتماعية األخرى، لكنها أكثر ثباتا واستمرارا 
قَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَ يقول اهللا عز وجل . وانتشارا

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ  : وقال أيضا.)169( )1(مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِريًا وَنِسَاءً 
 : وقال تعاىل. )170(  )21(أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً 

  . ))171 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِنيَ وَحَفَدَةً

. إن التدبر يف هذه اآليات يكشف أن اهللا تعاىل قد بّين أن هناك حاجات فطرية يف اإلنسان
ال ميكن أن يلبيها، إال من خالل تكوين األسرة، وبطريقة حتفظ العرض والنسل من االختالط 

جملتمع املهالك واملضار، فقد بينت هذه اآليات أن الرجل واملرأة جزءان متكامالن أساس وجتنب ا
لىب من خالله احلاجة الفطرية العالقة بينهما الزواج املبين على املودة والرمحة والسكينة، والذي ٌت

  . للجنس واإلجناب
  : ومما يدل على أن األسرة من دواعي الفطرة

وهو ... اعية عامة، أي أهنا وجدت يف كل اجملتمعات بال استثناء أن األسرة مؤسسة اجتم-أ
ما يعترف به غالبية علماء االجتماع واألنثروبولوجيا، وحىت الرافضني لألسرة مل يستطيعوا إثبات 
عدم وجودها يف أي جمتمع من اجملتمعات فلم تسجل األحباث امليدانية اليت أجريت على اجملتمعات 

املؤسسة االجتماعية بالرغم من أهنا قد تتعرض لتغريات، وقد تأخذ أشكاال املختلفة، غياب هذه 
بنائية ووظائف اجتماعية قد تضيق أو قد تتسع إال أهنا ال ختلو من زوج وزوجة وأطفال تقوم على 

  . رعايتهم
 أهنا اجملال األمثل لتلبية احلاجات اجلنسية بعيدا عن املخاطر اليت تنجم عن الفوضى -ب
من أمراض جسمية ونفسية واجتماعية، واألحباث والتجارب احلديثة تؤكد ذلك، وأهنا اجلنسية 
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اجملال األمثل لتلبية احلاجات الفطرية كاألمومة واألبوة واحلنان والعطف، وأن العالقة يف األسرة هي 
  . عالقة عاطفية تكافلية

صية اإلنسانية يف الصغر  أهنا اجملال األمثل للتنشئة االجتماعية القاعدية، وصياغة الشخ-جـ
والتكفل بالعاجزين يف الكرب، وقد جربت اجملتمعات الغربية على اخلصوص بالرغم حماوالهتا املتكررة 
من ابتكار مؤسسات بديلة عن األسرة، كدور احلضانة ورياض األطفال، ودور العجز واملسنني 

  .      اعيةوكانت النتيجة حتلل يف اجملتمع ومتزق يف شبكة العالقات االجتم
 أهنا منبت العالقة االجتماعية، ففيها يتعلم الطفل أساليب التعامل مع اآلخرين ويكتسب -د

  . العادات والقواعد األساسية يف املخالطة
- أهنا ثابتة بالرغم من كل احملاوالت املنظمة للقضاء عليها، فمنذ أفالطون اليوناين -هـ
القرن - وماركس اليهودي األملاين -لقرن اخلامس امليالديا - مرورا مبزدك الفارسي -القرن الثالث

، واحملاوالت - القرن العشرين- إىل سيمون دي بوفوار املسيحية الفرنسية-التاسع عشر امليالدي
مازالت تتكرر لتفتيت األسرة والتخلص منها، إال أن الواقع يشهد أن هذه احملاوالت مل جتد إال 

فراد الذين استجابوا هلا يعانون من املشاكل اليت ال حصر هلا صدى ضعيفا، وأن اجملتمعات واأل
)172(      .  

فهي الفطرة تعمل، وهي األسرة تليب هذه الفطرة العميقة يف أصل التكوين ويف بنية "  
اإلنسان، ومن مث كان نظام األسرة يف اإلسالم هو النظام الطبيعي الفطري املنبثق من أصل التكوين 

صل تكوين األشياء كلها يف الكون، على طريقة اإلسالم يف ربط النظام الذي اإلنساين، بل من أ
  .)173(" يقيمه لإلنسان بالنظام الذي أقامه اهللا للكون كله

وقد اعتمد أصحاب املدرسة االجتماعية، يف قوهلم بعدم فطرية األسرة على عدد من   
  : الشواهد منها

  . اختالف النظم األسرية باختالف اجملتمعات •
 .تالف أشكال األسراخ •
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 . اختالف وظائفها واختالف وظائف األفراد فيها •

 .اختالف يف حمور القرابة •

 . اختالف يف نظم األسر •

 .  اختالف يف الرابطة الزوجية •

 . اختالف يف النظرة إىل احلقوق الواجبات •

ويف احلقيقة هذه اخلالفات ال تدل على أن األسرة ليست خاصة من خواص الفطرة، وإمنا 
ل فقط على أن هذه االختالفات هي األشكال اليت ميكن أن تتخذها األسرة يف ظل الثقافات تد

  .                                    املختلفة
إهنا قادرة على أن تتنوع إىل ماال هناية، ومع ذلك فهي تكشف عن قدرة : "يقول ماكيفر

  .)174(" ملحوظة على االستمرار والثبات خالل التغيري
  :ية األسرةأمه •

تعترب األسرة نسقا اجتماعيا رئيسيا باجملتمع، يتفاعل يف إطاره الوالدين مع األبناء لتشكيل 
الشخصية السوية اجتماعيا ونفسيا لكي تقوم بأدوارها بفاعلية يف اجملتمع مـّما ينعكس على باقي 

رة األسرة على رعاية األنساق االجتماعية اليت تتعامل معها األسرة كوحدة كلية، وكلما زادت قد
أبنائها  وتوجيههم وتنشئتهم دون أن يشعروا باحلرمان أو الضغط أو القسوة أو التساهل كلما كان 
الطفل سويا قادرا على حتمل مسؤوليته يف إطار احترامه وتقديره لذاته وذوات اآلخرين يف الوقت 

ي أعظم قوة يف تكوين العقل نفسه فحياة األسرة هي أمسى وأبرع مثرات احلضارة اإلنسانية، وه
  .)175(واألخالق

ال يوجد بني التنظيمات اليت حيتويها اجملتمع الكبري منها أو الصغري " : بيدجويقول ماكيفر 
ما يفوق األسرة يف قوة أمهيتها االجتماعية فهي تؤثر يف حياة اجملتمع بأساليب متعددة، كما أن 

  .)176("كل االجتماعي برمتهصدى التغريات اليت تطرأ عليها تتردد يف اهلي
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لقد كرمت مجيع األديان باعتبارها عش الرجل واعتربت األم : "ويقول علي عزت بيقوفيتش  
املعلم الذي ال ميكن استبداله بغريه، أما الطوبيا فإهنا تتحدث دائما بابتهاج عن التعليم االجتماعي 

  .)177("ومدارس احلضانة وبيوت األطفال وأمثال ذلك
 شك أن األسرة هلا األثر الكبري يف تقومي السلوك وبعث احلياة، وقد سامهت فليس هناك من

بطريق مباشر يف بناء احلضارة اإلنسانية وإقامة العالقات التعاونية بني الناس، وهلا يرجع الفضل يف 
  . تعلم اإلنسان ألصول االجتماع وقواعد اآلداب واألخالق

  : ماط األسرةـأن •
الف اجملتمعات اإلنسانية، وقد درج الباحثون يف علم االجتماع ختتلف أمناط األسرة باخت

واألنثروبولوجيا على وضع تصنيفات لألسرة وفقا ألشكاهلا وعلى أساس قاعدة االنتساب وحمور 
  :)178(القرابة والسلطة وموطن اإلقامة كما يلي

  :      من حيث شكل األسرة-أ
  :   يليصنف علماء االجتماع األسرة من حيث الشكل إىل ما

 وهي عبارة عن مجاعة متضامنة امللكية فيها عامة، والسلطة فيها لرئيس : األسرة املمتدة-1
األسرة أو اجلد األكرب أو مبعىن آخر هي اجلماعة اليت تتكون من عدد من األسر املرتبطة، سواء كان 

 عن األسرة النسب فيها إىل الرجل أو املرأة، ويقيمون يف مكان واحد، وهي ال ختتلف كثريا
  .)179(املركبة

وهذا الشكل أكثر شيوعا يف اجملتمعات اإلنسانية القدمية من غريها، وتوجد حاليا يف 
  . اجملتمعات الزراعية الريفية، واجملتمعات العشائرية

  : مما سبق ميكننا استخالص أهم خصائص األسرة املمتدة
  . كثرة عددها -
 . زل متجاورةاإلقامة املشتركة يف مرتل واحد، أو يف منا  -
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 .توجد درجة تفاعل وتواصل عالية بني أفرادها، غري خاضعة للمصاحل املادية  -

تقوم بوظائف عديدة تربوية واقتصادية واجتماعية، يشترك فيها مجيع أفرادها وتشيع فيها   -
 . الروح اجلماعية

غر وحدة ويطلق عليها اسم األسرة الزواجية أو األسرة البسيطة وهي أص: األسرة النووية-2
قرابية يف اجملتمع، وتتألف من الزوج أو الزوجة وأوالدمها غري املتزوجني، يسكنون معا يف مسكن 

وكان ظهور هذا النوع  ،)180( متبادلة اقتصادية وقانونية واجتماعيةتواحد وتقوم بني أفرادها التزاما
معات صناعية، مما جعل من األسر بعد دخول الصناعة وحتول اجملتمعات من جمتمعات زراعية إىل جمت

  : األسرة تأخذ طابعا صناعيا يكسبها خصائص متّيزها عن األسرة املمتدة تتمثل فيما يلي 
  . صغر احلجم  •
التمتع بالتجربة الفردية والتنافس، وحتّررها من القيود األسرية السائدة يف األسرة املمتدة  •

  : تتمثل فيما يلي
  . انتقائية إراديةختضع  عالقات القرابة فيها إىل عملية  •
  .)181(الغياب شبه الكلي لتوجيه األبناء وتثقيف الصغار نتيجة عمل األبوين •

  .  وينبثق عن الشكلني املذكورين شكل ثالث، يدعى األسرة املركبة-
منوذج أسري يقوم على نظام تعدد الزوجات لزوج "وهي عبارة عن :  األسرة املركبة-3

يف هذه األسرة أمناطا خمتلفة من العالقات االجتماعية، اليت تدور واحد وإخوة غري أشقاء، مما ينشىء 
  . )182(" بني اإلخوة واألخوات غري األشقاء والزوج وأبناء زوجته أو الزوجة وأبناء زوجها

إن تركيبة هذا الشكل من األسرة ال خيرج عن تركيبة األسرة املمتدة خبصائصها، لذلك   
املمتدة يف عالقاهتا وخصائصها، وعليه فإن هذا الشكل يدخل فنحن ال نرى أهنا ختتلف عن األسرة 

  . حتت شكل األسرة املمتدة وال يذكر منفصال عنها
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لقد زاد عدد األسر وحيدة العائل زيادة كبرية بسبب ازدياد : األسرة وحيدة العائل-4
سرة تعوهلا معدل الطالق والوالدات غري الشرعية بني الفتيات واملراهقات مما جعل معظم هذه األ

  . السيدات
  :  هناك نوعان من األسر:من حيث االنتساب الشخصي -ب

وهي اليت يولد فيها اإلنسان، فتقوم بإكسابه القيم والعادات والتقاليد :  أسرة التوجيه-1
  . واملعايري االجتماعية، وتعمل على إعداده ألداء دوره يف اجملتمع

  )183(ن عن طريق الزواج واإلجناب وهي اليت يكوهنا اإلنسا:  أسرة التناسل-2
  .ويف هذا التصنيف هناك ثالثة أمناط من األسرة:  من حيث حمور القرابة-جـ

مبعىن أن الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى ينتمي إىل أسرة :  أسرة االنتساب إىل األب-1
  .أبيه ويصبح عضوا فيها

 األم، وهو ما يسمى وتقوم على قاعدة التسلسل يف خط:  أسرة االنتساب إىل األم-2
  . بالنظام األموي، فالولد يلتحق بأمه وأسرهتا

ويف هذا النظام تتكون اجلماعة القرابية اليت ينتمي إليها الفرد من :  األسرة املزدوجة-3
  .)184(بعض أهل أبيه وبعض أهل أمه  

اء  يكون يف خط األب، حيث حيمل األبناء أمسأن االنتساب يف اجملتمع اجلزائريواملالحظ 
يرثون أمالكهم كما حددت الشريعة اإلسالمية، كما ينتمي األبناء إىل عقيدة وآبائهم وأجدادهم، 

  . األب الدينية حىت ولو كانت األم تنتمي إىل عقيدة أخرى
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  :  هناك أربعة أمناط من األسر هي: من حيث السلطة يف األسرة-د
سلطان واسع على أبنائه وزوجاهتم وهي األسرة اليت يكون لألب فيها :  األسرة األبوية-1
  . وأوالدهم
  . وهي األسرة اليت تكون فيها السلطة لألم:  األسرة األموية-2
  .وهي األسرة اليت يسيطر عليها أحد األبناء:  األسرة البنوية-3
على أساس املساواة  وهي األسر اليت تقوم فيها العالقات : أسرة املساواة-4

  .)185(والدميقراطية
نا إىل أن األسرة األبوية، قد تتحول إىل أسرة أموية نتيجة االنفصال أو الوفاة أو ونشري ه  

غياب األب، فتتوىل األم رئاسة األسرة واإلشراف عليها، وإن كان هناك يف بعض األحيان من يقوم 
  . مقام األب يف اإلشراف على األسرة كاالبن األكرب أو اجلد أو العم أو اخلال

  : تشكل قاعدة السكىن أمناطا أربعة من األسر: إلقامة من حيث موطن ا-هـ
فهناك األسرة اليت يقيم فيها الزوجان مع أسرة والد الزوج، وهناك األسرة اليت يقيم فيها   

الزوجان مع أهل الزوجة، ويف بعض اجملتمعات يترك للزوجني حرية االختيار بني مسكن أهل 
  .)186(ان بعيدا عن أهلهما يف مسكن مستقلالزوجة أو مسكن أهل الزوج، وقد يسكن الزوج

  :وظائف األسرة •
لقد كانت وظائف األسرة يف أقدم عهودها شاملة ملعظم شؤون احلياة االجتماعية، وبالقدر 

وما إىل ذلك مث أخذ .....الذي تقتضيه حاجاهتا االقتصادية الدينية واخللقية والقضائية والتربوية
ان األسرة وينتقص وظائفها من أطرافها ويستلبها منها وظيفة اجملتمع العام يطغى سلطانه على سلط

وعلى الرغم من . )187(وظيفة، وينشئ لكل وظيفة منها هيئة خاصة على أسس مستقلة عن األسر
ذلك ال تزال األسرة تقوم بعدد من الوظائف املهمة، كالوظيفة اجلنسية ووظيفة التنشئة االجتماعية 

  : صادية وسنتطرق إىل كل وظيفة على حدىووظيفة التماسك والوظيفة االقت
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واليت جتسد حفظ كلية من الكليات اخلمس هي كلية العرض، وهي : الوظيفة اجلنسية-1
تؤدي يف ذات الوقت وظيفة نفسية مبا تشيعه العالقة الزوجية من شعور باألمان والسكن 

وقوله عز  . ) )188 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ : واالستقرار

 يا معشر « وقوله . ) )189نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  وجل 
   )190( »الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

يه تفشي واملالحظ أن هذه الوظيفة مل تعد من اختصاص األسرة فقط، وهذا ما يشري إل
  . ظاهرة الزىن يف اجملتمع

تعترب األسرة وحدة اقتصادية متكافلة، حيث يقوم أعضاؤها : الوظيفة االقتصادية-2
بنشاطات خمتلفة للحصول على دخل يوفر هلم حاجاهتم األساسية كاألكل واللباس واملسكن 

 موجة التغريات االجتماعية والترفيه وبالرغم من التغري الذي طرأ على الوظيفة االقتصادية لألسرة بعد
 ألفرادها امللبس واملأكل واملأوى، وهذا يعين أن وظيفة والعلمية و التكنولوجية إال أهنا ما زالت توفر

األسرة حتقيق اإلشباع املادي من خالل إنتاج األسرة وعملها، وتتميز األسرة احلديثة اليوم بأهنا 
 ذلك يرى كثري من الباحثني يف علم االجتماع وحدة مستهلكة أكثر من كوهنا وحدة منتجة، ومع

أن وظيفة االستهالك ال تقل  أمهية عن وظيفة اإلنتاج، ولكن ميكن القول أن الكثري من األسر ما 
زالت تقوم بصنع الكثري من متطلباهتا يف املرتل خاصة فئات العمال والفالحني، وكذلك فإن الفئة 

 للتغريات احلاصلة يف النسق االقتصادي وإتاحة الفرصة احلضرية هي أكثر الفئات تعرضا ومسايرة
  .)191(لتحاق بالعمللالأمام املرأة 
  : وظيفة غرس القيم الدينية-3

 يف نفوس أفرادها حيث يكتسبون غرس القيم الدينية واألخالقيةهاما يف  فاألسرة تلعب دورا
ّدد هلم الدين الذي سيعتنقونه يف األسس واملبادئ الدينية من األسرة اليت ينتمون إليها، فهي اليت حت

حياهتم ، وهي اليت تغرس فيهم نظرهتم إىل اهللا، وهي اليت تعلمهم الواجبات الدينية كالصالة والصوم 
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واالحتفال باألعياد الدينية وغريها من املمارسات الدينية ، فالنظرة إىل الدين والوجود والعبادات 
  .  )192(سرة اليت ينشأ الفرد فيها وكيفية التعامل مع الناس تعتمد على األ

تقوم األسرة بوظيفة التعاون بني أفراد األسرة لتحقيق :  وظيفة التعاون وتقسيم العمل-4
التماسك والتضامن االجتماعي، وذلك بواسطة تقسيم العمل بني أفرادها، حىت يساهم كل واحد 

 فرد فيها بأدوار يف قطاعات منهم بالعمل أو الدور لتحقيق التماسك االستقرار، وقد يتكفل كل
  . حمّددة

تعترب األسرة اجلماعة األولية اليت توفر ألفرادها :  وظيفة احلماية العاطفية واالجتماعية-5
أكرب قدر من احلنان والعطف، ويتوقف التكامل االنفعايل والعاطفي عند أعضاء األسرة على مبلغ ما 

  .)193(يتوفر هلم من إشباع لرغباهتم املتعددة
وزالت مجيع أسباب  تتحقق هذه الوظيفة إذا اطمأن مجيع من يف البيت بعضهم إىل بعض،و 

وقد أشار    .الشقاق و اخلصام ، وسعى كل من فيه إىل حتقيق جو من األلفة و السعادة و االستقرار
مْ مِنْ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُ  النفسية يف قوله عز و جل﴿–القرآن الكرمي إىل هذه الوظيفة االجتماعية 

  )194(﴾ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

و كما جعل اهللا .وسكنا وأمنا و سالماًواألسرة هي اليت هتب املرتل و تشيع يف جنباته حياة
عز  –لنا من بيوتنا سكنا،جعل كذلك لكل زوج يف معاشرة زوجه سببا للسكون و االطمئنان قال 

  )195(﴾مْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُ ﴿ -وجل

كما تعين هذه الوظيفة ذلك التفاعل العميق بني الزوجني، بني اآلباء واألبناء يف مرتل مستقل 
  .)196(مما ينتج وحدة أولية صغرية تكون املصدر الرئيسي لإلشباع العاطفي جلميع أفراد األسرة
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 األسرة ألفرادها وإرشادهم حسب القيم ونعين بالوظيفة الضبطية توجيه: وظيفة الضبط -6
الدينية املستمدة من الكتاب والسنة، فإذا حصل خلل يف هذه الوظيفة فإن ذلك يعين وهنا أسريا 

  .  أصاب وظيفتها
تلك أهم الوظائف اليت تقوم هبا األسرة يف اجملتمعات احلديثة، وهذا ال يعين أنه ال توجد 

وم بوظائف ال تقل أمهية عما ذكرناه كالوظيفة الترفيهية وظائف  أخرى لألسرة، حيث  جتدها تق
من خالل الزيارات والرحالت ووظيفة االستقرار واإلشباع العاطفي ووظيفة الضبط، إال أن بعض 
هذه الوظائف ضعفت عن الشكل الذي كانت عليه، وذلك راجع إىل نوع التجديدات اليت تأخذها 

  .  وجه  عام يف تعديل وظائف األسرة حنو أطفاهلا واجملتمعاألسرة اآلن وآثار التغري االجتماعي ب
     - دراسة تارخيية -األسرة :  املطلب الثاين 

خضع النظام األسري يف التاريخ ألشكال متباينة من االجتاهات، حسب نظم احلياة السائدة   
 قوانني تضبط يف ذلك العصر، وقد اعتنت اجملتمعات القدمية عناية خاصة باألسرة عن طريق تشريع

هذه املؤسسة وحتفظها من كل احنراف يؤدي إىل زواهلا، وسنقتصر يف هذه الدراسة التارخيية على 
عرض بعض النماذج اليت استمدت إجراءاهتا التشريعية من حكمائها و فالسفتها وأخرى ارتبطت 

  . بوحي السماء
صر الفرعونية باالستقرار اتسم النظام األسري يف م: )197( األسرة عند املصريني القدامى-أ  

والتماسك، وخضعت األسرة املصرية لنظم ومراسيم دقيقة يف شؤون الزواج والطالق، ودعت 
) كتاب املوتى، نصوص األهرام، التوابيت تعاليم بتاح حوتب، قصة الفالح املصري(الكتب القدمية 

يف مصر القدمية بالسيادة إىل دعم نظام األسرة واحلرص على مقاوماته، وقد امتاز النظام األسري 
األبوية حيث كان األب يعمل جبد منذ الصباح الباكر، وكانت األسرة كبرية العدد واسعة النطاق 
وقد ارتكزت التربية يف األسرة على املبادئ األخالقية، اليت تقوم على الصدق والعدل واالستقامة 

على أداء العبادات والطقوس والنظام وحسن املعاملة والبعد عن اجلشع كما كان هناك حرص 
وعرفت األسرة املصرية القدمية تعدد الزوجات والطالق، وأوصت التعاليم باليتامى واألرامل 
واملطلقات خريا يف إطار التكافل االجتماعي إال أن الزواج مشل طبقات احملارم خاصة بني امللوك 

  .  لعرشواألمراء دعما لصفة فرعون املقدسة وتقليل  املتطلعني  إىل ا
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، كما يقول الدكتور مصطفى "كونفوشيوس" يعترب :)198( األسرة يف الصني القدمية-ب  
اخلشاب، أول من حبث نظام األسرة حبثا فلسفيا، بروح األخالق الفاضلة اليت كانت طابع فلسفته 
 وكان هو من أنصار النظرية القائلة بأن الرقي الذايت أساس التقدم االجتماعي، أي أن الفرد هو

أساس األسرة، واألسرة هي أساس اجملتمع فال بد للفرد من ثقافة وأخالق، على أساسها يكون 
التضامن الطبيعي بني عناصرها، وطاعة : صالح األسرة واجملتمع، ودعائم األسرة الفاضلة عنده

 األبناء لآلباء، والزوجات لألزواج، والتطهري واإلخالص واملعرفة، واملشاركة الوجدانية كاحلب
  . والعطف
ويرى أن عدم توفر عنصر من العناصر السابقة، يهز دعائم األسرة ويؤدي إىل احنالهلا وحىت   

واجبات بني امللك : على فكرة الواجبات" كونفوشيوس"ال تصل األسرة إىل هذه احلالة، أكد 
 -صدقاءووزيره، ويبني الوالد وولده، وبني الزوج وزوجته، وبني األخ األكرب واألصغر وبني األ

  .  املعرفة واملروءة وقوة العزمية: واليت ال تأيت على الصورة الفعلية إال عن طريق ثالث فضائل وهي
وغين عن البيان أن األسرة هي احملضن األساسي لنمو هذه الفضائل ومن خالل ذلك   

  . اعتربت األسرة  الدعامة اجلوهرية ألخالقيات الشعب وخصائصه املوروثة
  واليونان وهي مهد التفكري األوريب القدمي، مل يصلنا عن :)199(د اليونان األسرة عن-جـ  

نظامها األسري سوى رؤى فالسفتها، الذين أطنبوا احلديث عن نظام اجملتمع، وما يضمه من بىن 
حتتية، واألسرة من ضمن هذه البىن وعلى رأس هؤالء الفالسفة أفالطون وأرسطو، حيث حتّدث 

  : لفاضلة عن األسرة من وجهتنيأفالطون يف مجهوريته ا
 عن األسرة يف طبقات الشعب، وهي تقوم على وحدة الزوج والزوجة بالتعاقد املشروع -

  .    والطالق يباح عند وجود مقتضياته احملّددة، ورأى حتديد النسل تبعا حلاجة األمة، ومناسبة مواردها
ألطفال لتربية اجتماعية  وحتدث عن األسرة يف طبقة احلراس، وهي تقوم على خضوع ا-

واحدة، وتتوىل الدولة تربيتهم ماداموا موجودين يف أسرة اجلندية وحتدث عن املساواة بني اجلنسني 
يف احلقوق والواجبات والوظائف، وحرم طبقة احلراس التملك ومن تكوين أسر باملعىن املعروف، 
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يف الشرح والتفسري هلذه املبادئ يف وأباح الشيوعية اجلنسية يف أسرة اجلندية، وقد توسع أفالطون 
  .كتابه اجلمهورية

واعترب أرسطو األسرة أول اجتماع تدعو إليه الطبيعة، وتتألف األسرة يف رأيه من الزوج 
والزوجة والبنني واألرقاء، وقد حبت الطبيعة، وحددت املراكز االجتماعية لكل طرف، فالرجل 

قال وذكاء، ووظيفتها تربية األبناء والعناية باملرتل وعلى سيد  األسرة ورأسها، أما املرأة فهي أقل ع
العبيد واألرقاء القيام باألعمال الصعبة، وكان توزيعه هلذا العمل قائما على أساس فلسفي حيث 

إن النفس تسيطر على البدن والعقل حيكم الغريزة، واإلنسان يسخر احليوان والذكر يسيطر : "يقول
ليس ) الرقيق( مركز الكائن األخالقي تابع إلرادته، فعدمي اإلرادة على األنثى ويرى أرسطو أن

فاضال يف ذاته، والذي يأمر هو فاضل يف أكمل الصور ووظيفته يف األسرة كاملهندس، أما اآلخرون 
فليس هلم فضائل إال حبسب وظائفهم وأهم فضيلة يف املرأة هي الطاعة، كما أن فضيلة الرجل هي 

  . السلطة
إىل ذلك حتدث أرسطو عن قضايا  كثرية تتعلق باألسرة كالزواج والطفل واخليانة باإلضافة   
اخل، فمثال يرى أن اخليانة الزوجية حمّرمة، ووضع هلا عقوبة مناسبة تشتد يف الفترة املعينة ...الزوجية

  . لإلجناب وقرر أن تعدم الثمرات احلادثة من اخليانة
رة تربيته، وأوصى بعدم اختالط األطفال بالعبيد أما فيما خيص الطفل، فقد أكد على ضرو  

وقرناء السوء الذين جيب نفيهم عن البالد، وقد حّدد مسرية تربية الطفل يف ثالث مراحل متتالية 
  : وهي

  .  وفيها يتم التكوين اجلسمي والبيولوجي وتتمثل يف التربية البدنية:املرحلة األول  
  . بية وتتمثل يف التربية األخالقيةعصوى الرتوعية وال وفيها يتم تنشئة الق:املرحلة الثانية
  .وفيها تنشأ النفس الناطقة القوى العاقلة وتتمثل يف التربية العقلية: املرحلة الثالثة

كما ناقش موضوع التمرين العملي حىت حيتكوا باملشكالت احتكاكا فعليا ويتدربوا على 
اهتم أرسطو مبشكلة تنظيم أوقات الفراغ والتربية التطبيقات املفيدة يف احلياة االجتماعية، كما 

  .الرياضية وتنمية الروح االجتماعية واهلوايات وما إليها



ونادى أرسطو بأنه من األوفق أن يضع املشرعون دستورا تربويا للطفولة أو تشريعات 
حد منظمة لشؤون تربية األطفال، إذ ال يستطيع أحد أن ينكر أن تربية أوالد جيب أن تكون أ

فحيثما يهمل أمرها تصاب الدولة باالحنالل والتفكك . املوضوعات  الرئيسية اليت يعين هبا املشرع
  .ألن أخالق األفراد وعاداهتم يف كل مدينة هي الكفيلة بأن تكون قوام الدولة

اهتمت التوراة بشؤون األسرة، ونظمت لبين إسرائيل قواعدها : )200(األسرة عند اليهود-د
الب التفكري والعمل بصدد الزواج والعالقات الزواجية واآلثار املترتبة على عقد ورمست هلم قو

الزواج، كما حّددت هلم حاالت الطالق، ورتبت هلم طبقات احملارم، وما إىل ذلك من املقومات 
 األساسية يف نظام األسرة، وهذا يدلنا على مبلغ عناية الشرائع القدمية بتلك اخللية احليوية يف النظام

ويعترب الزواج يف شرائع بين  إسرائيل نظاما قدسيا إهليا، أوحى به اهللا لتنظيم واستقرار . االجتماعي
احلياة اإلنسانية وحفظا للنوع، وتأخذ هذه الشرائع بنظام وحدانية الزوج والزوجة فهو الزواج 

 ومل تبح ذلك إال األمثل واألكثر استقرارا، ونفرت الشرائع األفراد من تعدد الزوجات ومن الطالق
يف أضيق احلدود وذلك حرصا على مقومات األسرة وصيانة ألفرادها من االنزالق ووقوعهم حتت 

  .ضغط عوامل اإلغراء واالحنراف
فال يغدر أحد بامرأة شابة ألن الرب يكره الطالق، وال جيوز للرجل أن يتزوج على زوجته "

ة الزوجة على الزواج الثاين يف احلاالت الدقيقة وكانوا يشترطون موافق" الكارهة قبل طالقها شرعا
اليت يباح فيها التعدد مثل العقم، وإذا مل توافق البد من تطليقها وأجازت بعض النصوص للرجل 

 من كتاب  186املادة (املوسر أن يتزوج بأكثر من واحدة السيما إذا استطاع أن يعدل بني زوجته 
إىل حق الرجل يف أن حيوز أربع زوجات استدالال بأن ، ويف بعض النصوص ما يشري )ابن مشعون

سيدنا يعقوب كان جيمع بني أربع نساء، ولكن الشرائع مل تتهاون يف الثغرات اليت ينفذ منها األفراد  
على أن عقم الزوجة يقدر بعشر )  من كتاب ابن مشعون164املادة (إىل الزواج الثاين، فقد نصت 

ليها إن قبلت وكان الزوج ميسور احلال ويستطيع أن يعدل بني سنني، وبعدها تطلق أو يتزوج ع
  . زوجاته

ومما يدل على عناية الشريعة املوسوية بشؤون األسرة، أننا ال جند سفرا من أسفار التوراة 
خيلو من النصوص القوية اليت تتناول مقومات األسرة، ففي سفر التكوين إشارات إىل قدسية نظام 
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 خلق حواء  بعد آدم الستكمال التنظيم االجتماعي لشؤون –عز وجل الزواج وكيف أن اهللا 
الكون، ويف سفر اخلروج أحكام كثرية عن الزواج، وصيانة الزوجة ومحايتها من اإلغراء والوصاية 

  .على األيتام
، من أكثر األسفار تفريعا ملسائل األسرة، فشؤون الزواج )أو الالويني(  ويعترب سفر األحبار 

، وشؤون اخلطبة وواجباهتا ومضاجعة 18، وموانعه يتناوهلا اإلصحاح 15 اإلصحاح يتناوهلا
 ويف سفر العدد نصوصا كثرية تتناول 20-18، وحترمي الزنا يف اإلصحاح 19املخطوبة يف اإلصحاح 

، وحقوق رب األسرة وواجباته، )27إصحاح (ونظام املرياث ) 5إصحاح (الواجبات الزوجية 
، كما جند أحكام الطالق يف )30إصحاح (على زوجته واألب على أوالده وخاصة سلطة الزوج 

  .سفر التثنية
أو كما يسميه (وعليه، ميكننا القول أن الكتب املقدسة عند اليهود، كالتوراة والتلمود 

تناولت كل مظاهر احلياة اإلنسانية واهتمت اهتماما بالغا بشؤون الفرد واألسرة "  املشنا) "اليهود
  . ةواجلماع

اهتم مفكرو املسيحية بدراسة شؤون األسرة واجتهد : )201(األسرة يف املسيحية-هـ
فقهاؤها يف حتليل وتفسري أقوال الرسل، وتناولت اجملامع املقدسة أهم ظواهرها ونظمها بالبحث 

وزاد هذا االهتمام عندما تفرعت املسيحية إىل طوائف وملل، . والدراسة وتقرير األوضاع الثابتة
من ألزم  األمور دراسة العالقات ومظاهر األخذ والعطاء النامجة عن االختالفات العقيدية فكان 
  .واملذهبية

ال يعىن بشيء من أمور الدنيا مبلغ عنايته بالزواج والطالق ) اإلجنيل(ويكاد العهد اجلديد 
التشريعات وذلك إلرساء مقومات األسرة املسيحية على مبادئ الدين اجلديد ووصاياه، السيما أن 

 اليت كانت سائدة يف فجر الدعوة املسيحية كانت إما تشريعات موسوية أو تشريعات رومانية
  .وتتناول التقاليد وقوانني الرسل واجملامع املقدسة تفريع املسائل ووضع القواعد املنظمة حلياة األسرة

اة األسرية املسيحية أوىف جمموعة منظمة لقواعد احلي" باسليوس الكبري"وتعترب قوانني القديس 
 قانونا، يدور 107وهي تنتظم " اثناسيوس"  قانونا، مث تأيت قوانني البطريك 106وهي تنتظم 

  ).الزواج والطالق والعالقات الزواجية وشؤون املواريث(معظمهما حول مسائل أسرية 
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عها ومن القوانني الكنسية اهلامة اليت عنيت بتشريعات ونظم األسرة اجملموعات اليت وض
 م، وجاءت يف أربعة كتب معروفة لفقهاء املسيحية وكهنتها، 325 ماي 20 املنعقد يف -جممع نيسه"

حيث تناول الكتاب األول مسائل تتعلق باخلطوبة وهدايا العرس  واجلهاز وأسباب فسخ الزواج، 
والوقف واإليصاء والوصية واملرياث والوالية وما إليها، وتناول الكتاب الثاين  يف املرياث ومراتبه، 

ودرجات القرابة، وحمارم الزواج والزواج باألرامل، والزواج بعقد ومهر أو بدوهنما كما تناول 
حقوق املرأة إذا فارقت زوجها، وحقوق الزوج يف مال الزوجة واعتبارات متعلقة بالقذف والزنا، 

مان املتبىن من املرياث ويف كتاب الثالث مسائل تتصل بالتبين واألبوة الطبيعية والقانونية وحر
  ".والرجوع يف الوصية

وعرض الكتاب الرابع للمسائل املتعلقة بطبقات احملارم، وموانع الزواج وخاصة مانع القرابة 
  . الروحية، موانع الوصية وحدود الطالق

ويف ضوء ما سبق، ندرك مدى اهتمام مفكري املسيحية وفقهائها بنظم األسرة وقواعدها، 
 إرساء هذه النظم على أسس دينية قومية، ومما ال شك فيها، فإن مجيع الطوائف والذين حاولوا

املسيحية، تعترب األسرة نظاما مقدسا وهي خلية اجتماعية من طبيعة دينية وروحية قبل كل شيء 
وأن اهللا سبحانه هو الذي سن الزواج وباركه، ومن بني العقائد اليت تؤمن هبا طائفتا الكاثوليك 

كس أن السيد املسيح لقن الشعب املسيحي سبعة أسرار حمققة لسعادته وكان الزواج واألرثوذو
واحدا من هذه األسرار السبعة، ولذلك حرصت رسائل الرسل وقوانني خلفائهم واجتهادات اجملامع 
املقدسة على أال تترك أية ظاهرة من ظواهر األسرة بدون دراسات وشروح مستفيضة وتقرير 

  . املتعلقة هبااألوضاع الدينية 
 أسلوب تكوينها – يهتم اإلسالم بشكل ملحوظ ببناء األسرة : األسرة يف اإلسالم-و

والنظم املؤدية إليها كاخلطبة والزواج والعالقات األسرية وبيان حقوق األبناء وحقوق كل من 
الزوج والزوجة، وأساليب مواجهة املشكالت واخلالفات األسرية إن وجدت، وأسلوب إهناء 

  .)202(لعالقة الزوجية إن استحالت احلياة األسرية املتكاملةا
إذ يتوقف على تنظيم هذه اخللية األوىل ثبات اجملتمع واستقراره، وانتظام أحواله، السيما 
وأن الدين اإلسالمي دين اجتماعي اهتم اهتماما بالغا بتنظيم العالقات االجتماعية جبانب اهتمامه 
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 اهللا وعباده، والنظام االجتماعي يف اإلسالم جزء هام من الدين وتدور بتنظيم العالقات الروحية بني
ومن أبرز نظم األسرة اليت بالغ اإلسالم يف  ")203(حوله معظم النصوص الدينية واجتهاد الفقهاء

تنظيمها أحكام الزواج، وتقرير الدعائم األساسية لصيانة األسرة ومحايتها ومنع االعتداء عليها 
 العقوبات املفروضة على كل ما ينال نظام األسرة وقواعدها باالستعداء والتجين وشدد اإلسالم يف

فقد حارب قتل األوالد ووأد البنات والتبين واإلدعاء، وقضى على السلطة القدمية اليت كان ميارسها 
األب على زوجته وأبناءه حيث يتصرف فيهم كما يشاء بيعا وهبة وقتال وأضحية، وحارب الزنا 

 والقذف، وبالغ يف احلرص على أعراض احملصنات، كما شدد  النكري على زنا الزوج أو والفسق
  .      )204(الزوجة ألنه اعتداء مباشر على النسل ومدعاة لالختالط والفوضى

واإلسالم يف تنظيماته هذه وتشريعاته يقيم نظام األسرة على أساس ثابت دقيق مستمد من 
 بناء اجملتمع على قاعدة حقيقية قوية مبا فيها من احلق ومن مطابقة الواقع، وهو يف الوقت ذاته يقيم

الواقع الفطري العميق، وهذه القاعدة تقوم على أمانة دين اهللا يف األرض، ومنهجه يف احلياة، ونظامه 
  . يف الناس

ولقد سعت الدول الغربية إىل حماولة هدم كيان األسرة من خالل الدعوة إىل اإلباحية 
والقول بأن نظام األسرة قدمي وحيصر اإلنسان يف دائرة معينة ال خيرج منها، واحلل يكون والتحرر، 

بإطالق عنان الشهوة، وقضاء الوطر بأي طريق، وهذا بال شك فيه هدم للقيم الدينية، وطمس 
فع  تد- بل وحىت اإلسالمية -للفطرة البشرية السوية وال زالت البشرية البائسة يف اجملتمعات الغربية 

مثن هذه احلمالت املسعورة بصورة أمراض جنسية متنوعة وارتفاع ملعدالت الطالق واجلرمية 
فانعكس أثر ذلك بشكل ملحوظ على اجلانب االجتماعي، وما ذلك إال بسبب احنرافها وشذوذها 

  .وإعراضها عن تشريعات خالقها
 عز وجل ورغب يف ويف ضوء ما سبق يتبني لنا أمهية األسرة كنظام اجتماعي، شرعه اهللا

 ملا فيه من احلكم العظيمة والغايات اجلليلة، حيث حيصل به بقاء الزواج، وحث عليه الرسول 
النسل البشري وتعاقبه وما يتبع ذلك من حتقيق مصاحل الناس، وصيانة األعراض وحفظ اإلنسان 

  . وعمارة األرض
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  الجتماعيةاألسرة وأبعادها يف االجتاهات النظرية ا: املطلب الثالث 
ملا كان علم االجتماع مهتما أوال بالظواهر االجتماعية، وملا كانت األسرة عبارة عن مجاعة 
أولية فقد ترتب عن ذلك أن أصبحت اإلطارات النظرية لتحليل ودراسة األسرة ذات طبيعة 

ها ولقد ظهرت اجتاهات نظرية عدة ميكن استخدامها يف دراسة األسرة، يركز كل من. سوسيولوجية
ونعرض فيما يلي أهم . على زاوية معينة فيها ويتخذها نقطة انطالق عند البحث والدراسة

  .االجتاهات النظرية املستخدمة يف ميدان دراسة األسرة
  : االجتاه املادي التارخيي - أ

ينطلق هذا االجتاه يف فهمه لألسرة من منطلق أمهية العامل االقتصادي، وتتحد أشكال األسرة 
طورها تبعا لألحوال واحلاجات االقتصادية، فاألسر اليت تعيش يف اجملتمع اإلقطاعي مثال واجتاهات ت

أسر  وأسر حمكومة أي - أسر النبالء ورجال الدين وممتلكي األراضي -تقسم إىل أسر حاكمة 
يسبب سقوط اجملتمع اإلقطاعي وحتوله إىل  والصراع بني األسر احلاكمة واحملكومة  فالحية كادحة

   .ع رأمسايلجمتم

 مقسم إىل أسر برجوازية وأسر بروليتارية والتقسيم -اجنلز–واجملتمع الرأمسايل حسب آراء 
 اإلنتاج املادي لوسائل -اجنلز–فقد عد . هذا ينعقد على حقيقة امتالك هذه األسر لوسائل اإلنتاج

ائر جوانب حياة الناس العيش ويف املقام األول أدوات العمل، احملور االجتماعي للتطور التارخيي لس
وبني بصورة مكثفة الصلة امللموسة بني تطور اإلنتاج االجتماعي من جهة . وألشكال تنظيمهم

  )205(. وتطور عالقات الزواج والعالقات األسرية واحنالل امللكية اجلماعية

أن كل حقبة تارخيية تتميز بنمط حيايت : وميكننا صياغة وجهة نظر هذا االجتاه النظري 
  .   وبشكل معني من األسرة، وبتغري منط احلياة يف اجملتمع تتغري األسرةمعني

 :االجتاه البنائي الوظيفي   - ب

يعد أحد االجتاهات الرئيسية يف علم االجتماع املعاصر، وقد تطور عن األنثروبولوجيا 
ظيفة وعلم االجتماع  واستمد أصوله الوظيفية من علم النفس وخاصة النظرية الغشتالتية، ومن الو

، ومن التيارات الوظيفية "راد كليف براون " و " مالينوفسكي " األنثروبولوجية كما تبدو يف أعمال 
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القدمية واحملدثة يف علم االجتماع، وهي التيارات اليت تبلورت بشكل واضح يف ميدان دراسة 
  )206(.األنساق االجتماعية عند تالكوت بارسونز 

 – بناء –نائي الوظيفي حاليا حول تفسري وحتليل كل جزء ويدور احملور الرئيسي لالجتاه الب
 اليت تترابط عن طريقها األجزاء بعضها مع بعض، وهلذا يكون عمل التحليل ةيف اجملتمع وإبراز الطريق

الوظيفي هو تفسري هذه األجزاء والعالقات فيما بينها، فضال عن العالقة بني األجزاء والكل، يف 
  )207(.اية خاصة إىل الوظائف اليت تكون حمصلة هذه العالقة الوقت الذي توجه فيه عن

  : وعند دراسة األسرة وفقا هلذا االجتاه ، جند الباحث يركز على ثالثة أنواع من الوظائف
 .العالقات بني األسرة و بني الوحدات االجتماعية الكربى   -

 .العالقات بني األسرة وبني األنساق األخرى املتضمنة فيها   -

 .ات بني األسرة والشخصية العالق  -

  .ويف مجيع هذه احلاالت الثالث جند االهتمام يركز على العالقات املتبادلة بني الطرفني 
ويف جمال دراسة العالقات بني األسرة والوحدات االجتماعية الكربى، جند االهتمام يوجه إىل 

ة لألعضاء اجلدد يف اجملتمع، وقد األدوار اليت تلعبها األسرة فيما يتعلق بعمليات التنشئة االجتماعي
 أن األسرة باعتبارها وحدة بنائية قرابية هي الوحيدة اليت تستطيع القيام مبهمة – بارسونز -أوضح 

إعداد الصغار وتنشئتهم، إىل جانب دراسة العالقات بني األسرة واألنساق االجتماعية األخرى يف 
  .اجملتمع 

 الداخلية يف األسرة، فنجدها قامت على تقسيم وقد ركزت بعض الدراسات على العالقات
  .العمل بني اجلنسني وعلى وظائف هذا التقسيم يف العمل من أجل اإلبقاء واحملافظة على األسرة

   : االجتاه التفاعلي الرمزي-جـ
يهدف هذا االجتاه عند دراسته لألسرة إىل الكشف عن العمليات االجتماعية اليت تقوم داخل 

اء األفعال احملسوسة لألشخاص والسلوك املنظور الذي ميكن مالحظته وكذلك األسرة واستقص
اجتاهات أفراد األسرة حنو بعضهم البعض، فهو يركز على أمهية املعاين وتعريفات املواقف والرموز 
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تم عن طريق استخدام الرموز يوالتفسريات وذلك ألن التفاعل بني بين اإلنسان وفقا هلذا االجتاه 
  .)208(والتحقق من معاين األفعال وتفسريها 

ويركز هذا االجتاه على دراسة العالقات بني الزوج والزوجة، وبني الوالدين واألوالد، فهي 
تنظر إىل األسرة على أهنا وحدة من الشخصيات املتفاعلة، ألن الشخصية يف نظر أصحاب هذه 

اش ومتغري، فهذه النظرية تفسر النظرية ليست كيانا ثابتا بل هي ديناميكي، فاألسرة شيء نام ومع
ظواهر األسرة يف ضوء العمليات الداخلية كأداء الدور، عالقات املركز، مشكالت االتصال، اختاذ 

فالتركيز هنا يكون على األسرة كعملية وليس كوحدة . القرارات، عملية التنشئة االجتماعية
  .  )209(ستاتيكية

تفاعلي على األحباث األسرية، يعود إىل إمكانيته إن وطأة أو تأثري االجتاه ال: وميكن القول 
  .العملية يف التغلغل داخل مجاعة األسرة وحتليل وظائفها، يف ضوء التفاعل الذي حيدث بني أعضائها

من البحوث ذات الطابع  تنحصر يف فضله الكبري يف حتول دراسة األسرة  وأمهية هذا االجتاه
من خالل ..ئمة على املالحظة الواقعية امليدانية ودراسة احلاالتالليربايل والتارخيي، إىل البحوث القا

  .  استخدام أسلوب املالحظة واملقابلة الشخصية والعينات اإلحصائية ودراسة تاريخ احلاالت
وتعود أمهية هذا االجتاه كذلك، إىل إمكانياته العملية يف حقل التربية واإلرشاد والتوجيه 

شكال العالج الذي يعتمد على التفاعل اللفظي ودراسة احلالة يف الزواجي واألسري، ويف مجيع أ
  .)210(مراكز العالج الطيب واألسري اليت تعاجل املشاكل األسرية 

  املقومات البنائية لألسرة : املطلب الرابع 
تعترب األسرة الوحدة األساسية يف اجملتمع، وهي بطبيعة تكوينها تشكل مجاعة هلا من 

 قادرة على التأثري يف أفرادها، فهي إذن وحدة ديناميكية متفاعلة هلا أهدافها املكونات ما جيعلها
املوحدة، كما أن هلا عضويتها املتمثلة يف أفراد األسرة، وهلا قيادهتا املمثلة يف الوالدين، كما أن هلا 

  . نظمها وقيمها تستلهمها من نظم وقيم اجملتمع
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ومات األساسية، حىت تتمكن من القيام بوظيفتها وتعتمد األسرة يف حياهتا على عدد من املق
كمؤسسة اجتماعية، كما أن جناح األسرة و توافقها االجتماعي يتوقف على تكامل هذه 

وتتركز هذه املقومات على اجلوانب الدينية واالقتصادية والنفسية والصحية . )211(املقومات
ناء األسري، فهي األعمدة واألركان واالجتماعية، وهي مبثابة اخلامات أو األدوات األولية للب

  . واألسس لتكوين هذا البناء
  : املقوم الديين-1

 يعترب الدين من أهم النظم االجتماعية يف كافة اجملتمعات البشرية، واليت خيضع هلا الفرد يف 
تصرفاته وسلوكه إن طوعا أو كرها، وإال استحق اجلزاءات املختلفة اليت يفرضها اجملتمع وعندما 

لد الفرد جيد نفسه حماطا بأسرة يعترب الدين أحد عناصر ثقافتها األساسية اهلامة وأحد املثريات يو
نسق موحد "  ويعرف دوركامي الدين بأنه . )212(القوية اليت تفرض نفسها عليه كي يستجيب هلا

ائد ومتكامل يشتمل على العقائد واملمارسات املتصلة باألشياء املقدسة ، فضال عن أن تلك العق
  . )213("واملمارسات متارس يف جمتمع حملي ، صغري وأخالقي يسمى الكنيسة 

فالدين عند دوركامي ال ميكن أن ينفصل عن هيئة العبادة أو عن الكنيسة ، أي أنه جيب أن 
يكون شيئا مجعيا، وهذا الرأي يبتعد إىل حد كبري عن الواقع، ألن كثريا من املمارسات الدينية ميكن 

  . اهليئات الدينيةأن تتم خارج
أن الدين بوصفه سلوكا، يتكون من معتقدات وخربات وتصورات، " كريكباتريك"ويرى 

وهنا جيب . )214(" له دور مهم يف زيادة توافق الفرد وزيادة قدرته على حل مشكالته احلياتية
ت وإىل اخلري وضع إهلي يرشد إىل احلق يف االعتقادا" فالدين يف اإلسالم ،التفريق بني الدين والتدين
  .)215(" يف السلوك واملعامالت
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نسق معريف حيتوي على املعتقدات : أما التدين فهو مكون يتضمن عددا من األنساق
 ونسق سلوكي حيتوي على ، ونسق وجداين حيتوي على املشاعر والتقوى،واملعارف واملعلومات

ه بتعاليم دينيه وأن اإلميان هو  واألنشطة الدينية اليت يقوم هبا الفرد تعكس مدى التزام،التصرفات
 والقرآن الكرمي ال . وبالتايل كلّما زاد إميان الفرد زاد التزامه بالتعاليم الدينية ،التصديق هبذه التعاليم

وسع بكثري مما يف معىن ضيق حمدود، بل يطلقها على معىن شامل جامع أ" الدين"يستعمل كلمة 
العمل الشامل للحياة البشرية  يف كل جماالهتا ال فرق يف ، فهو منهاج التفكري ويتصوره الناس عامة

  . ذلك بني زمن وزمن وقطر دون قطر
وال شك أن من أهم الوسائل اليت تؤدي إىل زيادة التكامل والوحدة بني أفراد األسرة ممارسة   

متنع الشعائر الدينية بطريقة مجاعية، مثل هذه املمارسات الدينية ترفع األسرة فكريا ومعنويا و
االحنراف ومن مث ينبغي أن حتدد املناقشات األسرية والتصرفات وتوجه حنو تأكيد الفضائل 

  . والتمسك بالقيم الدينية بالكلمة والفعل
  : املقوم االقتصادي-2
للشؤون املالية يف األسرة أمهية بالغة، حيث أن توفري األساس املادي من األمور احليوية يف   

ا املختلفة، كما أن األسرة تقوم بأداء وظائفها املختلفة على أساس توافر حياة األسرة يف مراحله
 وحتقق الناحية االقتصادية لألسرة اإلشباع الالزم للحاجات املادية اليت ،املوارد االقتصادية واملالية

  .)216(حيتاج إليها الفرد يف حياته الزواجية  واألسرية 
ا املادية تتعرض أكثر من غريها إىل أمراض فاألسرة اليت تعجز عن تلبية رغبات أفراده

اجتماعية وحىت نفسية، وقد يصل هبا األمر إىل غاية االحنالل والتفكك، ولعل البوادر األوىل اليت 
تنجم عن ذلك العجز، احنراف أفراد األسرة خاصة منهم األطفال والذي يؤدي إىل تفكك الروابط 

  . االجتماعية األسرية
ت العجز املادي يف األسرة، فهو ميثل احلالة اليت ال يكفي فيها دخل والفقر حالة من حاال"

األسرة عن إشباع حاجاهتا األساسية املتغرية للمحافظة على بنائها املادي والنفسي واالجتماعي، 
وهو خيلف نتائج خطرية على الصحة ونوع الثقافة السائدة يف حياة األسرة ومدى ما يتوفر هلا من 
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فوق هذا يساهم يف حرمان األسرة من املشاركة االجتماعية خاصة يف اجملاالت فرص التعليم، و
  .)217(اخل ...االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية

فالعقبات االقتصادية يف كثري من احلاالت تؤدي إىل عدم استقرار األسرة وعدم متاسكها،   
بالتوافق الضروري دون حدوث أضرار وتذهب بعض الدراسات إىل ربط قدرة األسرة على القيام 

كبرية للعالقات الشخصية املتبادلة بدرجة ارتباط أعضاء األسرة مبستوى معّين للمعيشة، فإذا تأثرت 
بعض املستويات املادية اليت تعتربها األسرة ذات أمهية يف حياهتا كانت النتيجة تدهور العالقات 

  .دهور الدخل واخنفاضه بدرجة حظريةها  يف حال تاألسرية وتفكك العالقات اليت تربط بني أعضائ
وقد وجدت كوماروفسكي يف دراسة هلا، أن قدرة الرجل وحقه يف مباشرة دوره كزوج "  

تتوقف على جناحه يف القيام بدوره كعائل لألسرة ويؤدي الفشل الذي يتعرض له إىل فقدان احترامه 
  .)218(لنفسه، واحترام أعضاء األسرة له

ض األسرة إىل أي أزمة مادية اقتصادية هتدد كياهنا جيب أن تتحقق لدى كل وحىت ال تتعر
زوج أو شاب مقبل على الزواج رؤية واضحة حول أمهية اجلوانب املالية واالقتصادية يف حياة 

  .والذي حيمل معىن القدرة املعنوية واملادية " الباءة"األسرة، وقد أطلق عليه اإلسالم مصطلح 
 االقتصادي لألسرة ال ميكن حتقيقه إال بوضع برنامج زمين أو خطة وهو ما  إن حتقيق األمان

يسمى بامليزانية واليت ال بد وأن تتناسب مع الوضع املادي واالجتماعي لألسرة واألهداف اليت 
وامليزانية يف أبسط صورها تتمثل يف قيام األسرة بتقدير الدخل الذي حتصل عليه "تسعى إىل حتقيقها 

، وحماولة توزيعه بني أوجه اإلنفاق املختلفة أو بني السلع )شهرية أو سنوية(زمنية معينة يف  فترة 
وهبذا . )219(واخلدمات اليت يتضمنها االستهالك بصورة حتقق أقصى منفعة ممكنة بأقل تضحية ممكنة

  : املعىن للميزانية ميكن أن نصل إىل
سرة تطبيق لألسلوب العلمي يف حياة إذ أن ميزانية األ:  حتقيق إشباعات األفراد املختلفة-

األسرة، فاألسرة حني حتدد الدخل وتوزعه على أبواب اإلنفاق املختلفة، إمنا تكون يف موقف علمي 
تدرس فيه إمكانياهتا واحتياجاهتا وحتاول أن تشبع هذه االحتياجات حبسب أمهيتها ويف ضوء 

  . ظروف األسرة
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 راء ما يلزمها من احتياجات يف األوقات املالئمة حيقق هذا األسلوب قدرة األسرة على ش-
حبسب طبيعة احلاجة، وذلك بادخار ما يقابلها من دخل إذا كانت  املداخيل سابقة على مواقيت 

  .   اإلنفاق 
إن استخدام الدخل على أفضل وجه ممكن، حيقق رفاهية األسرة وزيادة أمنها وسعادهتا يف -
  . اجملتمع

ننا القول أن االهتمام باجلانب االقتصادي لألسرة باعتباره من أهم وبناء على ما سبق ميك  
مقوماهتا من شأنه أن حيافظ على سالمة شبكة العالقة األسرية والعالقات االجتماعية بني أفرادها من 

  .خالل قيامها بالوظائف املنوطة هبا على أحسن وجه
  :مقوم النفسيـال -3
عي إعدادا وتوجيها سليما لكل من يقدم عليه، وهتيئة تعترب احلياة الزوجية فن دقيق يستد  

للحياة املستقبلية، كما يتطلب الزواج املوفق الذي يصمد ألزمات احلياة وضغوطها جهودا 
مشتركة، يبذهلا كال من الزوجني على مدى سنوات احلياة، وال ميكن أن يعترب الزواج ناجحا إال إذا 

فالزواج يقوم على األخذ والعطاء، وتسود فيه الشورى، توفرت له عوامل التماسك واالستمرار، 
وتتخذ فيه القرارات املشتركة، ويؤدي إىل تنمية نسق كامل من العادات والتصرفات وأساليب 

  : ولقد بّينت الدراسات أن التوافق بني الزوجني أكثر جناحا يف احلاالت اآلتية  .العمل املتبادلة
 فاحلياة الزوجية تتضمن تكوين أساليب :ة متماثلةانتماء الزوجني إىل ثقافة اجتماعي •

مشتركة للحياة، وعندما ينتمي الشريكان إىل أسر متماثلة تسود فيها عادات سلوكية متشاهبة، 
وجيمعها اتفاق أساسي حول التصرفات املختلفة، تصبح احلياة املشتركة من األمور اهلينة، وال ميكن 

ة املوضوعات، ومن مثة فإن نوعا من التكيف أو التوافق بطبيعة احلال أن يتفق شخصان على كاف
يعترب ضروريا، حىت ولو كان الزوجان من األقارب، أما إذا كان كل من الزوج والزوجة ينتمي إىل 

 . بيئة اجتماعية متباينة كل التباين، فإن عملية التكيف تصبح أكثر صعوبة

ة الذي عاش فيه كل من الزوجني يعترب اجلو النفسي لألسر: اخلربات النفسية للزوجني •
قبل الزواج من العوامل املؤثرة على سعادة الزوجني فالشخص الذي مير يف طفولته خبربات سارة 

 ويؤكد كثري من علماء النفس ، ميكنه النجاح يف إقامة عالقة زوجية سعيدة،توفر له األمن واحلب
اسيا أو زوجا سيئا أو شريكا غري موفق أن الطفل احملروم من احلب أو املهمل البد أن يصبح أبا ق



والواقع أن التاريخ االجتماعي للزوجني يلعب دورا هاما يف حتديد السلوك الذي يتخذه الواحد 
منهما إزاء الطرف اآلخر نظرا ألن كل منهما حيمل معه خرباته النفسية األوىل اليت اختذها حنو أبويه  

  . وإخوته يف مرحلة الطفولة أو املراهقة
 إن أفضل الزجيات هي اليت تتم بني شخصني يقدران على الزواج :لنضج االنفعايلا •

ويرغبان فيه، ويتوفر هلما درجة من النضج جتعلهما حيتكمان إىل العقل واملنطق وتقبل املواقف 
 .املختلفة أي يتوفر هلما النضج االنفعايل

ال و امرأة حياوالن  إذ أنه من العبث أن نشاهد رج:اشتراك الزوجني يف أهداف عامة •
إنشاء حياة زواجية على رصيد من امليول  والقيم املتصارعة، فعندما يتفق شخصان من ناحية امليول 
واألهداف املشتركة العامة يستطيعان حتقيق التكيف املتبادل، عن شخصني تتعارض وجهات نظرمها 

 . وفلسفتهما للحياة

 أكثر دواما ،عارف والتروي والتفكري السليمفالزواج الذي يقوم على الت: التعارف العميق •
 . وأفضل من الزواج الذي جيري يف عجلة ورعونة، ال تسبقه فترة تعارف حقيقي

إن حتقق هذه احلاالت من شأنه أن يقلّل من الصدامات والصراعات اليت تتعرض هلا األسرة   
لبناء وحيقق لألسرة متاسكها وخاصة األزواج يف خمتلف املواقف األسرية، األمر الذي يدعم سالمة ا

  .واستقرارها
  :  املقومات الصحية-4  
لكي يتحقق التكامل األسري البد أن تتوفر اجلوانب الصحية جلميع أفراد األسرة، وذلك    

بإجراء الفحوص الطبية الالزمة قبل إمتام عملية الزواج، حيث أن الوراثة تلعب دوراً هاما يف حياة 
  . سالمة  األبوين الصحية تؤدي إىل نسل سليم و بالتايل إىل أسرة سعيدةوال جدال يف أن. األسرة

  : ويعترب املفهوم الصحي أحد دعائم التكامل األسري اهلام، حيث تنبع أمهيته من اآليت"    
  .  تعترب األسرة هي األداة البيولوجية لتحقيق إجناب النسل واستمرار حياة اجملتمع-
رته بطرق كثرية، متباينة، وهذا التأثري خيتلف من  فرد إىل آخر  يؤثر املرض على الفرد وأس-

 .)220(نتيجة لتنوع  العوامل املتضافرة اليت تتصل بالفرد وإن اختلفت من فرد آلخر

                                                 
  .    158، مرجع سابق،ص املد خل االجتماعي للسكان:  سلوى عثمان، أمرية منصور- )220(



 فتعرض ،وعليه فإن الوضع الصحي لألسرة ينعكس بشكل مباشر على متاسكها واستقرارها
 األسرة، وكذا احلال بالنسبة لألم إذا أصيبت األب للمرض يؤثر على مسؤولياته جتاه باقي أفراد

باملرض الذي يقعدها عن القيام مبسؤولياهتا ويؤثر على دورها كأم وزوجة، ومن هنا تنشأ 
  .اإلحباطات النفسية واالجتماعية اليت تؤثر بشكل كبري على مستقبل األسرة واألداء الوظيفي هلا

  : املقومات االجتماعية-5
 وعملية بناء عالقات ، على نوع جديد من العالقات تنشأ بني الزوجنيتقوم احلياة الزوجية

جديدة ليست عملية آلية تتم مبجرد وجود الزوجني حتت سقف واحد، بل تنشأ هذه العالقات على 
أساس التقبل املتبادل وتعبري كل طرف عن رغبته يف مساعدة الطرف اآلخر والوقوف إىل 

  .)221(جانبه
ى شعور الزوجني بأمهية هذه العالقات االجتماعية فالرغبة يف وجناح األسرة يتوقف عل

  .استمرارها تعين االستقرار واالطمئنان يف اجلو األسري
وتقوم احلياة األسرية على التكيف املتبادل بني األدوار الزوجية من ناحية االشباعات اجلنسية 

لعمل، وعندما يتحول الزوجان حنو والعواطف والصداقة والدميقراطية واملشاركة يف السلطة وتقسيم ا
  .)222(األبوة وتسمو كل العالقات اليت كانت قائمة من قبل يف عالقات الزوجني

ومن هذا املنطلق فإن طبيعة العالقات االجتماعية سواء كانت على مستوى الزوجني أو على 
ن أي فتور يف هذه مستوى األسرة كلّها، هلا تأثري كبري على مستقبل األسرة املادي واملعنوي، إذ أ
  . العالقات ينعكس على البناء األسري ككل ويقلل من أدائه الوظيفي يف اجملتمع

 فإن األسرة ترتكز على جمموعة من املقومات الدينية، االقتصادية، النفسية ،وخالصة القول
الصحية واالجتماعية وأي خلل يف هذه املقومات ينعكس سلبا على مستقبل األسرة وحيد من 

  .      ليتها وتأثريها على احلياة االجتماعيةفاع
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  احلقوق والواجبات األسرية كما حددها اإلسالم: املطلب اخلامس
أحاطت التشريعات السماوية واالجتماعية الزواج بسياج حيفظ قدسيته وكرامته، وأطلق 

فْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَ : يقول عز وجل" امليثاق الغليظ"اإلسالم عليه 
     .))223 وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

 تترتب عليه حقوق وواجبات ،ونظام اجتماعي جوهري فالزواج عقد مقدس وميثاق غليظ
تضمن متاسك األسرة واستمرارية عالقاهتا، حيث أن معرفة احلقوق واالضطالع بالواجبات مينع 

  . وينعكس بدوره على السالمة واالستقرار النفسي لألبناءالتصادم بني الزوجني
وحيث أن التماسك يشري إىل قوة العالقات واألداء التكاملي لألدوار والوظائف بني أفراد 
األسرة، فإنه من متطلبات الدراسة أن نتعرض إىل احلقوق والواجبات األسرية، وسوف نتناوهلا من 

  : النواحي اآلتية
  .ة  واجبات الزوج-أ
  . واجبات الزوج-ب
  .  حقوق األبناء وواجباهتم-جـ

  : واجبات الزوجة-أ
تضطلع الزوجة بواجبات وأدوار أساسية، حيث مل يعد الزوج يف األسرة احلديثة وحده   

املسؤول عن األسرة ، بل تشارك الزوجة أيضا يف كثري من املسؤوليات وااللتزامات وتتعاون معه 
  : قافتها واستعداداهتا، وميكن أن نلخص أهم واجبات الزوجة فيما يليعلى توجيه األسرة وفقا  لث

 فالنسق األسري حيتاج إىل موجه وقائد واحد ، طاعة الزوج باعتباره مسؤوال عن األسرة-1  
وذلك يف احلدود اإلنسانية "يكون حمل الطاعة واالحترام، لذا كانت طاعة الزوجة لزوجها واجبة 

  .)224("ادمة ورقيقة، وتفقد صفتها كشريكة يف احلياة الزوجيةحىت ال تنحدر إىل جمرد خ
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ويف الشريعة اإلسالمية، جعلت طاعة الزوجة لزوجها على رأس الواجبات وهي طاعة   
     :حتتمها املصلحة املشتركة بني الزوجني، وميليها االمتثال ألمر اهللا الذي جعل القوامة بيد الرجل

  النِّسَاءِالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى)225( .وهلذه الطاعة مظاهر متنوعة منها .  

و املرأة  «  أن ال تعطي شيئا من بيت زوجها إال بإذنه، فهي يف البيت راعية لقوله -
    .مسلمورواه البخاري » راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

ه، وتسكن نفسه  أال خترج من بيتها بغري إذنه، وأال تبدي زينتها لألجانب، ليطمأن قلب-
  . )226(» إن خرجت املرأة من غري إذن زوجها لعنتها املالئكة«: ويف ذلك يقول الرسول 

  .  أن ال تدخل على البيت من يكره دخوله من الرجال والنساء-
 أن تراعي شعوره فتبتعد عّما يؤذيه من قول أو فعل أو خلق، فال تكلفه من النفقات  ما -

ليه، وال جترح كرامته أمام األهل واألوالد ناهيك عن األجانب برد ال يطيق وال ترفع صوهتا ع
  . الكالم الغليظ له، أو إفشاء أسراره وعيوبه ألي كان

 هلند بنت عتبة يف بيعة  أن تنفق من ماله باملعروف من غري سرف وال تقتري، كما قال، -
  . يرواه البخار» خذي من مال زوجك ما يكفيك وولدك باملعروف« النساء 

  .  أن ال تصوم تطوعا إال بإذنه-
  . أن تستجيب له إذا دعاها إىل الفراش، وال متنعه نفسها-
 فإذا كانت مملكة الرجل هي احلياة االجتماعية بصفة عامة، فإن :العناية بشؤون املرتل -2

 مملكة الزوجة هي املرتل، وعلى افتراض أهنا تزاول عمال خارجيا شأن الرجل، فينبغي أن تدرك
حقيقة هامة، وهي أن البيت الصغري هو أساس اجملتمع الكبري، ولن يرجى منه خريا ما مل نستطع 

وهذا ال يتأتى إال إذا استأثرت شؤونه مبزيد عناية .  إقرار البيت الصغري على أرسى ما تكون القواعد
   .)227(املرأة واحتل من اعتبارها املقام األول
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 األم العنصر األول يف تلقني الطفل السلوك االجتماعي، فهي تعترب: العناية بتربية األطفال -3
اليت  تساعده على استيعاب أوىل اختباراته عن النظام االجتماعي، وهي اليت تزرع يف نفسه أوىل 
املخاوف والتطلعات، كما تقدم له أوىل املناسبات الختيار شعوره بذاته وباآلخرين، وهذا التعلق 

 وهي تؤثر يف سائر العالقات اليت يقيمها فيما ،ية املعىن بالنسبة للطفلباألم هو أول عالقة عاطف
  .)228(بعد

فاحلاجة إىل احملبة هي إحدى احلاجات النفسية اليت يعوزها اإلنسان يف مجيع مراحل منوه، ويتم  
إشباعها عند الطفل بعد والدته عن طريق العالقة العاطفية املتمثلة يف حب األم لوليدها، ومحله 

ة الطفل ومحايته واالهتمام به حتضانه ومداعبته، فهذه احملبة متعددة اجلوانب فهي تشمل رعايوا
والقلق من أجله وغري ذلك من املشاعر، وال تسمح هذه احملبة بأن تعهد األم بطفلها ألحد ما، أو 

  . إىل الشارع لكي ال يزعجها، أو لتعطي لنفسها إمكانية اخللود إىل الراحة
يت تصنع اللبنات األوىل يف شخصية الطفل وإذا انصرفت عن االضطالع هبذا الدور فاألم هي ال

بإجيابية، فإن هذا احلرمان سوف يؤثر سلبا على شخصية الطفل، وسوف تظل إمكاناته اإلنسانية 
كامنة واستعداده معطال، وسوف يدخل ذلك الطفل يف حالة من الصراعات النفسية الداخلية يتأتى 

فتقاد اهلوية والكينونة واالضطراب يف شخصيته وسلوكه، وهذا ما يقرره اإلسالم منها الحقا ا
أال كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل يف بيته راع ومسؤول  « فيقول رسول اهللا 

  .)229(» عن رعيته، واملرأة يف بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها
بىن على أسس من القيم الدينية املتمثلة يف احملبة والعالقة املميزة بني األم وأبنائها تقتضي أن ُت

والرمحة واحلنان والرعاية والعطف والرفق واحلماية والثقة، والعدل واملساواة يف اهلدايا والعطايا 
 يف شأن ختصيصه -رضي اهللا عنهما- للبشري بن سعد - وعدم إيثار الذكور على اإلناث لقوله 

فاتقوا اهللا واعدلوا بني : قال. ال : ر أبنائك مثل ذلك؟ قالأعطيت سائ«: للعطية ألحد أبنائه
  .)230 (»أبنائكم

                                                 
    .111، ص1980، 3 األهلية للنشر والتوزيع، ط-مقدمات لدراسة اجملتمع العريب:  هشام شرايب- )228(
  . 1829:  رقمكتاب اإلمارة، باب فضيلة اإلمام العادل:  رواه مسلم- )229(
   .- رضي اهللا عنهما–، من حديث النعمان بن بشري 2587: بخاري يف اهلبة رقم أخرجه ال- )230(



 كما تقتضي هذه العالقة املشاركة يف اختاذ القرارات من خالل استشارة اجلميع دون استثناء 
فيما خيصهم، وباملشاركة يف اللعب والرتهات وختصيص وقت لألحاديث اخلاصة، فيعطى لألبناء 

  .ن مشاعرهم وحاجاهتم واالستماع إليهمحقهم يف التعبري ع
 كما أن العالقة الصحيحة بني األم وأبنائها تقتضي مصاحبة األبناء ومراقبتهم ونصيحتهم 
وتأديبهم وتوجيههم يف عملية اختيار الرفيق والكتاب والربنامج، واالهتمام مبذاكرهتم ودراستهم، 

خلربة والتجربة بأمور احلياة ومشاكلها املتعددة وال يتأتى ذلك إال إذا توافرت لدى األم الثقافة وا
ولديها حصيلة طيبة من التربية واملعرفة الثقافية، فاألم هي أكثر األشخاص أمهية من حيث أهنا تقدم 

إال أن خروج . للطفل أوىل النماذج اليت يستخدمها يف بناء ذاته واليت متثل خمتلف القواعد والقيم
وظ من دور األم التوجيهي التربوي، وقد ترتب عليه ضعف ووهن املرأة للعمل قلص وبشكل ملح

العالقة بني األم وأبنائها، وال نقول إن خروج املرأة للعمل كله سلبيا، ويلحق الضرر التربوي 
باألطفال إال أن بعض األمهات اختذن العمل أصال كمحاولة للمساواة بالرجل، ومن أجل 

اء الشخصية، ويف مثل هذه احلالة، فإن الضرر األكرب سيقع االستقالل االقتصادي واالجتماعي وبن
على األطفال خاصة أن مثل هذه األسرة تكون عرضة لالنقسامات وظهور تكتالت داخلها، وكل 

  . ذلك مؤشر خطري على ضعف شبكة العالقات األسرية
عظم لو أردنا أن نعرف ما هو أ: " الفيلسوف وكاتب تاريخ احلضارة" ويل ديوارنت"يقول 

حدث وقع يف الربع األول من القرن العشرين، فسنرى هذا التغري يف وضع املرأة، فإن التاريخ قلما 
شهد تغيريا مثريا هبذه الدرجة، وقد مشل هذا التغيري البيت املقدس الذي كان أساس نظامنا 

لقانون االجتماعي وقاعدة احلياة الزوجية الواقي من إتباع الشهوات، وتزلزل وضع اإلنسان وا
األخالقي الذي أخرجنا من الوحشية إىل احلضارة وآداب املعاشرة، كل ذلك طالته هذه النقلة 

  .)231(املضطربة اليت مشلت كل عادات وصور حياتنا وتفكرينا 
واملالحظ اليوم هذا التشجيع بزج األبناء إىل دور احلضانة وإىل حضن اخلادمات حىت وإن 

مر الذي ينعكس سلبا على نفسية األبناء، فاألم هي أساس وعماد  األ،"كانت الزوجة ماكثة بالبيت
ففي تصريح زوجة السفري الياباين "، "صانعة الرجال"األسرة، حيث اعتربها أهل الدراية واملعرفة 

املرأة اليابانية تعمل قبل الزواج، أما بعد : " جاء فيه ما يلي1982نقلته جملة األمة بتاريخ مارس 
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ن تترك عملها مباشرة، وإما أن تتابعه حىت يصبح لديها أوالد، حينها  تلزم املرأة زواجها فهي إما أ
  .)232("وأن من أسباب قوة اليابان حاليا هو عناية األم بأبنائها... مرتهلا

والزوجة املسلمة أوىل من غريها بتبين هذه القاعدة يف حياهتا لتحافظ على سالمة أسرهتا 
  . قات ومتتينها بني أفراد األسرةومتاسكها وتساهم يف ربط العال

باإلضافة إىل هذه الواجبات، فإنه على الزوجة أن تلتزم بالصراحة والصدق يف معامالهتا 
الزوجية، واإلخالص يف تصرفاهتا، وحسن التقدير والوفاء يف مظاهر سلوكها، وأن تتحلى باألمانة 

  .يقة بينها وبني زوجهاواحلرص على أسرار احلياة الزوجية والسيما يف املسائل الدق
  :  واجبات الزوج-ب

قود وغريها من كل ما هو ن ويسمى الصداق وهو ما يدفع حنلة للزوجة من :مهرـال-1
  .مباح شرعا، وهو ملك هلا تتصرف فيه كما تشاء

 وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ :واملهر من احلقوق اليت أوجبها اإلسالم للمرأة، وذلك يف قوله تعاىل
فالصداق عطية من : "والنحلة كلمة فيها معىن العطاء املفروض، قال اإلمام القرطيب .) )233 نِحْلَةً

  .    )234("اهللا تعاىل للمرأة
 وليس على الزوج، فوالد الزوجة هو ات كثرية بوجوب املهر على الزوجةهذا وتأخذ جمتمع

مركز الزوج ومبلغ ثراء كل منهما، الذي يدفع البنته العروس مبلغا يتناسب مع مركزه االجتماعي و
وكان هذا النظام سائدا  يف بالد اليونان والرومان، وال يزال " الدوتة"ويطلق على هذا النظام اسم 
روبية وبالرغم من أن الكثري من القوانني األوروبية ال تعترف بوجوب وقائما يف معظم الشعوب األ

  .هاغري أن العرف ال يزال يلزم بدفع" الدوتة"دفع 
هذا واجملتمعات اليت تسري على نظام املهور، تلزم الزوجة يف نظري ذلك بتأثيث مرتل الزوجية 
والقيام ببعض املراسم اليت تفرضها طقوس الزواج وتتناسب هذه النفقات تناسبا مطردا مع قيمة 

ف وإن كان هذا خمالفا للهد. )235("املهر الذي يدفع ومع املركز االجتماعي واحلسب والنسب 
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الذي جعل املهر من أجله، وعلى الرغم من هذه احلاالت الشاذة يبقى املهر من واجبات  الزوج 
  .      على زوجته

واملالحظ أن اجملتمع اجلزائري يف غالبيته، يعاين من غالء املهور مما يتسبب يف مشاكل 
  . ّررةاجتماعية عديدة منها عزوف الشباب عن الزواج بسبب عجزهم عن دفع املهور املق

  لقد أوجبت الشريعة اإلسالمية النفقة على الرجل وحده يف حدود مقدرته املالية:النفقة-2
 ُلِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه  )236(. وتشمل النفقة الغذاء

  .يعترب من الضروريات يف العرف والعادةوالكسوة والعالج والسكن أو أجرته، وما 
 وجوب النفقة على الزوجة يف أحاديث كثرية منها ما أخرجه أبو - ص–أكد رسول اهللا و

 « -ص-يا رسول اهللا ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: قلت: داود عن معاوية بن جنده عن أبيه قال
» ح وال هتجر إال يف البيتتطعمها إذا أكلت وتكسوها إذا اكتسيت وال تضرب الوجه وال تقب

)237(.  
إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حىت اللقمة ترفعها إىل يفّ «  : ويقول 

 فمن واجب الزوج أن ال يستأثر على زوجته بشيء من متاع الدنيا، كأن خيص نفسه )238(»امرأتك
يوغر صدرها وينغص ببعض األكل أو الشراب أو اللباس وحيرمها من ذلك، فهذا من شأنه أن 

  .حياهتا، وجيعلها متد بصرها إىل غريه، ويف ذلك خطر كبري على بناء األسرة ومتاسكها
 إال أن خروج املرأة إىل العمل قلل من أمهية هذا الواجب وأصبح من واجب املرأة العاملة 

 وذلك مشاركة زوجها يف نفقة األسرة، بل وجتب عليها وحدها يف حال عجز زوجها واستطاعتها،
   .76تبعا ملا جاء يف الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري املادة 

أمر األسرة إال إذا أشرف الزوج  ال يستقيم : "اإلشراف على شؤون األسرة وتوجيهها -3
على شؤوهنا وأوالها مزيد عنايته وقّوم من أمر عناصرها، ولذلك أوجبت القوانني على أفراد األسرة 

وتقرر الشريعة اإلسالمية يف هذا . )239(ضوع لرب األسرة واالستماع إىل نصحه وهديهالطاعة واخل
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وال . ))240 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ الصدد أن الرجال قوامون على النساء يقول اهللا عز وجل 
والعطف تعين القوامة كما يفهمها الكثريون التسلط والتجرب بغري حق، بل هي الرمحة واحلنان 

  .والرعاية واإلنفاق والتعليم والتربية والتوجيه والسلطة
 وتتطلب هذه القيادة أن يسعى الزوج إىل خري األسرة وإسعاد عناصرها ومحايتها من 

له ومسؤول عن رعيته، وال تنطوي هذه ه فالرجل راع يف أ،االنزالق إىل هاوية التفكك واالهنيار
 ولكنها ،شأن املرأة أو نقص لدرجتها وإهدار لكرامتهاالرئاسة من جانب الرجل على توهني 

 وذلك ملا يتمتع به الرجل من مميزات فزيولوجية وعقلية تساهم ،)241("ضرورية حلفظ كيان األسرة
  . يف التحكم يف جمريات تسيري شؤون األسرة

              من واجب الزوج أن حيسن عشرة زوجته يقول اهللا عز وجل:  حسن املعاشرة-4
 ِوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف)242( . واملعاشرة باملعروف تعين حسن اخللق يف األقوال واألفعال

              243( » وأنا خريكم ألهليهخريكم خريكم ألهل « :يقول والصفات، فهذا رسول اهللا 

ل يقوو. )244(»م لنسائهمكم خياركأكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا وخيار«  : ويقول 
اهللا اهللا يف النساء فإهنن عوان يف أيديكم، أخذمتوهن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن «  : الرسول 
عاشرة مجلة من القيم الدينية كاإلخالص والوفاء والصدق وتتضمن حسن امل .)245(»بكلمة اهللا

حيتمل منها  فال يعلق على كل خطأ أو سوء تصرف منها، بل عليه أن -واألمانة والرفق يف املعاملة
 وطالقة الوجه والتقدير واالحترام وأال يرهقها باألعمال املرتلية فقد أخرج البخاري -بعض األذى

كان «:  يصنع يف بيته قالت سئلت ما كان النيب -رضي اهللا عنها-يف صحيحه أن السيدة عائشة 
ا أال حيجز عليها ومن واجباته أيض. )246(»يكون يف مهنة أهله فإذا حضرت الصالة خرج إىل الصالة

يف التصرف يف ماهلا إن كانت بالغة عاقلة رشيدة، إذ ال والية له أو لغريه على ماهلا ومن واجباته 
 يف -طبعا – ويتم ذلك،  املسجدأيضا أال مينعها من زيارة أهلها، و أن ال متنع من اخلروج إىل
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اء باخلري الذي أمر به النيب وكل ذلك من االستيص، حدود الشرع واملصلحة املشتركة بني الزوجني
وجيب عليه فوق ما تقدم أن يعلمها ما حتتاج إليه )247(» واستوصوا بالنساء خريا«    : يف قوله ،

من علوم دينها وآدابه، ويطبعها على تعاليمه ووصياه حىت يدرهبا على الطاعة والفضيلة فقد جعل 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ  : ج حني قالاهللا عز وجل وقاية الزوجة من النار أمانة يف عنق الزو

  .   فالقوامة مل تعط للزوج مظهرا وشكال بال مضمون، ) )248وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

فمن واجب الزوج أن يصون زوجته وحيفظها من كل ما :   صيانة الزوجة وإحصاهنا-5 
تها للسوء، وهذا من باب الغرية اليت حيبها خيدش شرفها ويثلم عرضها وميتهن كرامتها ويعرض مسع

إن اهللا يغار وإن « : ، قال أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه- روى البخاري عن أيب هريرة فقداهللا
  .)249(»املؤمن يغار وغرية اهللا أن يأيت العبد ما حّرم عليه

 وسكناهتا يف تقصي حركات الزوجة إال أنه ينبغي أن ال يبالغ الزوج يف غريته وال يسرف
  .حىت يسيء الظن هبا فإن ذلك يفسد العالقة الزوجية ويقطع  ما أمر اهللا به أن يوصل

وعلى الزوج أيضا أن يعف زوجته، فقد يترتب من عدمه عواقب وخيمة تعرض البناء  
  )250(.»صدقةبضع أحدكم ويف «األسري للتفكك واالهنيار ففي احلديث الصحيح 

واألبوة الرشيدة يقوم األب بدور كبري يف تربية األبناء،  حيث:  القيام على تربية األبناء-6
  .العالقة اليت يكوهنا مع أبنائه، واليت تعترب من أهم مقومات الصحة النفسية لألبناء تتوقف على نوع

وتبدو عالقة الطفل بأبيه واضحة يف السنة الثانية من عمره، حني يبدأ الكالم واملشي وحني "
األسري، فبعد تعميم حبه ألمه حياول توجيهه ألفراد األسرة، ويزداد انتباهه تزداد خربته بالوسط 

ألبيه الذي يكون له النصيب األكرب من هذا احلب، فيتهلل وجهه حني يراه قادما وحياول اجتذابه  
 وما ينبغي اإلشارة إليه هنا أن عالقة األب بابنه ال تتوقف على املدة اليت ،إليه كلما اجتمع به

                                                 
.  178، ص 3الوصية بالنساء، ج: باب. كتاب الرضاع: مسلم. 161، ص 11الوصية بالنساء، ج: باب. أبواب األذان: كتاب:  البخاري- )247(
   
  . 06 اآلية - سورة التحرمي- )248(
       . 4925رقم احلديث :  رواه البخاري- )249(
  . 82، ص 3بيان أن اسم الصدقة يقع يف كل نوع من املعروف، ج: باب. كتاب الزكاة:  مسلم- )250(



 وهذا ال يعين التقليل ،)251("وتوجيهات ومعاملة األب البنه ا معه وإمنا تتوقف على نوعيتهايقضيه
  . من خطورة غياب األب على األسرة وانعكاس هذا الغياب على متاسكها والقيام بوظائفها

إن عالقة األب بأبنائه تقوم على أساس من املبادئ الثابتة والقيم الدينية املستمدة من كتاب اهللا 
، كالعدل واحملبة والعطف والرمحة الرفق واملساحمة، فاالبن حيتاج من أبيه أمرا وسنة رسوله 

حمسوسا حىت يشعر مبحبته ورمحته ورعايته واالهتمام به، وقد يتجسد ذلك يف تقبيله أو مداعبته أو 
  .قضاء وقت ممتع معه

عنده األقرع بن حابس  و-قّبل احلسن بن علي«  :  أنه - رضي اهللا عنه–فعن أيب هريرة 
 إن يل عشرة من الولد ما قَّبلُْت منهم أحداً، فنظر إليه  الرسول :  جالسا، فقال األقرع–التميمي 
   .)252(»من ال َيرحم ال ُيرحم:  مث قال

ُتقبلون الصبيان فما نقبلهم، فقال النيب « :  فقالوقد صح أيضا أنه جاء أعرايب إىل النيب 
 :فاألسرة حتتاج إىل أب رحيم ُيـَمكِّن ،)253(» اهللا من قلبك الرمحةأو أملك لك أن نزع 

  .للزوجة واألبناء أن حيدثوه عن مجيع مشاكلهم وآالمهم وآماهلم
ـُجمل    : فيما يليأهم مقومات العالقة الرشيدة بني األب وأبنائهوميكننا أن  ن

شغل جانبا من حياهتم  على الوالد أن ُيشعر أبناءه حببه هلم منذ وقت مبكر، وأن ي:أوال
     .)254(الوجدانية واستغالل منوهم عند بداية املشي والكالم يف تدعيم عالقة املداعبة واملصاحبة

وهذه العالقة ضرورية لنمو الطفل وشعوره باألمن والرضا الناتج عن متتعه مبحبة والديه كما   
والتدليل، ألن ذلك يؤدي إىل أهنا تساعد على تكامل شخصيته، وهذا ال يعين اإلسراف يف احلنان 

تشكيل الطفل تشكيال خاصا يتميز بنوع من األنانية والتواكل وعدم القدرة على االستقالل 
  .واالعتماد على الذات

وتزداد عالقة الطفل بأبيه كلّما تقدم يف السن حىت سن العاشرة حني تصبح هذه العالقة على "
وضع أمنه وثقته، وتؤكد الدراسات اليت سئلت فيها جانب كبري من األمهية، فهي مثله األعلى وم
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  .6170: ، ومسلم يف الفضائل597:  أخرجه البخاري يف األدب- )252(
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جمموعة من األطفال ما بني السنة اخلامسة والسابعة عشر عن الشخصيات اليت يعجبون هبا 
ويتخذوهنا مثال أعلى يف احلياة، فكانت معظم األجوبة ما بني السن اخلامسة والعاشرة أن هذه 

  .)255("عة عشر من العمر ذكروا أشخاصاً آخرينالشخصية هي األب، أما أغلب املراهقني يف الساب
 على الوالد أن يتعاون مع األم يف العناية باألطفال واالهتمام هبم، األمر الذي يشعرهم :ثانيا  

ويف بعض األحيان تكون األم مسؤولة عن "منذ وقت مبكر أن دور األب ال يقل أمهية عن دور األم 
يف العناية باألطفال، وأن مسامهة األب قد يبعث الفوضى، انفصال األبناء عن أبيهم بسبب املبالغة 
  .)256("أو يثري االضطراب يف أسلوب األم املألوف

 على الوالد أن يبقى على اتصال دائم بأبنائه، ذلك أن االتصاالت املبنية على قيم احملبة :ثالثا  
 الوقت الذي يقضيه والعطف وحسن التوجيه، تبعث االستقرار واألمن النفسي فيهم وعليه أن جيعل

 وذلك بأن يظهر اهتمامه هبواياهتم ،معهم ممتعا وحمّببا إىل أنفسهم وعامال يف توطيد عالقته هبم
  . واالستماع إليهم وتشجيعهم وضبط سلوكهم

فإذا قام األب بواجبه من مراقبة األبناء ومصاحبتهم، فإنه من دون شك جيد ابنه صورة   
زاته، وعلى اآلباء أن يتركوا جمالسهم يف املقاهي وغريها، جديدة منه فيها كل خصائصه وممي

  .ويعكفوا على مراقبة أبنائهم، حىت ال يدب فيهم التسيب واالحنالل
على األب أن يتغاضى قدر اإلمكان عن األخطاء البسيطة اليت يقع فيها أفراد أسرته، : رابعا  

قة سديدة، بعيدة عن القسوة والزجر وأن يعمل موجها ومرشدا هلم، وأن ينبههم إىل أخطائهم بطري
الذي قد يثري مقاومتهم  يف التمرد عليه، فقيمة الرفق واملساحمة جتعل من عالقة االبن بأبيه عالقة حمبة 
يشعر هبا ومييل إليها ويسمع إىل النصح والتوجيه، إذ القسوة على الولد يف الصغر حتمله على جفاء 

 التشديد عليه مطلقا، وإمنا جيوز أخذه بالشدة إذا مل ينفع وليس معىن هذا ترك"والديه يف الكرب 
وعدم الرضا على  الرفق واملالطفة والنصح والتوجيه، ويكون بإظهار الغضب والعبوس يف الوجه

تصرفاته، ورفع الصوت عليه والصدود عنه، وقد تصل إىل ضربه ضربا غري مّبرح إذا بلغ عشر 
لولد بسوء أفعاله أو لتقصريه يف القيام مبا هو مطلوب سنني، ومعاملته هبذه الصفة لتحسيس ا

  . )257("منه
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 يقع العبء األكرب على األب يف تعليم أبنائه الذكور السلوك االجتماعي املميز :خامسا  
جلنسهم، كما يشارك األم يف تكوين ضمائر أبنائه وتعليمهم قيم اجلماعة ومبادئها وعقائدها، وهذا 

التوجيهات بل ال بد من القدوة احلسنة والنموذج العملي، كما جيب أن ال يتم عن طريق النصائح و
يهيأ لألبناء مواقف حقيقية تسمح هلم مبمارسة الفضائل والقيم بطريقة فعلية، حىت تصبح عادة 

  .)258(راسخة يف أنفسهم
يف  إن جتسيد قيم التعاون واملشاركة والشورى يف عالقة األب بأبنائه هلا األثر الكبري :سادسا  

خلق الود واحترام الرأي اآلخر، كما هلا  الدور الكبري يف بناء شخصية األبناء خاصة يف املستقبل 
  .        ويف التدريب على اختاذ القرار والثقة بالنفس واملشاركة وشحن الذهن واجلرأة األدبية

ة  هذا وقد حرصت الشرائع حرصا شديدا على تربية األبناء وتوجيههم، وتؤكد الشريع
اإلسالمية على واجب الوالدين يف تربية أبنائهم والعناية هبم من النواحي اجلسمية والسيكولوجية 

كل مولود يولد «: واالجتماعية، وجعلت الطفل صورة حية لوالديه ويف ذلك يقول الرسول 
ليست وغين عن البيان أن واجبات الزوج  .)259(»على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه

هي وحدها احملقق لتتوافق واالستقرار األسري، بل البد من تضافر جهود كل فرد من أفراد األسرة 
مثل القائم يف حدود اهللا  « لتحقيق التماسك ولسالمة البناء، ويدل على هذا املعىن قول الرسول 
فكان الذين يف  ،وبعضهم أسفلها والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعالها

لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقنا ومل نؤذ من : أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا
  .)260(»فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا على أيديهم جنوا مجيعا
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  :  حقوق األبناء وواجباهتم-جـ
مية تسري يف اجتاهات خاطئة، فيما يتعلق  كانت بعض اجملتمعات القد: حقوق األبناء-أ  

ضاعها ومصطلحاهتا اليت يؤمن هبا العقل اجلمعي، وبتربية األبناء، متليها عليها ظروفها اخلاصة، وأ
ففي بعض اجملتمعات كان األبناء يقدمون كقرابني لآلهلة، أو يقدمون كنذر لتحقيق ما يطلب اآلباء 

قتل أبنائها لفقرها وعدم القدرة على تربية أبنائها، من اآلهلة، كما درجت بعض القبائل على 
وانتشرت عند عرب اجلاهلية ظاهرة وأد البنات، أما يف بعض القبائل اليونانية القدمية، فقد انتشر 

  .)261(إعدام العجزة ومشوهي اخللقة واملنحرفني من األحداث
 رعاية األبناء وتربيتهم أما يف اجملتمعات احلديثة فإن النظم االجتماعية تفرض على الزوجني

حىت يبلغوا سن الرشد، وذلك منذ أن يكونوا أجنة يف بطون أمهاهتم، كما اتفقت مجيع التشريعات 
املعاصرة على إنزال العقوبات الصارمة على من يقتل األجنة عمدا، ولذلك فإن هذه اجملتمعات 

  .)262(يبة واالجتماعيةتعطي عدة مزايا للحوا مل إذا كن عامالت، وتقدم هلن اخلدمات الط
  : وقد حدد اإلسالم مجلة من احلقوق، تضمن للطفل كرامته وإنسانيته منها  

  .حق األبناء يف اختيار والديهم -
 . حق النسب والرضاعة واملرياث -

وهي من حق الصغري على األبوين، ويقصد باحلضانة التربية واالهتمام :  حق احلضانة-
، ومن الواجب أن يعيش الطفل عيشة طبيعية بني والديه، لكن جبميع أمور الصغري خالل سن معّينة

إذا انفصال جيب أال يبعد عن أمه اليت محلته وأرضعته، ألهنا األقدر على تربيته واإلشراف عليه 
فاحلضانة من حق األم، ما مل يثبت عدم قدرهتا على القيام بواجبات احلضانة سواء بسبب زواجها 

  .)263(ر  الذي يضر الطفلأو بسبب سوء أخالقها، األم
  .  احلق يف اختيار األمساء احلسنة للذكر واألنثى-
  . احلق يف النفقة والرعاية-  
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  . احلق يف التربية والتعليم، وأن يكون اآلباء قدوة حسنة ألبنائهم-  
  .  تعويدهم على حتمل املسؤوليات يف احلياة العملية-  
  .   ووقايتهم من مجيع االحنرافات غرس القيم الدينية، والروح الوطنية فيهم،-  
  . املساواة والعدل بني األبناء-  
وكلّما كرب الطفل زادت حقوقه، فيجب على الوالدين أن يهيئا له اجلو املالئم للنمو السليم   

  . والتربية والتعليم والصحة، لينمو يف أحسن الظروف
دية واملوازنة فال ترتل إىل املزاح وجيب أن تكون العالقة بني اآلباء واألبناء مصبوغة بطابع اجل  

واملهاترات اليت تسقط من شخصية الوالدين يف نظر أبنائهما كما أهنا ال ترتفع إىل مستوى القسوة 
  .)264(والغلظة اليت تتناىف مع عاطفيت األبوة والبنوة

هبا وكما يتمتع األبناء حبقوق جيب على اآلباء القيام هبا حنوهم، فإن هناك واجبات يقومون 
  . يف مقابل ذلك
  : وميكننا تقسيمها إىل قسمني:  واجبات األبناء-ب
   .   واجبات  حنو وآبائهم-
  .  واجبات حنو إخواهنم-

ال يوجد نظام اجتماعي يرعى عالقة األبناء بآبائهم، كما :  واجبات األبناء حنو آبائهم-1  
 الوالدين بعد توحيد اهللا وعبادته، يرعاها النظام االجتماعي اإلسالمي، فقد جعل قيمة اإلحسان إىل

  عز -وقوله . ) )265وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا   - عز وجل–يقول اهللا 

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْ من قائل 
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ  ، )23(كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِميًا

 .)266(  )24(رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِريًا
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إن يف هذه اآليات الكرمية، ما يدعو األبناء إىل معاملة اآلباء باحلسىن واالبتعاد عن اإليذاء   
املعنوي واجلسدي، الذي يعّبر عنه سلوك النهر والزجر ومواقف التأفف والتربم، كل هذه التصرفات 

والسلوك القومي . مينعها وحيرمها اإلسالم، ويقيم مكاهنا وزنا للقول الكرمي، وأيضا للسلوك الكرمي
 وقيم والطاعة والصراحة واالعتراف باجلميل  والكرمي يف عالقة األبناء مع اآلباء يتجسد يف االحترام
وهنا يأخذ القول الكرمي بعداً عبقريا، تربويا، "خفض اجلناح وطلب الرمحة، واإلحسان بكل أنواعه 

لألبناء، حيث أن حسن التربية هو سن تربية اآلباء حبحيث يربط حسن تعامل األبناء مع اآلباء 
الواقي من االحنراف و املعاصي واآلثام، ذلك أن هدف التربية السليمة هو اإلعداد لآليت من األيام 
عندما يصبح األبناء أحداثا أو راشدين، وبالتايل منفصلني عن األهل كهوية وكيان معنوي ونفساين، 

م و بسلوكهم سلبا أم إجيابا ألهنم القدوة احلسنة بعد أن تتكون شخصيتهم تأثرا باألهل ومتثال هب
وقد بلغ باملنطق . )267(والبوصلة اليت  حتدد االجتاهات واملرجع الذي تقاس به املواقف واملعطيات

إن أبر «  : التشريعي اإلسالمي إىل حد اإلحسان والوفاء باآلباء حىت بعد وفاهتما يقول الرسول 
  .  )268(» يه بعد أن يولّي األبالرب أن يصل الرجل أهل ُودِّ أب

تقوم العالقة األخوية، أو ما يعرف بالنظام األخوي على : واجبات األبناء حنو إخواهنم -2  
أسس قيمية كاحملبة والرمحة والصدق و التفاهم و التعاون والصداقة واملشاورة واالحترام املتبادل 

  .واإليثار، والشعور مبسؤولية كل فرد عن سعادة اآلخر
والتفاعل بني الطفل وإخوته أمر ضروري، ُيحرم منه الطفل الوحيد أما الطفل الذي يعيش "  

بني إخوة له، فهو أكثر تعاونا وتألقا، كما أنه قادر على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة، حيث 
 أنه عاش مع إخوته من خالل مواقف متبادلة، وجهته فيها األسرة إىل اكتساب القيم الدينية واملثل

فجماعة اإلخوة متثل أول مجاعة يشترك فيها الفرد يف حياته، حيث توفر له الطمأنينة، . األخالقية
وال يستطيع اإلخوة أن يعيشوا . )269("وتتيح له فرص اكتساب املهارات والتجارب واخلربات

خوي هذه متفامهني متماسكني، ما مل تربط بينهم روابط متينة من القيم الدينية، ومىت فقد النظام األ
  .القيم حل الشقاق الذي يؤدي حتما إىل الصراع و اهنيار العالقة
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عموما فإن هذه الواجبات اليت نظم هبا اإلسالم العالقات داخل األسرة، فيها من اإلحاطة و
والشمول والعمق ما جيعل األسرة قوية متماسكة، مستقرة، يشعر كل فرد فيها بالراحة واإلطمئان 

 سيؤول أنه بدون االلتزام هبذه الواجباتل جهده لدعم هذه العالقات ليقينه والسكينة، فيسعى بك
األمر باألسرة إىل القلق وعدم االستقرار، وبالتايل إىل الضعف والتفكك واالهنيار، فالوعي مببدأ احلق 
والواجب جيعل كل فرد من أفراد األسرة، يقوم بدوره وبوظيفته حسب املركز الذي حيتله دون 

 أكثر متاسكا وأكثر - بال شك-ي عضو أعباء فوق طاقته وهذا الذي جيعل األسرة  حتميل أ
     .استقراراً

  األسرة والتغيري االجتماعي          : املطلب السادس
إن تتبع تاريخ األسرة اإلنسانية وتطورها عرب مراحل التاريخ من وجهة النظر التارخيية 

انت من أكثر جوانب احلياة االجتماعية استجابة البحتة، يكشف أن األسرة كنظام اجتماعي ك
وتأثرا بعوامل التغري، على أن كثافة وعمق هذه التغريات كانت أمورا نسبية، اختلفت باختالف 
درجات التحضر من مرحلة تارخيية إىل أخرى، أو بتفاوت انتشار وفعالية املؤثرات احلضرية من 

  .)270(جمتمع آلخر
جريت يف جمال األسرة، أن األسرة يف خمتلف اجملتمعات تتأثر ولقد أوضحت الدراسات اليت أ

داخليا من الناحية البنائية بالتغريات االجتماعية، حيث كانت خصائص التوسع واالمتداد يف احلجم 
والتسلط األبوي واالكتفاء الذايت من أهم اخلصائص البنائية والوظيفية  وسيطرة الرتعة األسرية

وغريها من عوامل التغري، ظهر منط أسري جديد خبصائص بنائية  ناعة ومع انتشار الص،لألسرة
  .        ووظيفية تتوافق مع ظروف العصر ومتطلبات التحول احلضري

  :  أثر التغري يف حجم األسرة-أ
لقد أدى انتشار التصنيع إىل تغريات يف تركيب القرابة أثرت يف حياة األسرة  وهناك اجتاه 

لزواجية كنتيجة للتصنيع، وتصبح األسرة املمتدة أو املركبة أقل أمهية يف عام حنو منط األسرة ا
االقتصاد الصناعي، وتشجع اخلصائص اجلغرافية واحلراك االجتماعي للمجتمع الصناعي نفسه على 
النمط الزواجي الواحدي واألسرة الزواجية، وهي عبارة عن وحدة تتألف من الزوجني وأطفاهلما أو 

هما حمدودة باألقارب، وبالتايل تضاءلت سلطة األسرة املمتدة الكبرية بالنسبة بدوهنما وعالقت
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للزوجني، وأصبح من حق الشباب حرية االختيار يف الزواج واالستقالل  مبسكن خاص هبما عن 
     .)271(األسرة األبوية

جة وموقف وقد كان لتغيري القيم التقليدية املتعلقة بالزواج والعدد األمثل لألطفال ودور الزو
ذلك أن ظاهرة اإلحجام " أثره الواضح يف تقلص حجم األسرة احلضرية ،األسرة من عمل املرأة

املؤقت أو عدم إقبال الشباب على الزواج يف سن مبكرة كاجتاه مضاد لظاهرة الزواج املبكر يف 
رأة ميدان األسرة التقليدية، وتغري أبعاد وعوامل كسب املكانة االجتماعية لألسرة، مث دخول امل

العمل وما ترتب على ذلك كله من تغري دورها ومركزها ووظيفتها التقليدية كأم منجبة ألطفال 
 كانت ،وما استتبعه هذا التغري من زيادة األعباء اليت ألقيت على عاتقها داخل األسرة وخارجها

  .)272(كلها عوامل سامهت بقسط وافر يف انكماش وتقلص حجم األسرة
  ر يف وظائف األسرة ـر التغيـ أث-ب

أدت التغريات االجتماعية واالقتصادية إىل تغري يف وظائف األسرة وميكننا إبراز بعضها فيما 
  : يلي

لم يعد العدد الكبري ف ،لقد تقلصت الوظيفة اإلجنابية لألسرة: التغري يف الوظيفة اإلجنابية-1
ء وخاصة العامالت على استخدام لألطفال مطلوبا وال مرغوبا فيه، حيث تقبل الكثريات من النسا

وسائل حتديد النسل أو تنظيمه وكثريا ما تتعمد النسبة الغالبة منهن إىل أن تطرح جانبا فكرة إجناب 
طفل لسنوات عدة من التحاقها بالعمل، خاصة إذا كان يف ذلك ما يعوق استمرارها يف هذا 

 .)273(  "العمل

 منو الطفل العاطفي والعقلي هو يف الدرجة نإ: التغيري يف وظيفة التنشئة االجتماعية -2
األوىل نتيجة تفاعله مع اآلخرين، ممن ميثلون دورا مهما يف حياته، والواقع أن الوالدين مها أكثر 

للطفل أوىل النماذج اليت يستخدمها يف بناء ذاته، واليت متثل األشخاص أمهية من حيث أهنما يقدمان 
 من جمتمع تقليدي بطبقاته االجتماعية الواضحة التحديد إىل حول إال أن الت،خمتلف القواعد والقيم

اجملتمع الصناعي الذي حتكمه قوانني السوق والعمل وانشغال الوالدين أو غياب أحدمها، أدى إىل 
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 عن وظيفة التنشئة وإحلاقها مبؤسسات أخرى كرياض األطفال - بشكل جزئي ورمبا كلي-التخلي
  . ن وسائل التكيف املنظمة اليت تلجأ هلا األسرةوغريها كوسيلة م... واملدارس
حيث انتقلت عناصر اإلنتاج خارج األسرة وأصبح :  التغري يف الوظيفة االقتصادية-3

يوجد ميل مباشر لالختراع واستعمال صاحب العمل لآلالت وحتولت الوظائف االقتصادية لألسرة 
رة وحدة استهالكية فقط، ومن هنا احلضرية من املرتل إىل هيئات خارجية، حيث أصبحت األس

    .)274(فقدت األسرة أمهيتها كوحدة إنتاجية
  األسرة اجلزائرية احلديثة : املطلب السابع

من خالل التعاريف السابقة لألسرة وأشكاهلا ووظائفها، نستخلص أن كل ذلك ينطبق على 
 والوظائف املذكورة اجملتمع اجلزائري مثل باقي اجملتمعات األخرى، حيث يتضمن كافة األشكال

كما أن التغريات اليت حتدث ضمن األسرة ال ميكن فصلها عن التغريات اليت حتدث يف اجملتمع "آنفا 
ه االنتقالية بني القدمي واحلديث، وأي تغري يف اجملتمع يقتضي تغري األسرة والعكس لوخاصة يف مراح

ن تغريات بنائية ووظيفية البد من  ولتحديد بنية األسرة اجلزائرية وما طرأ عليها م.)275("صحيح
 .البحث يف املمهدات اليت أدت إىل تطور األسرة اجلزائرية بالشكل احلايل

فمن املعروف أن األسرة اجلزائرية كانت ذات طابع ريفي يعود إىل أصل اجملتمع اجلزائري 
مع كل قبيلة حيث كانت هذه األخرية  تنتمي إىل العرش الذي يضم جمموعة كبرية من القبائل، وجت

جمموعة من األسر تتآزر فيما بنيها حلماية األسرة والفرد، وهذه الطبيعة الريفية جملتمعنا جعلته يعتمد 
 سواء اعلى األسرة املمتدة أو العائلة قبل دخول الصناعة والتكنولوجيا وتأثري اهلجرة بشىت أنواعه

 ظهور األسرة  إىلفرنسا، األمر الذي أدىاهلجرة من الريف إىل املدينة، أو اهلجرة إىل اخلارج خاصة 
 وكانت السلطة واملسؤوليات اخلارجية ترتكز بيد كبريها .)276(النووية املنتشرة يف اجملتمعات الغربية

فاألب هو الذي ينفق على األسرة وهو الذي يقوم بتنظيم الصرف، اإلنفاق، واالدخار، أما املرأة 
 وتربز مكانتها وتصبح ذات األمهية كلما كان هلا -رعايتهمفتقتصر مسؤولياهتا على تربية األطفال و

 وتسيري الشؤون الداخلية -عدد كبري من األوالد الذكور، فهم مركز االهتمام يف األسرة اجلزائرية
 ومتيزت العالقات القائمة يف األسرة املمتدة باختالفات واضحة حسب السن واجلنس -للبيت
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األسرة اجلزائرية التقليدية ذلك احلاجز بني اجلنسني وهو حاجز مسيك واالجتاه القرايب، وأهم ما مييز 
كما متيزت العالقة بني اآلباء  ،)277("يرتكز على فكرة احملافظة على البقاء األخالقي واجلسدي للمرأة

 وترى بعض الدراسات أن حركة الرتوح من الريف إىل املدينة ،واألبناء بالطاعة واالحترام التام
 اجلزائرية تفقد شكلها األصلي كأسرة ممتدة يصل عدد أفرادها إىل أكثر من أربعني جعلت األسرة

حيث  جه حنو شكل األسرة النووية، مع اإلشارة إىل متيز هذه األخرية بكثرة اإلجناب،فردا وتت
يتراوح متوسط عدد أفرادها بني مخسة وسبعة أفراد، مع احتفاظها بوظائف األسرة املمتدة، وهكذا 

دينا بعد االستقالل بداية تبلور أسرة جزائرية جتمع بني خصائص األسرة النووية ووظائف توضح ل
األسرة املمتدة، وهو ما أطلق عليه البعض اسم األسرة املركبة، وتغريت األسرة اجلزائرية تبعا 

سات للمراحل اليت مّر هبا اجملتمع اجلزائري من حيث البناء، ألن الفرد يف املدينة يعمل يف املؤس
الصناعية و التجارية، على أساس القدرة والكفاءة، دون اعتبار للجنس أو القرابة كما هو احلال يف 
الريف، وذلك ما يسمح لألسرة باالنتقال العمودي يف السلم االجتماعي واالقتصادي من األسفل 

افية إىل أخرى إىل األعلى والعكس، كما ميكنها من االنتقال األفقي بتغيري إقامتها من منطقة جغر
  ،تبعا لفرص العمل املتاحة، وذلك عوض االرتباط بقطعة أرض واحدة والعمل يف جمال الزراعة

وهذا بدوره جعل األسرة اجلزائرية ترتع حنو الفردية، ومن مث تقلص حجمها من أسرة ممتدة متعددة 
بناء الصغار، وما يدعم األجيال إىل أسرة نووية حمدودة العدد، تضم يف األغلب الزوج والزوجة واأل
  . هذا االجتاه ظاهرة الزواج من خارج األسرة اليت كانت متنعها األسرة املمتدة

وأثر تغيري بناء األسرة اجلزائرية على بعض وظائفها، فأصبحت السلطة فيها بعد االستقالل 
نت مرتبطة مرتبطة بالوضع االقتصادي واملركز االجتماعي والسياسي والعلمي واإلداري بعد أن كا

بالقيم والعادات والتقاليد، وغالبا ما تكون لكبار السن من الذكور كما تغّير مركز املرأة حبيث مل 
 إىل العمل الذي  املرأة خاصة بعد خروجالرجل،تعد السلطة يف تسيري شؤون األسرة مركزة يف يد 

  .)278(أعطاها االستقاللية االقتصادية اليت حث عليها اإلسالم قبل ذلك
 ضوء ما تقدم، ميكننا القول أن األسرة اجلزائرية ليست مبعزل عن التغريات احلاصلة على ويف

املستوى العاملي، فهي يف تفاعل مستمر مع هذه التغريات إال أهنا ال تزال حريصة على العادات 
 والتقاليد والقيم واألعراف والنظرة اجلماعية للسلوك الفردي الذي يتمثل يف رقابة وضبط سلوك
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ويرجع  كل فرد من األسرة وتوجيه الوجهة اليت ترفع مركز األسرة يف اجملتمع وحتافظ على شرفها
، وما تركه اإلسالم من آثار قوية يف التقاليد األسرية  من جهةذلك إىل قوة التقاليد والتراث املشترك

يث البناء والسلطة ، كما أثرت احلياة يف املدينة على األسرة اجلزائرية املمتدة من ح أخرىمن جهة
والزواج واإلجناب والوظائف التقليدية لألسرة كالتربية والضبط االجتماعي والدفء العاطفي 
ألفرادها وذلك بدرجات متفاوتة نتيجة اختالف املستويات االقتصادية االجتماعية والثقافية ومناطق 

  .)279(اإلقامة لكل أسرة
زائري كقيمة دافع عليها يف السابق وحافظ ومن هنا نستخلص أمهية األسرة يف اجملتمع اجل

عليها يف احلاضر، وذلك من خالل القوانني اليت تعتين هبا من أجل محايتها من التدهور واالستالب 
حيث نالحظ املعاناة النفسية واألزمة األخالقية اليت أفرزهتا ، الذي تعرضت له يف الفترة األخرية

ت احلياة األسرية بكل مظاهرها دون متحيص بني النسقني التحوالت احلضارية املعاصرة واليت طبع
   ."الغريب"و " اإلسالمي"

  التماسك األسري : املبحث الثاين
  مفهوم التماسك األسري : املطلب األول  

دور "يشري املصطلح إىل وجود درجة عالية من الترابط بني وحدات جتمع معّين ومع أن 
 إىل متاسك اجتماعي على مستوى أكرب من مستوى حتدث عن التضامن االجتماعي ليشري" كامي

اجلماعات الصغرية، إال أن الدراسات احلديثة متيل إىل ربط التماسك باجلماعات الصغرية، وخباصة 
هو اجملال : " يذهب إىل أن التماسك – فستنجر –علماء االجتماع ذوي االجتاه النفسي، فنجد 
  ".  استمرارهم يف عضوية اجلماعة الكلي للقوى اليت تؤثر يف األعضاء من أجل

التجاذب حنو : " إىل التماسك على أنه– و الفن زاندر – كارت رايت –كذلك أشار 
صور دافعية األفراد لالستمرار يف عضوية مجاعة ي، وعموما فإن املفهوم يف هذه الكتابات "اجلماعة
  .)280(معّينة
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، التنسيق بني جهود األفراد، اإلنتاج وللتماسك معاين كثرية منها الروح املعنوية، االرتباط
القوة االندماج يف العمل، اإلحساس باالنتماء التفاهم املشترك لألدوار، العمل اجلماعي بروح 

  . الفريق، وجذب األفراد حنو اجلماعة
وقد استخدم العلماء مصطلح التماسك للداللة على اجلماعات الصغرية والكبرية على حد 

  : ث مميزات أساسية وهيسواء واليت تتميز بثال
  . متاسك الفرد باملعايري والقيم املشتركة •
  .  االعتماد املتبادل الناتج عن الصلة املشتركة •
  .)281(تضامن الفرد مع مجاعته •

وتعترب احلياة الزوجية واألسرية ارتباط وثيق بني زوجني وأبنائهما، ويغذي هذا االرتباط 
متاسك األسرة، وحتقيق التواصل الروحي والعقلي بني جمموعة من القيم الدينية اليت تعمل على 

أفرادها فالتماسك األسري هو حالة من  االرتباط اليت تسود العالقات الزوجية واألسرية واليت 
 . تشمل مجيع جوانبها احليوية

  :أمهية التماسك األسري: الثاين املطلب
يف بناء اجملتمعات يتفق أهل العلم واالختصاص على أمهية التماسك األسري ودوره 

وتتضح أمهية التماسك على  .واحلضارات اإلنسانية وتأثريه البالغ يف تشكيل السلوك اإلنساين
مستوى األزواج مبا حيققه من السكينة واملودة والرمحة، ومبا يتيحه من فرصة لتوجيه األبناء 

  :مهيته فيما يليأما على مستوى األبناء فتتجلى أ. ومناصحتهم ومراقبتهم وتقومي أخطائهم 
 .يوفر هلم اجلو املالئم للتنشئة السليمة  -

 .يشبع حاجاهتم الضرورية اليت تكمل توازهنم النفسي والعقلي، وينمي شخصيتهم -

 واليت حتررهم من األهواء -عز وجل–يوفر هلم الرعاية اإلميانية اليت تربطهم باهللا  -
  .والشهوات
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 هويته وقوته ووحدته ويدفعه عظ للمجتم   أما على مستوى اجملتمع، فإن التماسك حيف
للمزيد من النمو والتطور، إذ التماسك األسري شرط أساسي إلجياد جمتمع آمن، منسجم 

  . ومتكامل
 مظاهر التماسك األسري : الثالث املطلب

التفاعل اإلجيايب املتبادل، يتبادل فيه "يشري مفهوم التعاون عادة إىل :  التعاون واملشاركة-1
  .)282(" املنافع، إذا اشتركت مصاحل املتفاعلني، وتقسم األدوار بينهما باتفاق على ذلكاألشخاص

عملية اجتماعية، تعّبر عن عالقة التساند والتآزر والتكاتف واملساعدة : "ويعرفه البعض بأنه
ملصلحة طريف العالقة، وقد يتعاون الناس لتحقيق مصلحة لفئة معينة أو جمموعة أشخاص، ولكنهم 

ن باجملتمع، كما حيدث بني عصابة من األشرار عندما يتعاونون من أجل السرقة واالعتداء يضرو
على فئات أخرى يف اجملتمع فهذا تعاون من أجل العدوان والشر والفساد فهو تعاون هدام مضر 
باجملتمع، ومن هنا نقول بأن التعاون كعملية اجتماعية له وجهان، ضار ونافع، وهلذا هنى اهللا عن 

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ   - عز وجل–قال اهللا .)283("ألول وأمر بالثاينا
  .) )284 وَالْعُدْوَانِ

واملراد بالتعاون يف هذه الدراسة هو الوجه الثاين الذي تقوم عليه سعادة األسرة واستقرارها
ركيبة العالقة الزوجية أن اكتمال ت"جتماع العائلي تؤكد الدراسات يف علم االحيث   
 يقتضي توفر عاطفة احلب بني الزوجني، لكن هذا ال يعين أهنا تسبق تشكل العالقة التعاونية

بالضرورة لكن قد تنشأ العاطفة بعد الزواج إذا ما توفر اجملال القيمي املشترك وصاحبه التعادل يف 
ألسرية الثنائية وحدث تناغم بني املصاحل الذاتية واألسرية وبني منطي القوة والتأثري واختاذ القرارات ا

الوعي الفردي واجلمعي، وهذا يعين أن عاطفة احلب حتتاج إىل وسط تفاعلي معّين بني الزوجني 
 أوهلما ،تحقيق الغايات واألهدافلتنشأ فيه له شروطه وظروفه، حىت يستثمر الزوجان بذور حبهما 
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 حيث أو على األقل يسمح بالتعبري عّما حيسه الزوج أو الزوجة للطرف الثاين أو النسق القيمي الذي
        .)285("بالتوافق القيمي العاطفي"كما يصفه علي ليلى 

ولذلك فإنه من واجب الزوج أن يشارك زوجته يف عمله وحيدثها مبشاكله، ويشد كل 
بالتشجيع وأن حياول كل منهما منهما عضد اآلخر، مطمئنا، مشجعا، سواء كان ذلك بالرأي أو 

فهم اآلخر، وهذه العناية من الزوج بشؤون زوجته ومشاكلها من شأهنا أن تغمرها بالسعادة فتؤمن 
  .)286(حبّبه وتقديره وتصبح أبدا مستعدة لكل تضحية يطلبها منها

ى  وتتوثق حني جتد املرأة نفسها قادرة علىأن الرابطة بني الزوجني  تقو" الربت مول"ويرى 
 ختلق الزواج السعيد ةمساعدة زوجها يف عمله، وحني تكون هذه املساعدة بناءة، مثل هذه احلال

  .)287(واحلياة األسرية املستقرة
 ، فإن العالقة التفاعلية األسرية البد وأن ترتكز على التعاون ضمن عالقة تكاملية،وعليه

اق على مبادئ احلياة املشتركة، وتقسيم وتتجلى مالمح هذا التعاون يف املؤسسة الزواجية بدءا باالتف
وتسيري شؤون البيت وميزانيته يف جو من املشاركة يف املسؤولية، وعلى  العمل واختاذ القرارات

 املستويني املادي واملعنوي، إذ لكل من الزوجني حق املشاركة يف اهلموم واألمور العامة واخلاصة
، وأن هذه  "مع اآلخر"ر كل من الطرفني بأنه حلياة الزوجية الصحيحة، إمنا تقوم على شعوفا
هي يف حد ذاهتا كافية لتربير كل وجودمها، فالتعاون واملشاركة والتجاوب والشعور باملعية " املعية"

، وهي يف ٌمجملها مظاهر ٌتشري إىل متاسك األسرة أمور البد من توافرها يف احلياة الزوجية السعيدة
  .وتوافقها

رار والتماسك، يستدعي كال من الزوجني إىل مشاركة اآلخر يف ومما الشك أن االستق
تسعد األسرة، كما أنه البد من أن وأحاسيسه ومشاعره ومنحه العطف واحلب، لتستقيم احلياة 

على األبناء، والعمل على تعزيزها من خالل التعاون يف الواجبات " التعاون واملشاركة"تنعكس قيمة 
ددة على كل فرد من أفرادها، ومشاركة األبناء يف التجمعات العائلية املرتلية بتوزيع مسؤوليات حم

كما تكون املشاركة والتعاون على طاعة اهللا وعبادته، وتربية األبناء ورعايتهم و واختاذ القرار، 
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األمر الذي يعزز روح  ،)288(" وتستمر طيلة احلياة،فهي احتاد يف كل اجملاالت "،االهتمام بأمورهم
  .سرة واجلماعةاالنتماء لأل
 أن -رضي اهللا عنها-وي عن عائشة قد حث اإلسالم الشخص على خدمة أهله، إذ ٌرو

   .)289(»كان يكون يف مهنة أهله، تعين خدمة أهله، فإذا حضرت الصالة خرج إليها« رسول اهللا 
، فقد شاركت السيدة كما تزخر السرية النبوية مبظاهر التعاون و املشاركة يف بيت النيب 

 إىل ورقة بن  وطمأنته،وذهبت معه  يف تثبيت الرسول -رضي اهللا عنها-دجية خ
 وألصحابه حىت توفيت   وكانت سندا قويا له نوفل،الستجالء األمر الذي نزل بالرسول 

ويف صلح احلديبية حني تأزم األمر وكاد الناس أن يهلكوا . ومسى املسلمون عام وفاهتا بعام احلزن
 على أم سلمة يطلب مشاورهتا ومساعدهتا، فأشارت عليه مبا فرج  دخل  بعصيان رسول اهللا

  .األزمة  وقد رمست له اخلطة احلكيمة اليت يتبعها، فكان نعم الرأي ونعم املشورة
تاج إىل تربية منذ الطفولة، مما يوجب غرسها والتركيز عليها وضبطها منذ حيإن التعاون 
أن ُتوزع مسؤوليات حمّددة على كل فرد من أفراد األسرة، هبدف  واألبناء بالصغر، فيتعاون اآلباء

حتقيق العدالة بني عناصرها، إذ من اخلطأ الكبري أن ُيلقى على عاتق املرأة مسؤولية إدارة البيت 
 يف حني يكتفي الرجل – يف حال عملها –وتربية األبناء وتعليمهم، إضافة إىل العمل خارج  البيت 

  .  وممارسة القوامة مبفهومها السلطويبالعمل خارج البيت،
األسرة اليت تلتزم مبدأ التعاون والتكافل واملشاركة ال تدع جماال ألن يتسرب إليها التفكك و
  .  واالهنيار

رّده، وأحرت له جوابا وما : أحار عليه جوابه: احلوار لفظ مشتق من حور ومنه:  احلوار-2
اجملاوبة، : مسعت َحِويَرُهَما وِحَواَرُهَما، واحملاورة: ُر، تقولأحار بكلمة و االسم من احملاورة احلَِوي

  .)290("وهم يتحاورون أي يتراجعون الكالم.... التجاوب : والتحاور
واحلوار عملية اتصال بني طرفني أو أكثر، وهي تعتمد املخاطبة أو املساءلة حول شأن من "

املشتركات اليت ال تنهض حياة اجتماعية سوية الشؤون، باعتباره نافذة من النوافذ األساسية لصناعة 
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بدوهنا، فإذا ارتقى احلوار من شكله البسيط أصبح حركة، فكر ينفتح على فكر آخر، أو بتعبري 
مغاير عملية تفكري مشترك بصوت مسموع هدفها تبادل املعارف ومقابلتها للوصول إىل حقائق 

  .)291("مشتركة
تزداد أمهيته يف اجلانب التربوي يف البيت واملدرسة  و،فاحلوار من وسائل االتصال الفعالة

ها حوألن اخلالف صبغة بشرية، فإن احلوار من شأنه تقريب النفوس وترويضها وكبح مجا
وقد ورد ذكر احلوار يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي . بإخضاعها ألهداف اجلماعة ومعايريها

  . والسنة النبوية الشريفة
هذه الدراسة حبث احلوار بني الزوجني، معتقدين أن احلوار والتشاور وقد أردنا من خالل 

، فهو املدخل للتفاهم وجتديد احملبة والتعاون على ختطي مشكالت احلياة االستقرارمن أهم مظاهر 
 احلياة الزوجية، والوعي بذلك أمر ضروري جيب هو عصبو ،ومتاسك احلياة الزوجية واستمرارها

ا وديدة، فالتحاور البناء بني الزوجني من شأنه أن ينعكس على األبناء، فيقتدأن نعلمه لألجيال اجل
  .ا، كما يدعم احلوار النمو الصحي والنفسي للزوجني واألبناء أيضامهبما ويتشربوا من سلوكه

فاحلوار أحد أهم األساليب احلكيمة واحلضارية يف اإليصال والتواصل بني األفراد اجملتمعات 
تلفة، ويهدف إىل إفصاح كل طرف عما لديه من أفكار وآراء ليتم مناقشتها والثقافات املخ

والوصول إىل احلقيقة عن اقتناع عقلي ووجداين وارتياح نفسي، كما أنه أحد  الوسائل اهلامة لنبذ 
واحلوار بني الزوجني هو مفتاح التفاهم  .)292(اخلالفات والرتاعات املختلفة على كافة املستويات

وألمهية احلوار يف عملية . وهو القناة اليت تتحقق من خالهلا املودة والرمحة واأللفةواالنسجام، 
االتصال والتواصل اإلنساين وجناح العالقة الزوجية واألسرية، فقد أواله الكثري من الباحثني اهتماما 

يف بريوت  يف احملكمة الشرعية السنية "جلنة إصالح ذات البني" ففي دراسة إحصائية أعدهتا ،كبريا
، تبّين فيها أن انعدام احلوار بني الزوجني هو من األسباب األوىل املباشرة املؤدية إىل 2003عام 

 علي حمّمد أبو داهش، حتت إشراف –الطالق، ويف دراسة علمية أعدها الباحث االجتماعي 
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لتفاهم جمموعة من الباحثني االجتماعيني، أوضح أن أهم أسباب الطالق هو صمت الزوج، عدم ا
  . وعدم النضج

إىل أن مشكلة صمت األزواج، أصبحت من القضايا اليت ختصص هلا " أبو داهش"وأشار 
    .)293(نقاشات يف الندوات العاملية ملا هلا من تأثري سليب على الزوجة واحلياة الزوجية عامة

إن ظاهرة الصمت الزوجي واليت تفشت يف األسر مؤشر قوي على فتور العالقة وخفوت 
حلب، واحنراف العالقة عن أُسسها، حيث ُيشعر املرأة أهنا مهملة ومهمشة مما ينعكس سلبا على ا

 لذلك فاحلوار الفاعل واملشاركة الفعالة بني الزوجني والتواصل ،دورها وأدائها الوظيفي يف أسرهتا
راض املواقف اجليد والصراحة يف تبادل اآلراء وإبداء املشاعر وطرح اآلراء وحبث املشكالت، واستع
 من شأنه أن ،املختلفة وحسن اإلنصات للطرف اآلخر يف جو من التفاهم املتبادل والنقاش الودي

حيقق االنسجام، وبالتايل الوصول معا إىل صيغة تفاهم حول كل ما يتعلق حبياهتما املشتركة للوصول 
  .     هنائيا إىل هدف السكن واملودة والرمحة
يف تنشئة الطفل ملا له من دور فعال وأثر " احلوار"مرا قيمة كما ميكن للزوجني أن يستث

إجيايب يف تنمية فكره وتنظيم سلوكه وعواطفه وبناء شخصيته املتميزة لتحقيق صالحه وجناحه يف 
  .)294("مجيع جماالت حياته

وبناء على ما سبق، نستنتج أن تعلم احلوار، وممارسته يف احلياة الزوجية و األسرية، من أهم 
  . هر االنسجام والتفاهم الزوجي واالستقرار والتماسك األسريمظا

  االحترام   -3
بقيمة التقدير، فاحترام إنسان أو رأي يعين تقديره وإعطاؤه ارتباطا كبريا االحترام يرتبط 

  .حقه الذي ينبغي له من االعتراف بقيمته 
 ينسحب على احترامه واحترام الشخص لذاته بوصفه عضوا يف اجملتمع اإلنساين من شأنه أن

لإلنسان بصفة عامة من حيث هو إنسان كرمه اهللا واستخلفه يف األرض، بصرف النظر عن جنسه 
 وينطوي ذلك على احترام قيمة احلياة ذاهتا اليت هلا حرمتها وحصانتها اليت ال ،أو لونه أو معتقده
 جماالت حياتنا تأسيسا على نبع من تداخله الواضح يف كليومشولية االحترام ... جيوز املساس هبا
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احترام الذات، مث ينسحب ذلك على احترام أقرب الدوائر إلينا وهي األسرة كمؤسسة تعد اخللية 
  .األوىل لكل جمتمع

إنسانية من أهم مظاهر التماسك والتوافق، ويعين أن حيترم كل من الزوجني االحترام ٌيعد و
راج أو النقد أو التجريح أمام اآلخرين على أن الطرف اآلخر وكرامته وقراراته فال يعرضه لإلح

هناك أمور جتعل الشخص يفقد احترامه، منها األنانية وعدم اإلحساس باملسؤولية، فالزوج الذي ال 
يضع اعتبارا إال ملصلحته ولذاته غالبا ما يفقد احترامه لنفسه وبالتايل احترام شريك حياته له، والذي 

 فالزوج الذي يستويل على ،ستخدام اآلخر كوسيلة لتحقيق غرض مايؤذي الشعور باالحترام، هو ا
راتب زوجته مستعمال أسلوب االبتزاز واإلكراه والزوج الذي يشعر شريكه بأنه جمرد مصدر للذة 

   .    احلسية غالبا ما يصاب بفقدان اإلحساس باالحترام لآلخر
 يف فصم عرى العالقة الزوجيةلقد حبث علماء االجتماع يف الكثري من األمور اليت تساهم 

وتقويض البناء األسري، فوجدوا أن عدم إظهار االحترام ألحد طريف العالقة من أهم أسباب 
  .التفكك واالهنيار

إن ما يؤذي الشعور باالحترام، رفع الصوت على اآلخر أمام األبناء أو األهل أو يف مكان 
 فقيمة االحترام تقتضي أن حيترم كل شريك .عام، وعدم احترام مشاعره وقراراته، وتعمد إحراجه

شخصية الطرف اآلخر ويتقبل عيوهبا قبل مزاياها، والتقبل يعين القبول والتفهم بأن صفات قرينه قد  
يكون جزء منها وليد الظروف والبيئة، لذا جيب أال حناول أن نعيب على الطرف اآلخر تلك 

فبعض هذه العيوب قد يذوب تلقائيا عندما يشعر العيوب ونتذمر منها، وحناول أن نغريها بالقوة 
الطرف الذي حيملها أن شريكه يقبلها فقط من أجله، رغم أهنا قد تكون صفات غري مرغوب 

فمن الصعب أن يقّوم طرف الطرف اآلخر، إال أنه حببه له على ما هو عليه يستطيع أن .  )295("فيها
  . مينحه القوة لتغيري نفسه

 كيان الشخص يف وجوده أو غيابه ألنه ال يصح أن نذم أو نشكو ظحف يعين االحترامكما 
  . الشريك آلخرين، ألن ذلك ُيْهِدُم صرح الشريك يف داخل الفرد قبل أن ُيْهَدَم يف عيون اآلخرين
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 األثر الكبري يف ولهمل معاين القبول والتقدير واألمانة حي فاالحترام مظهر قوي للتماسك،
الستقرار بني أفراد األسرة، وتوفري املناخ النفسي الصحي السليم لتنشئة إشاعة الرضا والسعادة وا

  .   اجتماعية سليمة
   التفاهم-4

معرفتك الشيء بالقلب، ومنه فَِهَمُه فَْهًما َوفََهاَمةً أي : التفاهم لفظ مشتق من فهم، والفهم
 فهمه شيئا بعد :عقلته وعرفته وفّهمت فالنا وأفهمته، وتفهم الكالم: علمه، وفهمت الشيء

   .)296(شيء
والتفاهم عملية اتصال بني طرفني أو أكثر، تعتمد على تبادل اآلراء وسردها بإخالص 

ويعد التفاهم "وبصدق، وبتعبري آخر هو جهد نبذله لتفهم آراء الطرف اآلخر وممارساته ومشاعره 
  .)297(" وللتواصل الفكري بينهم،أسلوبا راقيا للحوار بني البشر

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ  ث عليه، يقول اهللا عز وجل حيو  يقره اإلسالم،ظهرموالتفاهم 
مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ 

ف هو اخلطوة األوىل حنو التفاهم والتعاون يف شىت جماالت احلياة،  فالتعار.)298(  )13(عَلِيمٌ خَبِريٌ
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم، كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو « ، يقول الرسول 

  .)299(»تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
عاون بني  وتواحترام تكتمل لبناته من غري تفاهم  أنكن مي الالبناء االجتماعيفهذا 

 ينبغي أن يرتكز أما على صعيد العالقة الزوجية فإن تنمية التفاهم العميق بني طريف العالقة.أفراده
 أوهلما اإلنصات إىل وجهة نظر الطرف اآلخر وحماولة فهمها، بدال من ":على أسلوبني اثنني

ذا املبدأ إىل االهنماك فورا بتحضري النفس للوقوف معارضا وجهة النظر تلك، وثانيهما نقل ه
عدم القدرة على التعبري عن النفس،  على أن من األشياء اليت تعوق التفاهم.  )300("املتحدث نفسه
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وقد يرجع السبب إىل اخلجل أو إىل كثرة اإلحباطات اليت قد يكون مرجعها الطرف اآلخر، وقد 
 مثال الزوج يتهم تكون األحكام املسبقة لدى أحد الزوجني وراء عدم القدرة على التفاهم، فنجد

زوجته دائما بالغباء وسوء الظن، وقد يرجع السبب إىل عدم رغبة أحد الطرفني يف االستماع لآلخر 
لقد أجريت . "وحماولة قطع احلوار بكلمات مستفزة وبالتايل ال تعطي فرصة لآلخر للتعبري عن نفسه

العربية والشرق آسيوية دراسة من معهد لقياس الرأي يف فرنسا، تقيس اجملتمعات األوربية و
كم تفهم الزوجة زوجها؟ وكم يفهم : واإلفريقية، وترتكز هذه  الدراسة على سؤال واحد مفاده

الزوج زوجته؟ فوجدوا أن أكثر النساء فهما لزوجها املرأة اليابانية تصل نسبتها إىل سبعة ومثانني 
الرجل األورويب كذلك نسبة خمتلفة  و، % 80  وزوجها يفهمها بنسبة مثانني باملائة % 87باملائة  

وجد أن املرأة العربية  (*) أما يف اجملتمع العريب.% 70 إىل سبعني باملائة % 63ثالثة وستني باملائة 
  .%-3 وأن زوجها يفهمها بناقص ثالثة % 99 بنسبة تسعة وتسعني باملائة  )301(تفهم زوجها

ري من املشاكل الزوجية، فإذا  إن سوء التفاهم أو سوء فهم كل طرف لصاحبه أساس كث
اتضحت األمور وعرف كل طرف كيف ينظر اآلخر إىل األمور اخلالفية وكيف يفسرها، وملاذا 

 فالتفاهم يلعب الدور األساسي والعميق ، العالقةتأقدم على بعض التصرفات تبددت املشاكل وقوي
العالقة وإحدى االحتياجات  هدف كما أنه،يف هندسة وبناء العالقة الزوجية ومنوها واستمرارها

  .األساسية لبناء أسري سليم
 :االتفاق على منهج مشترك لتربية األبناء-5

إن اشتراك الزوجني يف تربية األبناء ، واالتفاق على منهج وأسلوب التعامل معهم له دور 
مظهر من كبري يف إجياد الترابط والتماسك بني أفراد األسرة ، كما يعترب هذا العامل مؤشر حيوي و

فتربية األبناء وتأديبهم مهمة أساسية يف حياة األسرة املسلمة . مظاهر توافق األسرة واستقرارها
ومظهر من مظاهر الترابط والتقارب، لذلك حرصت الشريعة اإلسالمية وأوجبت على اآلباء هتذيب 

على أبنائه ، وهي األبناء وتأديبهم ، ومحلهم على ما فيه مصلحتهم ، وجعلت لألب الوالية العامة 
يأيها الذين آمنوا قوا  " -عزوجل –والية إنفاق وتأديب وإرشاد وإصالح وتوجيه ، كما يف قوله 

   .)302(" أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة
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وختتلف املناهج وتتباين من أسرة إىل أسرة تبعا للبيئة الثقافية واالجتماعية واالقتصادية اليت 
  :  وفيما يلي عرض جملموعة من األساليب السائدة يف معاملة اآلباء لألبناءتنتمي إليها ،

 مما الشك فيه أن ما يلجأ إليه اآلباء من اجتاهات تتسم باحلب حنو :املساندة االنفعالية •
أطفاهلم يكون مؤثرا وفعاال، ألنه عن طريقها ميكن التنبؤ حبصيلة التنشئة االجتماعية اليت تتخذ شكل 

فاألطفال الذين ينشؤون حتت رعاية آبائهم ويف ظل عالقات عاطفية طيبة .  والسلوكاالجتاهات
مييلون إىل تنمية الصفات املقبولة اجتماعيا، أما التهديد باحلرمان من املساندة االنفعالية، فهو يف حد 

ا يؤثر ذاته أسلوب عدواين قد يسلكه بعض اآلباء يف معاملة أطفاهلم، وهذا األسلوب ميثل ميكانيزم
 . )303(على مسار تنشئتهم االجتماعية السليمة

وقد دلت الدراسات على أن اآلباء الذين تتسم اجتاهاهتم باملساندة االنفعالية واحلب   
ألبنائهم، هم أباء دميقراطيون، يتسمون بالتوافق مع أنفسهم ومع احمليطني هبم، وتعترب طريقة تربيتهم 

ية واالجتماعية، فهم يشجعون أبناءهم على االستقالل الذايت ألطفاهلم مثالية من الناحية النفس
  .)304(وميتازون باالعتدال وضبط النفس

وبالرغم من أن األسلوب املدعم باملساندة االنفعالية مهم وضروري يف تنمية الطفل اجتماعيا    
احبه اإلمهال إال أنه ال يستطيع لوحده أن خيلق طفال يتمتع بصحة نفسية واجتماعية سوية إذا  ما ص

 .        والتسيب، إذ ال بد أن يقترن بأسلوب الضبط الوالدي

ويقصد بالضبط الوالدي هنا، االعتدال وليس اإلفراط يف وضع القيود، أو : الضبط الوالدي •
اإلفراط يف التسيب حىت ال يؤدي هذا أو ذاك إىل قصور يف منو الطفل االجتماعي، ونقصد بفرض 

باء أو حثهم لألبناء على القيام بعمل معني مثال، سواء عن طريق العقاب أو القيود درجة إجبار اآل
 . اإلقناع

أن هذا األسلوب يف معاملة األطفال من شأنه أن خيلق أطفاال " ديانا بومريند"واعتربت   
يشعرون بالثقة يف النفس واالستقالل الذايت مما يهيئ هلم القدرة على تفهم بيئتهم وتكوين عالقات 

  .)305(تماعية ناجحة مع أقراهنماج
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إىل هناك نوعني من األساليب الضابطة اليت قد ميارسها اآلباء يف " رولرت وتوماس"وأشار كل من 
معاملتهم ألبنائهم، يتمثل األسلوب األول يف االستقراء  والذي يشري إىل أسلوب التفاهم بني اآلباء 

قب ما يأتون به من سلوك أما األسلوب وأطفاهلم، وذلك عن طريق تزويدهم مبعلومات عن عوا
  .)306(الثاين فيتمثل يف اإلكراه أو اإلجبار بدون االهتمام برغبات الطفل أو حىت مناقشته أو إقناعه

إن األسلوب الوالدي القائم على إثارة املخاوف وانعدام األمن يؤدي إىل : عداء الوالدين •
فاألسلوب العدواين من . واحي النمو املختلفةتعرض الطفل إىل االضطرابات النفسية، والتأخر يف ن

شأنه أن ُيشعر الطفل باإلحباط ويتفاقم غضبه، وينتج عن أسلوب العداء الوالدي جتنب الطفل 
االحتكاك بوالديه بغرض تفادي العقاب البدين، وبالتايل تقل قدرة الوالدين على تطبيع الطفل 

انه بطرق غري مباشرة، فيبتعد عن جمال األسرة  اجتماعيا، و حتت هذه الظروف يعرب الطفل عن عدو
 . حيث عقاب الوالدين ويتخذ جماال آخر أكثر أمنا ال خيشى فيه العقاب كاألصدقاء والزمالء

بأن غالبية اآلباء العدوانيني من العاطلني الذين : " و أوضح كل من جاربر رينو وجروتر
 املشكالت اليت حتل هبم إىل أطفاهلم، ينتمون إىل مستويات اجتماعية منخفضة، فيعزون معظم

فاألم العدوانية، غالبا ما تكون قد تعرضت ملشكالت . ويلوموهنم أكثر من لومهم ألنفسهم
 . )307(الوضع، أو اإلجهاض أو املشكالت الفيزيقية أو العاطفية أو التصارع الدائم مع األب 

 األم واألب بني حلظة ويتمثل هذا األسلوب يف اختالف موقف كل من: تذبذب الوالدين •
وأخرى، حبيث جند أن األب يكافئ الطفل وبعد فترة وجيزة يعاقبه، فهذا األسلوب يساعد يف خلق 
شخصية مترددة متذبذبة بني الصح واخلطأ، شخصية غري مستقرة حىت يف إعطاء رأيها ولو كانت 

 . على ثقة بأنه صحيح

رأيه على الطفل، ويعترب النظام القائم أي فرض أحد الوالدين ): التسلط(احلماية الزائدة  •
على الصالبة عامال مهما يف تكوين الضمري فإذا زاد التزمت يف فرض هذا األسلوب فإن الطفل 
تزداد لديه مشاعر الذنب والقلق وغالبا ما يتحول إىل اعتمادي، إضافة إىل االستسالم، وعدم 

 . )308(اعة السلطة الشعور  بالكفاءة، وإىل التعلق املصطنع بالوالدين وط
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 ويعين تشجيع الطفل على حتقيق رغباته  بالطريقة اليت حتلو له، ):التدليل(احلماية الزائدة  •
والقيام نيابة عن الطفل بالواجبات اليت جيب أن يتدرب عليها، وهذا األسلوب يؤدي إىل الشخصية 

 .)309(ؤولية واألنانيةاإلتكالية الضعيفة والتابعة، اليت ال تثق بذاهتا، وعدم الشعور باملس

إذا كانت االجتاهات الوالدية اليت تتسم بالعداء واحلماية الزائدة والتذبذب : تسامح الوالدين •
حيث "والتسلط من االجتاهات اليت تعيق منو الطفل، فإن اإلفراط يف التسامح والتساهل له أثر مماثل 

ي واالجتماعي، إىل جانب ميل يترتب على اإلفراط يف التسامح مشكالت يف توافق الطفل الشخص
الطفل للعدوان والتسلط ألنه يتوقع التساهل والتسامح  من قبل أبويه إزاء أي سلوك عدواين أو 
خارج عن املعايري االجتماعية وما يلبث أن يتعرض إىل االضطرابات النفسية والعصبية نتيجة 

 طفولته املبكرة، وقد تتخذ هذه لالحباطات عند احتكاكه بعامل الواقع، فهو مل يتعود اإلحباط يف
األزمات العصبية، وقضم األظافر وثورات : االضطرابات النفسية والعصبية أشكاال شىت مثل

 .)310(الغضب

 يؤدي هذا األسلوب إىل فقدان الطفل اإلحساس باألمن ماديا ونفسيا، : إمهال الوالدين •
م تلبية حاجاته الشخصية أو عدم ويظهر اإلمهال يف عدم إصغاء الوالدين إىل حديث الطفل، وعد

 .)311(توجيهه ونصحه أو عدم مكافأته ومدحه يف حالة جناحه

ويرجع إمهال الوالدين ألبنائهم إىل االنفصال أو الطالق، وخروج األم إىل العمل وتركه   
د وحيدا أو مع مربيته أو مع اجلريان وزيادة عدد األبناء يف األسرة مما يؤدي إىل عدم القدرة على س

  .احتياجاهتم وإمهاهلم
وقد أظهرت الدراسات العلمية على األطفال املهملني أهنم كانوا غري مستقرين انفعاليا "  

وزائدي النشاط ويتجه سلوكهم حنو اجلنوح، الكذب واهلرب من املرتل والرغبة يف جذب انتباه 
 تعاونا ووداً وأمانة، اآلخرين، أما األطفال غري املهملني، فكان سلوكهم مقبوال، وكانوا أكثر

  . )312("واستقرارا من الناحية االنفعالية
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ويعتمد هذا األسلوب على إثارة األمل النفسي، عن طريق إشعار الطفل : إثارة األمل النفسي •
 بالذنب كلما أتى سلوكا غري مرغوب فيه، أو حتقريه والتقليل من شأنه أو البحث عن أخطائه

  مما يفقد الطفل ثقته يف نفسه، وجيعله مترددا يف أي عمل يقوم وإبداء مالحظات نقدية جارحة له،
وغالبا ما يترتب عن هذا األسلوب شخصية . )313(به خوفا من حرمان من رضا الكبار وحبهم

 . منطوية  انسحابية، مرتبكة، غري واثقة من نفسها، توجه عدواهنا حنو ذاهتا

ثري األمل النفسي لدى الطفل تعاين من ، بأن األم اليت ت"جيلسون، ونيوول"وأوضح كل من   
صراعات دائمة مع زوجها نتيجة للمسؤوليات ومشاكل احلياة، ووجد أن األب الذي يثري أمل طفله 
نفسيا ينتمي يف األصل إىل أسرة تفتقر إىل االنسجام العائلي ودائمة الشجار والتذبذب والنقد 

  .)314("واخلشونة يف املعاملة
سلوب تفضيل اآلباء ألحد األطفال عن باقي إخوته،فينصب االهتمام و يعين هذا األ:التفرقة •

و هذا األسلوب من شأنه أن يولد بذور . و احلماية و الرعاية على هذا الطفل أكثر من باقي اإلخوة
  .    احلقد و الغرية الشديدة و الكراهية يف نفوس اإلخوة

لذة كبدمها على أحسن حال ،و يسعى اآلباء إىل أن يكون ف:الطموح الزائد عند اآلباء •
ليس هذا فحسب بل يتمىن كل أب أن يكون ابنه أفضل منه، و هلذا يعقد بعض اآلباء آماال كبرية 

كأن يسعى األب ألن يكون ابنه متفوقا "على أبنائهم لتحقيق ما حرموا منه يف طفولتهم و ماضيهم، 
االلتفات إىل الفروق الفردية و أخذها و متميزا يف دراسته ،دون مراعاة لقدراته و رغباته، ودون 

إن من شأن هذا األسلوب أن ميارس الضغط على الطفل مما يسبب له احلرج و الضيق .بعني االعتبار 
  .     )315(" و قد يصل الطفل إىل مستوى من عدم القدرة على متابعة األمور أو حتمل املسؤولية

اينة، فمنهم من يستخدم أسلوب العقاب و منهم من واخلالصة أن لآلباء يف تنشئة األبناء أساليب متب
ومن هنا تتجلى أمهية االجتاهات ... حيميهم محاية زائدة و منهم من يهمل الطفل إمهاال كامال 

الوالدية حنو األبناء،فما ميارسه الوالدان من أساليب معاملة األبناء تتراوح بني تسلط وتسيب أو 
  فض، من شأهنا أن تزيد من أمن األبناء النفسي أو تقلل منهإمهال أو محاية زائدة أو قبول أو ر
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ويتأثر توافق األبناء تبعا لذلك والواقع أن هذه األساليب ما هي إال انعكاسا ملا تعرض إليه اآلباء من 
  . معاملة خالل فترة صباهم

ألسلوب ويف األخري ميكننا القول أن األسلوب السوي يف تنشئة األبناء والتفاعل معهم هو ا  
يف تعامله مع الطفل ال يؤمن بأسلوب القسوة والقوة، وال بأسلوب اإلفراط يف  املعتدل، فاإلسالم

محاية الطفل وتدليله وال بأسلوب التذبذب يف املعاملة، إمنا يؤمن باالعتدال يف تلبية حاجات الطفل 
  .  ورغباته يف جو من املودة والرمحة واإلحسان والعدل واملساواة

  العوامل املؤثرة على التماسك األسري :  الرابعاملطلب
تعاين األسرة يف عصرنا احلاضر من أزمات متعددة املظاهر كالضعف والتفكك واالحنالل 

  .واهنيار سلطة الوالدين وضعف الوازع الديين وغياب القيم الدينية واألخالقية
سكها ويؤثر إن حدوث هذه األزمات يؤدي كما يساهم يف تفكك أواصر األسرة ومتا

  .بالتايل على عالقات أفرادها بعضهم ببعض
هذا وختتلف ردات فعل األسرة حيال هذه األزمات حسب مستواها الثقايف و االجتماعي 
واألخالقي فبعضها يتغلب عليها وسرعان ما تعود األسرة إىل حالتها املتوازنة، وبعضها اآلخر ينجح 

  .)316(زمة و تضخمهانسبيا، وأخرى تفشل مما يؤدي إىل تفاقم األ
ونظرا ملا حتتله هذه األزمات من أمهية يف حياة األسرة فال بد من التحدث عن بعضها  

  :   بشكل من التفصيل
  :اختيار الشريك •

إن تكوين األسرة ضرورة حيوية ونفسية ونسق اجتماعي، ُتجمع على أمهيته مجيع الثقافات 
عد االختيار الزواجي اخلطوة األكثر أمهية لتكوين بغض النظر عن مصدرها أو زماهنا أو مكاهنا، وُي

وحمددا مهما لسعادة األسرة ومتاسكها واستمرار كياهنا .)317("األسرة، إذ ُيعد حبق نصف املعركة
إضافة إىل كونه مقدمة لظواهر عديدة إجيابية وسلبية على السواء ،فهو املساهم األكرب "االجتماعي،

، ومن ناحية ةالبحوث وجودها بني احلالة الزواجية والصحة النفسييف العالقة اإلجيابية اليت تؤكد 
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أخرى ُيعد االختيار الزواجي غري املوفق املسؤول األول عن التفكك األسري، وما ينتج عنه من 
  ".)318(إصابة األبناء باالكتئاب والتأخر الدراسي واحنرافهم وتورطهم يف أفعال مضادة لقيم اجملتمع

إىل مجلة من معايري حسن االختيار للزواج، واالستعداد النفسي وقد أرشدنا اإلسالم 
الصحيح له، إذ االختيار السليم هو أساس الزواج السليم، وهذه املعايري منها ما يتعلق باجلانب 
املعنوي كالدين واألخالق ووسيلة معرفته ميسورة، ومنها ما يتعلق باجلانب املادي كالتكوين 

معرفته الرؤية املباشرة واللقاء، وهي الوسيلة األساسية ملعرفة املظاهر اخللقي أو اجلسدي ووسيلة 
  .اجلمالية املرغبة يف الزواج

إن سعادة األسرة واستقرارها، يتوقف على حسن اختيار كل من الزوجني لآلخر، اختيارا 
ني من غري متأثر بعاطفة عابرة أو مصلحة مؤقتة أو لذة عاجلة، فإن ذلك كله البد أن يؤدي بعد ح

الزواج إىل انطفاء جذوة احلب وبرود العاطفة بني الزوجني، ألن البواعث احلسية سريعة الزوال، 
فاختيار الزوجة القائم على اجلمال احلسي من غري مالحظة اجلانب املعنوي من حسن الطباع وقوة 

جية، وإمنا األخالق، قد يعرض احلياة الزوجية لالضطراب و وراء االضطراب احنالل احلياة الزو
يعين هذا إمهال  ينبغي أن يكون االختيار قائما على أساس يبقى و ال يزول، ذلك هو الدين، وال

جانب اجلمال والنسب و غريه، وإمنا املقصود أال خيضع اإلنسان يف الزواج جملرد اجلمال أو املال أو 
  .احلسب

ستقرارها، ومن مث احلد ومن هنا كان االختيار عامل مهم يف استمرار احلياة الزوجية وا
و ال ُيفهم من ذلك أن كل زواج ال يسبقه اختيار سليم فهو فاشل أو "والتقليل من مشكلة الطالق 

أن كل زواج قائم على اختيار فهو ناجح، فالتالزم يف القضايا االجتماعية أمر غري حتمي، ولكن 
ة زوجية متماسكة، وهلذا أرشدنا  إىل حيا–يؤدي غالبا –املقصود أن مراعاة أسس االختيار السليم 

اإلسالم إىل إحسان االختيار لدوام العشرة، فلو مل يكن عنصر االختيار مهما ملا أمر به 
» ختريوا لنطفكم،و انكحوا األكفاء ، و أنكحوا إليهم«   ويف ذلك يقول الرسول)319("اإلسالم

)320(.   
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يحة، كأن يكون االختيار على إن سوء اختيار الشريك، وعدم مراعاة األسس واملعايري الصح
واجلمال واملركز، وإمهال االعتبارات األساسية كالدين واألخالق والسن  أسس نفعية كاملال

واملستوى التعليمي وغريها، كل ذلك يؤدي إىل سوء تكيف الزوجني وبالتايل يؤثر على متاسك 
  .األسرة واستقرارها

  :الترمـل •
 يف حياة األسرة، وبالتايل ينعكس سلبا على ال شك أن موت أحد الوالدين حيدث شرخا

ومع هذا . سواء كان امليت أما أو أبا، فالشرخ الذي حيدثه سيهز األسرة ويؤثر فيها. حياة األوالد
فهناك من يقول أن موت األب أخف وطئا من موت األم، سيما إذا كان األطفال يف مراحلهم 

وهناك من يقول . ملرحلة من دور هام يف الرعاية والعنايةالعمرية األوىل، نظرا ملا تلعبه األم يف هذه ا
ولكن أيا كان . أن موت األم أقل أثرا من موت األب خاصة إذا كان هو املعيل الوحيد لعائلته

أن استمرار احلياة األسرية يف كنف الوالدين "أنصار هذا الرأي أو ذاك فاحلقيقة تبقى واضحة وهي 
س جمموعة من اإلجيابيات،و موت أحدمها سيترك أثرا سلبيا يف احلياة تترك بصماهتا اإلجيابية و تعك

  .)321("األسرية
  :اهلجر والغياب •

تتمثل يف هجر أو غياب  مبحطة سلبية،-يف بعض األحيان – تصطدم احلياة الزوجية 
فالطفل الذي اعتاد أن يرى والديه " الوالدين أو أحدمها،األمر الذي ينعكس سلبا على حياة األسرة 

ويا صباحا ومساء، وخالل أيام العطل وغريها، سيصاب خبيبة أمل كبرية نتيجة هذا الفراغ، س
   .)322("وسواء حصل هذا اهلجر خالل مرحلة الطفولة أو املراهقة فالنتائج السلبية حاصلة ال حمالة

و قد ذكرت مؤسسة اليونسكو يف هيئة األمم املتحدة تقريرا مهما عن املؤثرات اليت حتدث 
 يثري فيه كآبة -وقتيا كان أو دائميا–إن حرمان الطفل من أبيه : "ل نتيجة غياب أبيه، جاء فيهللطف

وقلقا مقرونني بشعور اإلمث و الضغينة، ومزاجا عاتيا متمردا، وخورا يف النفس، وفقدانا حلس 
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، كما يؤدي انفصال الطفل عن والديه إىل ظهور بعض املعايب، كصعوبة النطق...العطف العائلي
  )323(" ومتكن العادات السيئة منه، وصعوبة منو حسه العاطفي

وغياب األب أصبح ظاهرة هتدد كيان بعض األسر ،فهذا الغياب رمبا يكون حبجة ساعات 
العمل الطويلة أو إدارة األعمال اخلاصة،و أسوأ من ذلك هو الغياب يف جمالسة األصدقاء ،أو بقصد 

  .رية أو هروبا من املسؤوليات األس اللهو،
وهناك نوع من الغياب األبوي،على الرغم من وجود األب بالبيت،إال أنه ال يشارك بفعالية 

ويكون معظم الوقت منعزال،أو  فال جيتمع مع أبنائه على مائدة الطعام مثال، يف النشاطات األسرية،
ل هذا مث..وما شابه ذلك أو اجللوس أمام الكمبيوتر، يقضي معظم الوقت يف مشاهدة التلفاز،

  .  الغياب ميثل أيضا علة تربوية كربى تساهم بصورة أو بأخرى يف التفكك األسري
ينعكس دخول األب إىل السجن سلبا على حياة األسرة  :سجن أحد الوالدين •

فسوف يترتب بروز نتائج بعضها اجتماعي واآلخر  فباإلضافة إىل الفراغ الذي يتركه يف املرتل،.
جتماعي تصاب األسرة بصدمة نفسية تؤدي إىل انكماشها على نفسها فعلى الصعيد اال .اقتصادي

مما يترتب  أما على الصعيد االقتصادي فتتأثر ميزانية األسرة،-خاصة إذا كان سبب السجن معيبا–
  .)324(عليها عبئا جديدا ليس من السهولة مواجهته و التغلب عليه

  :اإلدمان على اخلمر واملخدرات •
لصحي املترتب على حصوله من هتيج للجسد وإحلاق األذى به فباإلضافة إىل الضرر ا 

فإن الضرر  وتعويده على هذا النوع من السموم الذي يدخل اجلسم ويؤدي إىل هالكه تدرجييا،
   .)325(الذي ينعكس على األسرة أكثر خطورة وأشد فتكا األخالقي واالجتماعي واالقتصادي،
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  :االحنالل األخالقي •
 أحد الزوجني أوكليهما، يؤدي إىل آثار سلبية تنعكس على حياة  إن احنالل اخللق عند

األسرة، ويتمثل هذا االحنالل يف االجنراف وراء الرذائل، واالنغماس وراء الشهوات واخليانة 
  .وسرعان ما تنتقل هذه األمناط السلوكية إىل األبناء وتؤثر فيهم وتعمل على إفسادهم. بأنواعها

o رـالفق :  
فال أحد ُينكر ما للمادة من دور فعال يف دعمها  ريا مباشرا على حياة األسرة،يؤثر الفقر تأث

وتوفري االستقرار هلا، فاألسرة الفقرية اليت ختتزل كل يوم الكثري من حاجاهتا، قد يؤدي هبا األمر إىل 
فاجلنوح والسرقة واجلرمية والكذب واالحتيال . اللجوء ألعمال ترفض القيام أو اإلقدام عليها

  .)326(والغش، إن هي أحيانا إال نتيجة الفقر الذي يصيب األسرة
ولعل خطورة الفقر ال تكمن يف تأثرياته السيئة على األسرة وعلى قدرهتا على إشباع 
احتياجاهتا األساسية والضرورية فحسب، ولكن ميتد تأثريه السيئ إىل شعور األبناء باحلرمان 

فسهم، وهبذا يؤدي الفقر إىل العديد من املشكالت وإحساسهم بالدونية، وفقدهم الثقة يف أن
  . االجتماعية والنفسية واألخالقية لألسرة، ويف مقدمة هذه املشكالت التفكك وعدم االستقرار

وال بد أن نشري إىل أن الفقر ال يؤدي بالضرورة إىل جنوح األسرة حنو القيم السلبية، فكم 
  .بت أن تستسلم للواقع السليبمن أسرة فقرية واجهت وضعيتها بصرب وشرف وأ

 :العجز و الشذوذ اجلنسي •

ال ميكن إغفال التأثري السليب هلذين العاملني على احلياة الزوجية واستقرارها حيث ُيعيقان 
  .النمو العاطفي، مما يؤدي إىل فتور العالقة وجفائها وانتهاء أواصر احملبة ومن مث حصول الطالق

 من صحافة وإذاعة وفضائيات وشبكة عالمتلعب وسائل اإل :وسائل اإلعالم •
إخل  أدوارا إجيابية ال ميكن إنكارها يف بعض مناحي احلياة، إال أن التأثري السليب أصبح ...اإلنترنيت

أكثر وضوحا، خاصة بعد استحالة التحكم فيما حتمله الفضائيات واإلنترنيت من ثقافات أخرى 
  .هبا األسرة اجلزائريةأضرت بالكثري من القيم الدينية اليت تتمتع 
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وقد أثرت وسائل اإلعالم احلديثة على قيم األسرة وأخلت مبعايري احلالل واحلرام والطبيعي 
وألن القنوات الفضائية يف الدول اإلسالمية جتد نفسها يف منافسة غري . والشاذ واملقبول وغري املقبول

 دون أن نستطيع تقدمي البديل الذي متكافئة مع القنوات األجنبية، فإن هذه القنوات تبث مسومها
إن البث اإلعالمي الغريب سالح عصري مؤثر، يقتحم البيوت لتدمري القيم . حيول دون تأثريها

  .اإلسالمية ومتزيق الروابط األسرية، و دفع اجليل الصاعد حنو سبل الضياع واالحنراف
ة أو مشكلة،فالغىن تؤدي حداثة النعمة والشهرة إىل حدوث أزم: حداثة النعمة والشهرة •

املفاجئ والشهرة املفاجئة تؤدي إىل خلل يف التوازن العقلي واالنفعايل، مما خيلق حالة تشابه متاما 
فكما تشكل فقداهنا مجيعا عقدة تنعكس سلبا على . حالة فقدان الثروة والشهرة واجلاه

فقد تؤدي هذه . قتهااألسرة،فكذلك جميئها الفجائي يؤدي إىل عقدة أخرى ال تقل سلبية عن ساب
الشهرة والغىن إىل استعالء غري مرتكز على ارتقاء تدرجيي يؤدي بدوره إىل االدعاء الفارغ الذي ال 

هذا االنتقال املفاجئ من حالة إىل نقيضها يؤدي إىل تزعزع . يستند على ثوابت معلومة أو موجودة
تمعني بسبب حماولتهم تقمص األدوار مكانة األسرة، أو إىل قيام صراع بني أعضائها منفردين أو جم

  . )327(اجلديدة لشخصيتهم،مما يؤدي إىل نشوء مشاكل أسرية
  :ختلي األم وإمهاهلا لرسالتها األوىل •

إن األسرة هي النواة الصلبة للمجتمع اإلنساين كله، ويرجع اضطراب النظام األسري يف 
 األمر الذي شكل عبئا ماديا أجرب املرأة وقتنا احلاضر إىل متطلبات احلياة اليت تغايل يف االستهالك،

كما أن االنقالب الكبري الذي ساد .للخروج إىل العمل،مما قلل من قدرهتا على توجيه وإعداد أبنائها
املعايري، واالختالل الذي أصاب املفاهيم، جعل املرأة تعتقد أن العمل ضرورة ملشاركتها االجيابية يف 

  .احلياة، ومساواهتا بالرجل
ملرأة اليت اعتىن هبا اإلسالم وميزها وأقر هلا كل هذه احلقوق، جعل من أوىل واجباهتا إن ا

، ولكن غرس القيم الدينية والفضائل يف نفوس أبنائها، وتعويدهم على طاعة اهللا وحمبة رسوله 
جند عكس ذلك يف ظل الطرح الغريب الذي يطالب بإلغاء دور األم وجعله وظيفة اجتماعية، مما 

 اختصاص األم هبا، ويساوي عطفها وحناهنا ورعايتها بغريها، أي أنه ميكن ألي شخص أن ينفي
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وهذا ما ينفي حقيقة فطرية حنان األم والذي ال ميكن . يقوم هبذا الدور وبنفس الدرجة من النجاح
  .أن يعوضه حنان آخر

كون اإلمهال على أن إمهال األم لرسالتها ليس فقط حمصورا على العمل خارج البيت، فقد ي
بسبب اإلسراف يف العالقات االجتماعية مثل الزيارات اليت متتد لفترات طويلة واليت تضيع الوقت 
يف أحاديث فارغة وثرثرة ال فائدة منها، ويترتب على هذه الزيارات أن هتمل املرأة رعاية أبنائها 

  .    ج واألوالدوجتعل من بيتها جملسا للزيارات، وتنسى أنه مقر للسكن والسعادة للزو
 : سوء فهم الزوج ملعىن القوامة •

 إمنا هي -كما يفهمها الكثري من األزواج–إن القوامة ال تقتصر على توفري اجلانب املادي    
 املسؤولية مبفهومها الشامل، فينبغي أن يكون له حضور بني أفراد أسرته،يشعرهم بقربه و حبه،

مهما - البيت للرتهة واللعب وال تشغله أعمالهويشاركهم أفراحهم وأحزاهنم، ويصحبهم خارج
  . عن رعايتهم واالهتمام هبم-كانت

أنه ميلك احلرية املطلقة يف أن يفعل ما يشاء  وقد يعتقد بعض األزواج ومبقتضى هذه القوامة،
دون مراجعة من الزوجة أو غريها، وهذا السلوك يرتد على األسرة باالضطراب وفتور العالقة 

 ويف كثري من األحيان جند الرجل هبذه ،يصل األمر إىل الشك الذي يدمر هذه العالقةالزوجية وقد 
التصرفات يدفع املرأة للثأر لنفسها، فتكثر اخلروج من البيت وختتلط باجلارات والقريبات يف لقاءات 

  .قد تسهم يف تدمري العالقة وزيادة حدة املشكلة
  : كثرة الطالق ألوهى األسباب •

رية هلا آثارها املدمرة لألبناء واألخالق واستقرار احلياة بوجه عام، وهي يف وهذه ظاهرة خط
الواقع تعكس غياب الضمري والوعي الديين مبا أباحه اهللا من التفريق بن الزوجني وبعد استنفاد كل 
وسائل اإلصالح، وذلك ألن الكثري من األزواج يسارعون إىل الطالق ألوهى األسباب، وال 

م مبا أمر اهللا به من املعاشرة باملعروف وعدم االستجابة ملشاعر الكراهية والنفور يأخذون أنفسه
  .)328(وحتري الوقت الصحيح إليقاع الطالق
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 :االهنيار العاطفي لألسرة 

 يؤثر - األحيانم يف معظ– إن االهنيار العاطفي والذي يتمثل بالشدة والصرامة والتسلط 
  .ألسرة وعلى  النمو النفسي لألبناء سلبا على متاسك العالقة بني أفراد ا

وحنن لو عدنا إىل جمتمعنا الذي نعيش فيه،فزرنا السجون ،و دور البغاء :" يقول بعض املربني
و مستشفيات األمراض العقلية مث دخلنا املدارس وأحصينا الراسبني من الطالب واملشاكسني منهم، 

 واالستقرار العائلي، ومل ةموا من العاطفمث درسنا من نعرفهم من هؤالء، لوجدنا أن معظمهم حر
جيد معظمهم بيتا هادئا، فيه أب حيدب عليه وأم تدرك معىن الشفقة، فال تفرط يف الدالل وال تفرط 

فغياب العاطفة أوجد هذه احلالة من الفوضى االجتماعية وأوجد هذا اجليل احلائر الذي . يف القسوة
   .)329("ال يعرف هدفا و ال يعرف مستقرا

   :لتوترات األسريةا •
تؤكد الدراسات على أن عملية التفكك األسري تأخذ شكل التوترات األسرية، أي صراع 
مستمر يف االجتاهات يؤدي إىل ضعف التماسك بني أفراد األسرة وخاصة بني الزوجني وتتميز 

  : )330(التوترات األسرية مبا يلي
ني الزوجني وطغيان الرتاعات الفردية  اختفاء األهداف املشتركة واالهتمامات املتبادلة ب-1
  .فيها

  . تبدأ اجملهودات التعاونية واحملافظة على بناء األسرة يف التالشي تدرجييا-2
 يبدأ كل من الزوجني يف عمليات انسحابية متكررة، وخاصة يف اخلدمات املتبادلة سواء -3

  .داخل األسرة أو خارجها 
ظهر التناقض يف جمال العالقات املتبادلة أي عدم  تزداد فرص التصادم بني الزوجني، وي-4

  .وجود اتساق بينهما يف الرغبات
 تتعارض االجتاهات العاطفية بني الزوجني أو تتخذ مواقف عدوانية، كما قد تظهر -5

  .الالمباالة فتتخذ العالقات الزوجية شكال سطحيا
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داخل مع بعضها وتعمل  وهذه املظاهر ميكن إرجاعها إىل عدة أسباب خمتلفة تتضافر وتت
  :)331( على نشوء التوتر، ومن أهم هذه العوامل ما يلي–كما أثبتت الدراسات –تدرجييا 

وهذه العوامل تعود إىل وجود صفات وراثية حتدد ردود األفعال : ةـالعوامل املزاجي: أوال
  :افاالنفعالية والعاطفية عند الفرد، ويف ضوء ذلك ميكننا تصنيف األشخاص إىل عدة أصن

 . أشخاص يظهرون اجتاهات انطوائية أو انبساطية-أ

 . أشخاص يرجعون إدراكهم إىل احلواس أو إىل نوع من اإلهلام-ب

 .  أشخاص يبنون أحكامهم على املنطق أو على مشاعرهم-جـ

وال بد من اإلشارة إىل أن الصراع الناجم عن العوامل السابقة والذي يتحول إىل توترات ال 
  .رة إىل التفكك األسرييؤدي بالضرو

خمتلفة بني الزوجني، ومن مث تنشأ قد تكون القيم االجتماعية  :القيم االجتماعية: ثانيا  
الصراعات والتوترات األسرية اليت قد تؤدي إىل التفكك األسري، وذلك ألن القيم حتدد أنواع 

  . السلوك، وقد تكون هذه القيم هدفا للسلوك 
يكتسبها الفرد من وضع اجتماعي وهي عبارة عن استجابات   :ةياألمناط السلوك: ثالثا  

 قد -عند الزواج-خاص، وهذه املكتسبات قد تتغري وإذا مل تتغري فإهنا تستقر عند وضع معني 
يصعب بعد ذلك تغيريها، وقد تتطور درجة التوترات إىل حد التصادم خاصة يف املسائل املتعلقة 

  .ها إىل جتارب الزوجني قبل الزواج باملبادئ اليت يرجع االختالف في
رجع إىل الفشل واإلخفاق يف حتقيق العواطف اليت كانت قبل هناك توترات ت :رابعا  

الزواج، فإذا كان احلب قد أصبح أساسا يف الزواج،فإن انطفاءه حيدث املشاكل مباشرة بني 
ة الزوجية إذا كانت أن الكثري من الزوجات يشعرن بالسعاد" الزوجني، ويقول بعض الباحثني 

، ومن مث فإنه ميكننا القول أن "العالقة اجلنسية ترمز لديهن عن عمق العالقة بينهن وبني أزواجهن
 يؤدي إىل - مصحوبا بعدم االهتمام بالعالقات اجلنسية –اخنفاض درجة احلب بني الزوجني 

  .العزوف عن احلياة الزوجية ومن مث سوء العالقة بني الزوجني
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نتج عن خروج املرأة للعمل واستقالهلا االقتصادي :  استغالل املرأة االقتصادي:خامسا  
إىل عدم وضوح دورها كزوجة أو كأم، خاصة إذا حاولت ممارسة حقوقا تتعارض مع واجباهتا 
  األسرية مما يشعر الرجل ببداية زوال مقومات األسرة، وبالتايل الوقوع يف صراعات وتوترات

شارة إىل املشكالت النفسية للزوجني باعتبارها من العوامل األساسية اليت تؤثر ال بد من اإل: سادسا
  .يف عملية التماسك واالستقرار

حيث يتعرض بعض األزواج إىل مشاكل نفسية هتدد كيان األسرة وتؤثر على سعادة أفرادها، ومن 
  :)332(هذه األمناط الزوجية ما يلي

  :  الزوجات املسترجالت-أ  
لنوع من الزوجات شكال مشبعا بالرغبة يف التسلط والتحكم يف الرجال، أي يأخذ هذا ا  

أن الزوجة قي هذه احلالة جتعل زوجها حيتل مركزا ثانويا يف جملسها، كما متيل إىل إظهار عيوب 
 تكون ثرثارة تناقش وجتادل زوجها يف املوضوعات –على الغالب –زوجها، وهذه الزوجات 
  .واباملختلفة سواء خبطأ أو ص

والزوجات املسترجالت غري قادرات على تكوين عالقات عاطفية مع أزواجهن، ومن مث 
فإهنن يصبحن مصدرا لقلق األزواج مما يؤدي إىل سوء العالقة الزوجية، وبذلك خيتل التماسك 

  .األسري
فق مع وما ميكن مالحظته أن هناك أيضا حاالت شاذة من الرجال املتخنثني الذين ال يستطيعون التوا

  .النساء العاديات
  :  الزوجات اهلسترييات-ب 

وهذه الزوجات من العصبييات الالئي يشتكني باستمرار من سوء الصحة النفسية وبالتايل 
فإهنن دائمات التردد على األطباء، ويف بعض احلاالت تنتقم الزوجات هبذا األسلوب من أزواجهن 

جات مثلهن مثل الزوجات املسترجالت يكن وهذه الزو.الذين يهملوهن بطريقة غري شعورية 
مصدرا للقلق واضطراب احلياة الزوجية، وآثار هذه العوامل تظهر يف هروب األزواج من البيوت، 

  .وهذا من غري شك يؤثر سلبيا على الصحة النفسية ألفراد األسرة والتماسك األسري
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  : األزواج األطفال-جـ
 سلوكاهتم غري معتمدين على أنفسهم يف ينشأ بعض األزواج وهم يشبهون األطفال يف

  .شؤوهنم املختلفة، مرتبطني بأمهاهتم وأسرهم يف قضاء حاجاهتم ومتطلباهتم 
وعندما يتزوج مثل هؤالء األشخاص، فإنه يطلب من زوجته أن تكون له وحده معتمدا 

يء آخر،  أن طبيعة األم شيء والزوجة ش-كما هو معروف–عليها يف شؤونه املختلفة، إال أنه 
باإلضافة إىل أن مثل هؤالء األزواج ال . فالزواج تفاعل بني الزوجني وحتمل مسؤولية مشتركة

يستطيعون البث يف القرارات واملواقف اليت تواجههم كأزواج، فيلجأون إىل زوجاهتم ورمبا ترفض 
  .مطالبه فيلجأ إىل أمه

هن من هذه التصرفات مما ولذلك فإن الزوجات العاديات كثريا ما يثرن يف وجوه أزواج
  .يؤدي إىل اضطراب التوافق بينهما

 إىل عدم التوافق بني الزوجني ومن مث - من غري شك –كل هذه املشاكل النفسية تؤدي 
الوقوع باستمرار يف مشاجرات وصراعات، وهذا بدوره يؤثر تأثريا سلبيا على متاسك األسرة 

                                                                                                         .واستقرارها
ومن هنا جند أن العوامل اليت تؤثر على متاسك األسرة متعددة وخمتلفة، إال أهنا تعود 

ين وغياب القيم الدينية اليت حتكم العالقات األسرية، وبالدرجة األوىل إىل ضعف الوازع الدي
واضطراب املعايري االجتماعية، والتجرد من معاين الشرف والفضيلة، مما يؤثر سلبا على اجلانب 

  .الوظيفي يف التماسك األسري، والذي قد يؤدي إىل االهنيار الكلي لألسرة
  : األسريالتغيري االجتماعي وأثره على التماسك: خلامساملطلب ا

لقد أحدث التغري االجتماعي، وعلى وجه اخلصوص التغري االقتصادي الناتج عن التقدم 
التكنولوجي، هزة يف كيان األسرة ومتاسكها، حيث صاحب انتشار حركة التصنيع، تفكك الرباط 

عل  األمر الذي ج-اهنيار سلطة اجملتمعات الزراعية- )333(االقتصادي الذي كان يربط األسرة الريفية
 . أساس العالقات االجتماعية يستند إىل املسؤولية الفردية، وما حيقق الفرد من اجنازات

                                                 
  .140 ، جملة العلوم االجتماعية ، مرجع سابق ، ص خروج املرأة إىل ميدان العمل وأثره على التماسك األسري:  مصطفى عويف- )333(



كما أدى انتشار التصنيع، واتساع نطاق التعليم واملدنية، وارتفاع مستوى الدخل وزيادة 
 الضغوط االقتصادية، إىل خروج املرأة إىل ميدان العمل، وأخذت العالقات بني الرجل واملرأة، بعدا
جديدا، يقوم على أساس حترر املرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، األمر الذي أدى بدوره ألن تتخذ 
هذه العالقة صبغة جديدة أبعد من جمّرد حترير املرأة، حيث أصبحت املطالب تتمثل يف نشدان 

  . مساواة حقيقية بني الرجل واملرأة
رها واستقالهلا اقتصاديا كان له  إن انغماس املرأة يف سوق العمل، وما تبعه من حتر

  : انعكاسات يف حميط األسرة أمهها
: تغري منط العالقات األسرية من ناحية، وتغري مكانتها ودورها التقليدي من ناحية أخرى* 

حيث أدى انتشار فكرة حترر املرأة ومناداهتا باملساواة إىل منازعة الرجل يف السيادة على األسرة بل "
  .)334("رفة يف شؤون املرتل، والقائمة بأكرب قسط من مستلزماته ومسؤولياتهأصبحت هي املتص
 تزايد دخول املرأة سوق العمل إىل تزايد ملحوظ يف معدالت حدوث -بالفعل–ولقد أدى 

حاالت الطالق، فلم تعد هناك ضغوط اقتصادية جترب املرأة على االستمرار يف زواج فاشل، ومل يعد 
وتشري بعض الدراسات إىل أن .  عائقا حيول دون االنفصال عن الزوج-تايل بال-وجود األطفال ميثل

مبعىن أنه . هناك ارتباطا اجيابيا بني الدخل االقتصادي للمرأة وبني احتماالت حدوث حاالت الطالق
  .كلما ارتفع دخل املرأة كان ذلك مؤشرا إىل تزايد معدالت الطالق

فاألطفال يف هذه "ديثة، خاصة يف الدول الغربية كما تراجعت السلطة األبوية يف األسرة احل
اجملتمعات يبدأون منذ فترة مبكرة من حياهتم يف االختالط ببيئات خارج نطاق األسرة كاحلضانة 

اخل واخنراط األطفال يف هذه ...املدرسة، مجاعات اللعب يف احلي، مجاعات اهلوايات، نوادي ثقافية
هذا إضافة إىل وسائل االتصال اجلماهريي ...هم وتفكريهمالبيئات يشغل قدرا كبريا من اهتمام
 وتؤثر فيهم، وتوجه سلوكهم، مما جيعل سلطة األب .)335("كالتلفزيون اليت جتلب اهتمام األطفال

أو األم على الطفل يف تراجع مستمر، وقد دعم هذا التراجع يف سلطة األبوين انتشار املذاهب 
  . حة من احلرية يف تصرفاهتم وممارستهمالدميقراطية اليت متنح األطفال مسا

                                                 
  .84، مرجع سابق، ص دراسات يف االجتماع العائلي:  مصطفى اخلشاب- )334(
  .   169، ص 1992 ، 2، دار املعرفة اجلامعية ، مصر، طاهات املعاصرة يف دراسة األسرة االجت:   علياء شكري- )335(



 العمل جلانب بأن استيعا"تأثر وضع الطفل يف األسرة، حيث كشفت بعض الدراسات * 
كبري من وقت الزوجة بعيدا عن أطفاهلا، قد ساهم بدوره يف زيادة حجم مشكلة احنراف األحداث 

  .)336("يف األسرة احلديثة
 كليفورد كريك –ري للمرأة يف األسرة احلديثة، مّيز ويف حماولة لتوضيح الدور املعقد واملتغ

 بني أمناط متعّددة لألدوار اليت تقوم هبا املرأة فريى أن املؤثرات احلضرية وانتشار الصناعة -باتريك
قد أتاحت فرصة عمل أوسع للمرأة مل تعهدها من قبل، فكانت عوامل هامة يف تغيري دورها 

موعة التصورات املعيارية اليت حتّدد وتوجه سلوكها، لتوجد جمموعة ومكانتها التقليدية ويف تغّير جم
أدوار متمايزة، تعترب أدوارا بديلة للدور التقليدي للمرأة ومن أهم األدوار احلديثة للمرأة يذكر 

  .)337(باتريك
 وهو الدور التقليدي للمرأة، فعاملها حيدد مبرتهلا وأسرهتا ومن مزايا : دور الزوجة األم-1
لدور ما يشتمل عليه من أمن وحق اإلعالة واالحترام كزوجة والطاعة كأم، ومتارس املرأة يف هذا ا

حدود هذا الدور بعض السلطة، ولكنها مع ذلك مطالبة بالوفاء بالتزامات تربية األطفال، وإدارة 
  . املرتل، وتقبل املكانة االجتماعية و االقتصادية التابعة للرجل

يا بالنمط التقليدي لألسرة، غري أن انتشار املؤثرات احلضرية على ويرتبط هذا الدور تارخي
  . نطاق واسع، قد طور منطني جديدين لدور املرأة يف األسرة احلضرية مها دور الرفيق ودور الشريك

 ومن مسات هذا الدور مشاركة املرأة لنجاح زوجها، وحصوهلا على : دور الرفيق-2
ة، باإلضافة إىل حصوهلا على مزيد من املدخرات لإلنفاق على استجابات رومانتيكية وعاطفية كبري

مظهرها والترويح عن نفسها، فضال عن أهنا قد متارس بعض أوجه النشاط االجتماعي والثقايف 
كوسيلة لقضاء وقت الفراغ، كما يتطلب منها هذا الدور إقامة عالقات اجتماعية بأكرب جمموعة من 

  .أعضاء األسر األخرى
ويكون هذا الدور أكثر وضوحا يف األسر اليت يكون فيها الزوج : لشريك دور ا-3

والزوجة على مستوى عايل من التعليم، ويتضمن هذا الّدور استقالال اقتصاديا للزوجة، ومساواة 
بالزوج يف السلطة والتصرف واحلريات األخالقية واالجتماعية ومن التزاماته املسامهة املالية من 

                                                 
  .89، مرجع سابق، ص األسرة واجملتمع:  حممد أمحد بيومي وآخرون- )336(
  .91، املرجع السابق، ص األسرة واجملتمع:  حممد أمحد بيومي وآخرون- )337(



ميزانية األسرة ومسؤولية حتقيق النجاح وتقبل املسؤولية املتساوية مع الرجل يف جانب الزوجة يف 
  . تربية ورعاية األطفال

ومع أن تعدد هذه األدوار بالنسبة للمرأة يف األسر احلضرية، قد يكون يف نظر البعض أحد 
ديلة للدور التقليدي العوامل اهلامة، اليت أدت إىل تفكك األسرة احلديثة إال أن تطور هذه األدوار الب

يؤكد من جديد إىل أي مدى أحدثت املؤثرات احلضرية تعديالت جوهرية يف األبعاد البنائية لألسرة 
  .احلضرية

وغين عن البيان أن الدول العربية واإلسالمية تواجه موجة عارمة من التحديث، دفعت هبا 
ك ما زالت هذه الدول جتاهد يف حنو صور من التغيري السريع، خيتلف عن الدول الغربية، ومع ذل

احلفاظ على هويتها العربية، وعلى الصبغة األساسية لألسرة باعتبارها نواة اجملتمع واألساس الذي 
  .تقوم عليه احلياة، ويتم هبا تناقل اإلرث احلضاري

   

  
 



  – دراسة نظرية –األسرة : املبحث األول 
  .بيعتها ، أمهيتها ، أشكاهلا ووظائفها تعريفها ، خصائصها ، ط: األسرة : املطلب األول  
  :    تعريف األسرة •

  .)338 (الدرع احلصينة:  األسرة- أسر–جاء يف لسان العرب البن منظور مادة 
 يتقوى هبم واألسرة عشرية الرجل وأهل هعشريته ورهطه األدنون ألن: وأسرة الرجل

  .)339(بيته
تناول أحد علماء االجتماع الربيطانيني  حيث ،إن حتديد مفهوم األسرة يعترب يف غاية األمهية

  هذه القضية-س هاريز -الذين ختصصوا يف دراسة األسرة وحتديدا يف علم اجتماع األسرة وهو 
وهو يؤكد بأنه ال تزال هناك مشكالت قائمة بني الباحثني أو األفراد العاديني حول حتديد مفهوم 

ىل آخر وذلك حسب املضمون الثقايف أو األسرة، ألن استخدام كلمة أسرة خيتلف من جمتمع إ
 إىل العديد من يويشري التراث السوسيولوج. )340(الثقافة مبفهومها العام الذي توجد فيه األسرة ذاهتا

 النظرية مواليت تنوعت وتعددت بتعدد العلماء واختالف اجتاهاهت" األسرة"التعاريف ملصطلح 
ف ومناقشتها بغرض حتديد مفهوم يتناسب مع والفكرية وسوف نقوم فيما يلي بعرض أهم التعاري

  : هذه الدراسة
مجاعة من األشخاص يرتبطون بروابط الزواج "عرفا األسرة بأهنا : تعريف برجس ولوك 

والدم أو التبين ويعيشون معيشة واحدة ويتفاعلون كل مع اآلخر يف حدود أدوار الزوج، األم 
  .)341( ويشكلون ثقافة مشتركة ،واألب، األخ واألخت

يرى كل منهما أن األسرة عبارة عن منظمة دائمة نسبيا : تعريف أوكربن ونيمكوف 
تتكون من زوج وزوجة مع أطفال أو بدوهنم، أو تتكون من رجل وامرأة على انفراد مع ضرورة 

                                                 
  .  21، ص 4 مرجع سابق، ج-العربلسان :  مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور- )338(
  . 22، ص 4 املرجع السابق، ج-لسان العرب:  مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور- )339(
  . 253، ص 1999 دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية -علم االجتماع، النشأة والتطور:  عبد اهللا حممد عبد الرمحن- )340(
  .177سابق، ص  مرجع -قاموس علم االجتماع:  عاطف غيث- )341(



وجود أطفال، تربط هؤالء عالقات قوية ومتماسكة، تعتمد على أواصر الدم واملصاهرة والتبين 
  .)342(واملصري املشترك

 األسرة بالنسبة هلما مجاعة حتددها عالقة جنسية حمكمة وعلى :تعريف ماكيفر وبيدج 
درجة من قوة التحمل، متكنها من إجناب األطفال وتربيتهم وقد تكون هلا عالقة بعيدة أو جانبية 

  .)343(ولكنها تنشأ من حياة األزواج معا الذين يكونون مع نسلهم وحدة متميزة 
ا الباحث أن األسرة مجاعة اجتماعية تتميز مبكان إقامة وتعاون يرى هذ: تعريف دوك 

 ويوجد بني اثنني من أعضائها على األقل عالقة جنسية يعترف هبا ،اقتصادي ووظيفة تكاثرية
  .)344(اجملتمع

وحدة بنائية تتألف من امرأة ورجل يربط بينهما : "يعّرف األسرة بأهنا: تعريف فوجل 
  .)345 ("الزواج واألطفال

  .)346( يرى أن األسرة هي الوحدة االجتماعية القائمة على الزواج:يف روبرت لويتعر 
 دراستنا للتعاريف السابقة نالحظ أن هناك اتفاق عام على األسس اليت يقوم  خاللمن

 التناسل وتربية -عليها تعريف األسرة وهي أهنا مجاعة اجتماعية، بينها عالقات ومشاركات
   .-األطفال

ه التعاريف تأكيد بعضها على اعتراف اجملتمع بالعالقة اجلنسية اليت تكون واملالحظ من هذ
األسرة، وهذا جيعلنا منّيز بني شكلني من أشكال األسرة يف اجملتمع الغريب، ويعين األول األسرة 
القائمة على عالقة جنسية ينتج عنها أطفال دون زواج وينسبون قانونيا إىل األب احلقيقي أو األب 

 أما الشكل الثاين فيعين األسرة القائمة على ، أو األم وهذا النوع معترف به يف اجملتمع الغريببالتبين
أساس الرابطة الزوجية مما يعين تطور نظرة اجملتمع الغريب إىل تنظيم األسرة واالعتراف بأن أساس 

  .  واجاستقرار اجملتمع يقوم على استقرار األسرة، وأفضل استقرار هلا يكون عن طريق الز

                                                 
  .119، ص 1988 دار الطليعة، بريوت، -املدخل إىل علم االجتماع:  إحسان حممد احلسن- )342(
  .64، ص 2006 منشورات جامعة باجي خمتار، عنابة، -مؤسسات التنشئة االجتماعية:  مراد زعيمي- )343(
  .73، 1986، 6بريوت، ط دار الطليعة، - ، ترمجة إحسان حممد حسنمعجم علم االجتماع:  دينكني ميتشل- )344(
   .73، ص 2006، عمان، 1 دار الثقافة، ط-اضطرابات الوسط العائلي وعالقتها جبنوح األحداث:  حممد سند العكايلة- )345(
  دار النشر العريب للدراسات األمنية والتدريب،-دور األسرة، كأداة للضغط االجتماعي يف اجملتمع العريب:  منصور عبد اجمليد سيد أمحد- )346(

  .30، ص 1987الرياض، 



 يرى أن األسرة عبارة عن مجاعة اجتماعية بيولوجية نظامية تتكون :تعريف عاطف غيث 
   .)347(من رجل و امرأة يقوم بينهما رابطة زوجية مقّررة وأبنائهما 

 يتفق هذا التعريف مع التعاريف السابقة يف كون األسرة وحدة اجتماعية تقوم على الزواج 
  . اخل...ة دون غريها من الوظائف التربوية واالقتصادية واألخالقيةمع التركيز على الوظيفة اجلنسي

ترى الباحثة أن األسرة متثل اجلماعة األوىل اليت يتكون منها البنيان : تعريف سناء اخلويل 
االجتماعي وهي أكثر الظواهر انتشارا وتأثريا يف األنظمة االجتماعية األخرى، كما كانت وال تزال 

  .  )348(من عوامل التربية والتنشئة االجتماعية لألبناءعامال هاما رئيسا 
تبّين لنا الباحثة أن األسرة هي أساس التربية وهي املؤسسة االجتماعية األوىل املؤثرة على 

 ومينح القدرة على التفاعل لطفل من خالهلا القيم االجتماعية واملعايريحيث يكتسب ا سلوك الفرد،
  . والتكيف مع جمتمعه

األسرة هي الوحدة األساسية للنمو واخلربة "يرى الباحث أن : ود حسنتعريف حمم 
   .)349("والنجاح والفشل وهي كذلك الوحدة األساسية للصحة واملرض

لقد مجع هذا التعريف ما ورد يف التعريف السابق، حيث يرى أن األسرة هي املؤسسة 
ة والضعف والنجاح والفشل والنشاط األوىل واألساسية للتنشئة فهي اليت تغرس يف األفراد بذور القو

والكسل واحلب والكراهية فاألسرة تكون النسيج األساسي ومتثل اخللية األوىل للمجتمع وعلى 
  .أساسها يتوازن اجملتمع أو يفقد توازنه

o ترى هذه الباحثة أن األسرة وحدة أساسية من وحدات املعمار : تعريف هبة رؤوف
جملتمع اإلسالمي يتضافر مع األبنية األخرى يف حتقيق مصادر الكوين وبناًء أساسيا من أبنية ا

   .)350(االستخالف
يهدف هذا التعريف إىل إبراز الدور األساسي لألسرة يف إعداد اإلنسان حلمل األمانة 
الكربى يف األرض وهي أمانة االستخالف، إن هذا الدور يساعد على دعم اجملتمع باللبنات الصاحلة 

                                                 
   .93 مرجع سابق، ص - قاموس علم االجتماع:  حممد عاطف غيث- )347(
  . 90، ص 1984، 1 دار النهضة العربية، بريوت، ط-األسرة واحلياة العائلية:  سناء اخلويل- )348(
  .3، ص 1967 مصر - ، دار املعارفاألسرة ومشكالهتا:  حممود حسن- )349(
  .178، ص 1995 ، 1 املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الو م أ، ط-لعمل السياسياملرأة وا:  هبة رؤوف عزت- )350(



 العمارة واخلري واإلصالح وبقدر سالمة األسرة وأصالتها تكون سالمة اجملتمع لبنائه وتوجيهه حنو
  . وأصالته

من خالل ما سبق يتضح لنا بأن هناك العديد من التعريفات اخلاصة باألسرة، وإن كلمة 
يف اللغة اإلجنليزية وهي تعين من ) familly(يف اللغة الفرنسية، وكلمة ) famille(أسرة تقابل 

السوسيولوجية تلك العالقة اجلنسية بني رجل وامرأة وأكثر يقرها اجملتمع وفق قوانني الناحية 
   .)351(اجتماعية منظمة، يترتب عليها إجناب أطفال ورعايتهم وتربيتهم

أما يف اللغة العربية فإن مصطلح األسرة خيتلف عن مصطلح العائلة، فاألسرة العربية تعين 
زوجية، وإجناب األطفال الذين يكتمل بوجودهم شكل األسرة املعاشرة بني الزوجني يف مسكن ال

والتعاون يف تنشئتهم إىل أن يكربوا أو ينضجوا، ويستطيعوا االستقالل عنها وتكوين أسرة 
  .)352(أخرى

أما العائلة العربية تعين اجلماعة اليت تقيم يف مسكن واحد تتكون من الزوج والزوجة 
 وغريهم من األقارب كالعم والعمة ،اثا واملتزوجني وأبنائهموأوالدمها غري املتزوجني ذكورا وإن

واالبنة واألرملة الذين  يقيمون يف نفس املسكن ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية واحدة حتت 
  .  إشراف رئيس العائلة

  :كما ختتلف األسرة عن العائلة من حيث
  حجم األسرة يصغر عن حجم العائلة     -3
د أكثر يف املدينة، أما العائلة فيتردد وجودها بشكل أكثر يف  إن وجود األسرة يترد -4

  .)353(القرية
 العائلة اجلزائرية بأهنا عائلة موسعة، حيث "مصطفى بوتفنوشت"ويعرف الباحث اجلزائري 

يعيش يف أحضاهنا عدة أسر زواجية وحتت سقف واحد جيمعها مسكن مشترك، يطلق عليه الدار 
لكربى عند البدو، ويف هذا املسكن املشترك يعيش أكثر من ستني الكبرية عند احلضر واخليمة ا

  .شخصا يعيشون مجاعيا من أجل التعاون واحملافظة على األقارب، أيضا التماسك وحتقيق األمان
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الزوج (بأهنا تلك  املؤسسة اليت تكون من الثنائي الزواجي  : "ويعّرف األسرة اجلزائرية
  .)354("ما عالقات الترابط والتفاعل يف إطار ثقافة مشتركةوأبنائهما، وتقوم بينه) والزوجة

واملالحظ أن األسرة املمتدة أو العائلة يف اجملتمع اجلزائري قد أخذ يف االختفاء نتيجة لعوامل 
  .  اقتصادية واجتماعية وقيمية أيضا

ا اخللية أهن" وعرفت املادتني الثانية والثالثة من قانون األسرة اجلزائري األسرة اجلزائرية 
األساسية للمجتمع، وتتكون من أشخاص جتمع بينهم صلة الزوجية وصلة القرابة، وتعتمد يف حياهتا 

  .)355(على الترابط والتكافل وحسن املعاشرة والتربية احلسنة وحسن اخللق ونبذ اآلفات االجتماعية
  : الدراسةو بناء على ما سبق حناول أن نقدم مفهوما إجرائيا لألسرة يتماشى مع أهداف 

األسرة هي الوحدة األساسية يف اجملتمع تنشأ من اقتران رجل وامرأة بعقد، يوجب حقوقا 
وواجبات وأدوار وعالقات تقوم أساسا على القيم الدينية، حيث يتوىل الوالدان عملية التنشئة 

  أركاهناترسيخ القيم الدينية وتقومي السلوك وضبطه، وأهم من خالل والرعاية واحلماية ألبنائهم
  . لزوج والزوجة واألوالدا

  : خصائص األسرة •
  .   وجود رابطة زوجية بني عضوين على األقل من جنسني خمتلفني-1
  ).كأساس للعالقات االجتماعية( وجود صالت قرابة دموية -2
  .وجود شكل من أشكال اإلقامة املشتركة واملستمرة -3
  .  وجود جمموعة وظائف حمّددة-4
  . )356( قواعد تنظيمية رمسية وغري رمسية وجود جمموعة-5
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  :طبيعة األسرة
إن األسرة كمؤسسة اجتماعية، تقوم أساسا على دعائم فطرية، وهي خاصة من  •

خواص اإلنسان الفطرية مثلها مثل سائر املؤسسات االجتماعية األخرى، لكنها أكثر ثباتا واستمرارا 
اسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ يَاأَيُّهَا النَّ يقول اهللا عز وجل . وانتشارا

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ  : وقال أيضا.)357( )1(مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِريًا وَنِسَاءً 
 : وقال تعاىل. )358(  )21(يْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَ

  . ))359 وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِنيَ وَحَفَدَةً

. إن التدبر يف هذه اآليات يكشف أن اهللا تعاىل قد بّين أن هناك حاجات فطرية يف اإلنسان
ظ العرض والنسل من االختالط ال ميكن أن يلبيها، إال من خالل تكوين األسرة، وبطريقة حتف

وجتنب اجملتمع املهالك واملضار، فقد بينت هذه اآليات أن الرجل واملرأة جزءان متكامالن أساس 
لىب من خالله احلاجة الفطرية العالقة بينهما الزواج املبين على املودة والرمحة والسكينة، والذي ٌت

  . للجنس واإلجناب
  : ي الفطرةومما يدل على أن األسرة من دواع

وهو ...  أن األسرة مؤسسة اجتماعية عامة، أي أهنا وجدت يف كل اجملتمعات بال استثناء-أ
ما يعترف به غالبية علماء االجتماع واألنثروبولوجيا، وحىت الرافضني لألسرة مل يستطيعوا إثبات 

 على اجملتمعات عدم وجودها يف أي جمتمع من اجملتمعات فلم تسجل األحباث امليدانية اليت أجريت
املختلفة، غياب هذه املؤسسة االجتماعية بالرغم من أهنا قد تتعرض لتغريات، وقد تأخذ أشكاال 
بنائية ووظائف اجتماعية قد تضيق أو قد تتسع إال أهنا ال ختلو من زوج وزوجة وأطفال تقوم على 

  . رعايتهم
خاطر اليت تنجم عن الفوضى  أهنا اجملال األمثل لتلبية احلاجات اجلنسية بعيدا عن امل-ب

اجلنسية من أمراض جسمية ونفسية واجتماعية، واألحباث والتجارب احلديثة تؤكد ذلك، وأهنا 
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اجملال األمثل لتلبية احلاجات الفطرية كاألمومة واألبوة واحلنان والعطف، وأن العالقة يف األسرة هي 
  . عالقة عاطفية تكافلية

ة االجتماعية القاعدية، وصياغة الشخصية اإلنسانية يف الصغر  أهنا اجملال األمثل للتنشئ-جـ
والتكفل بالعاجزين يف الكرب، وقد جربت اجملتمعات الغربية على اخلصوص بالرغم حماوالهتا املتكررة 
من ابتكار مؤسسات بديلة عن األسرة، كدور احلضانة ورياض األطفال، ودور العجز واملسنني 

  .      تمع ومتزق يف شبكة العالقات االجتماعيةوكانت النتيجة حتلل يف اجمل
 أهنا منبت العالقة االجتماعية، ففيها يتعلم الطفل أساليب التعامل مع اآلخرين ويكتسب -د

  . العادات والقواعد األساسية يف املخالطة
- أهنا ثابتة بالرغم من كل احملاوالت املنظمة للقضاء عليها، فمنذ أفالطون اليوناين -هـ

القرن - وماركس اليهودي األملاين -القرن اخلامس امليالدي - مرورا مبزدك الفارسي -رن الثالثالق
، واحملاوالت - القرن العشرين- إىل سيمون دي بوفوار املسيحية الفرنسية-التاسع عشر امليالدي

د إال مازالت تتكرر لتفتيت األسرة والتخلص منها، إال أن الواقع يشهد أن هذه احملاوالت مل جت
صدى ضعيفا، وأن اجملتمعات واألفراد الذين استجابوا هلا يعانون من املشاكل اليت ال حصر هلا 

)360(      .  
فهي الفطرة تعمل، وهي األسرة تليب هذه الفطرة العميقة يف أصل التكوين ويف بنية "  

ق من أصل التكوين اإلنسان، ومن مث كان نظام األسرة يف اإلسالم هو النظام الطبيعي الفطري املنبث
اإلنساين، بل من أصل تكوين األشياء كلها يف الكون، على طريقة اإلسالم يف ربط النظام الذي 

  .)361(" يقيمه لإلنسان بالنظام الذي أقامه اهللا للكون كله
وقد اعتمد أصحاب املدرسة االجتماعية، يف قوهلم بعدم فطرية األسرة على عدد من   

  : الشواهد منها
  . نظم األسرية باختالف اجملتمعاتاختالف ال •
 .اختالف أشكال األسر •
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 . اختالف وظائفها واختالف وظائف األفراد فيها •

 .اختالف يف حمور القرابة •

 . اختالف يف نظم األسر •

 .  اختالف يف الرابطة الزوجية •

 . اختالف يف النظرة إىل احلقوق الواجبات •

ليست خاصة من خواص الفطرة، وإمنا ويف احلقيقة هذه اخلالفات ال تدل على أن األسرة 
تدل فقط على أن هذه االختالفات هي األشكال اليت ميكن أن تتخذها األسرة يف ظل الثقافات 

  .                                    املختلفة
إهنا قادرة على أن تتنوع إىل ماال هناية، ومع ذلك فهي تكشف عن قدرة : "يقول ماكيفر
  .)362(" مرار والثبات خالل التغيريملحوظة على االست

  :أمهية األسرة •
تعترب األسرة نسقا اجتماعيا رئيسيا باجملتمع، يتفاعل يف إطاره الوالدين مع األبناء لتشكيل 
الشخصية السوية اجتماعيا ونفسيا لكي تقوم بأدوارها بفاعلية يف اجملتمع مـّما ينعكس على باقي 

ا األسرة كوحدة كلية، وكلما زادت قدرة األسرة على رعاية األنساق االجتماعية اليت تتعامل معه
أبنائها  وتوجيههم وتنشئتهم دون أن يشعروا باحلرمان أو الضغط أو القسوة أو التساهل كلما كان 
الطفل سويا قادرا على حتمل مسؤوليته يف إطار احترامه وتقديره لذاته وذوات اآلخرين يف الوقت 

 وأبرع مثرات احلضارة اإلنسانية، وهي أعظم قوة يف تكوين العقل نفسه فحياة األسرة هي أمسى
  .)363(واألخالق

ال يوجد بني التنظيمات اليت حيتويها اجملتمع الكبري منها أو الصغري " : بيدجويقول ماكيفر 
ما يفوق األسرة يف قوة أمهيتها االجتماعية فهي تؤثر يف حياة اجملتمع بأساليب متعددة، كما أن 

  .)364("ريات اليت تطرأ عليها تتردد يف اهليكل االجتماعي برمتهصدى التغ
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لقد كرمت مجيع األديان باعتبارها عش الرجل واعتربت األم : "ويقول علي عزت بيقوفيتش  
املعلم الذي ال ميكن استبداله بغريه، أما الطوبيا فإهنا تتحدث دائما بابتهاج عن التعليم االجتماعي 

  .)365("طفال وأمثال ذلكومدارس احلضانة وبيوت األ
فليس هناك من شك أن األسرة هلا األثر الكبري يف تقومي السلوك وبعث احلياة، وقد سامهت 
بطريق مباشر يف بناء احلضارة اإلنسانية وإقامة العالقات التعاونية بني الناس، وهلا يرجع الفضل يف 

  . تعلم اإلنسان ألصول االجتماع وقواعد اآلداب واألخالق
  : ط األسرةماـأن •

ختتلف أمناط األسرة باختالف اجملتمعات اإلنسانية، وقد درج الباحثون يف علم االجتماع 
واألنثروبولوجيا على وضع تصنيفات لألسرة وفقا ألشكاهلا وعلى أساس قاعدة االنتساب وحمور 

  :)366(القرابة والسلطة وموطن اإلقامة كما يلي
  :      من حيث شكل األسرة-أ

  :  الجتماع األسرة من حيث الشكل إىل ما يليصنف علماء ا
 وهي عبارة عن مجاعة متضامنة امللكية فيها عامة، والسلطة فيها لرئيس : األسرة املمتدة-1

األسرة أو اجلد األكرب أو مبعىن آخر هي اجلماعة اليت تتكون من عدد من األسر املرتبطة، سواء كان 
ن يف مكان واحد، وهي ال ختتلف كثريا عن األسرة النسب فيها إىل الرجل أو املرأة، ويقيمو

  .)367(املركبة
وهذا الشكل أكثر شيوعا يف اجملتمعات اإلنسانية القدمية من غريها، وتوجد حاليا يف 

  . اجملتمعات الزراعية الريفية، واجملتمعات العشائرية
  : مما سبق ميكننا استخالص أهم خصائص األسرة املمتدة

  . كثرة عددها -
 . ة املشتركة يف مرتل واحد، أو يف منازل متجاورةاإلقام  -
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 .توجد درجة تفاعل وتواصل عالية بني أفرادها، غري خاضعة للمصاحل املادية  -

تقوم بوظائف عديدة تربوية واقتصادية واجتماعية، يشترك فيها مجيع أفرادها وتشيع فيها   -
 . الروح اجلماعية

 الزواجية أو األسرة البسيطة وهي أصغر وحدة ويطلق عليها اسم األسرة: األسرة النووية-2
قرابية يف اجملتمع، وتتألف من الزوج أو الزوجة وأوالدمها غري املتزوجني، يسكنون معا يف مسكن 

وكان ظهور هذا النوع  ،)368( متبادلة اقتصادية وقانونية واجتماعيةتواحد وتقوم بني أفرادها التزاما
جملتمعات من جمتمعات زراعية إىل جمتمعات صناعية، مما جعل من األسر بعد دخول الصناعة وحتول ا

  : األسرة تأخذ طابعا صناعيا يكسبها خصائص متّيزها عن األسرة املمتدة تتمثل فيما يلي 
  . صغر احلجم  •
التمتع بالتجربة الفردية والتنافس، وحتّررها من القيود األسرية السائدة يف األسرة املمتدة  •

  : تتمثل فيما يلي
  . ضع  عالقات القرابة فيها إىل عملية انتقائية إراديةخت •
  .)369(الغياب شبه الكلي لتوجيه األبناء وتثقيف الصغار نتيجة عمل األبوين •

  .  وينبثق عن الشكلني املذكورين شكل ثالث، يدعى األسرة املركبة-
ج منوذج أسري يقوم على نظام تعدد الزوجات لزو"وهي عبارة عن :  األسرة املركبة-3

واحد وإخوة غري أشقاء، مما ينشىء يف هذه األسرة أمناطا خمتلفة من العالقات االجتماعية، اليت تدور 
  . )370(" بني اإلخوة واألخوات غري األشقاء والزوج وأبناء زوجته أو الزوجة وأبناء زوجها

 إن تركيبة هذا الشكل من األسرة ال خيرج عن تركيبة األسرة املمتدة خبصائصها، لذلك  
فنحن ال نرى أهنا ختتلف عن األسرة املمتدة يف عالقاهتا وخصائصها، وعليه فإن هذا الشكل يدخل 

  . حتت شكل األسرة املمتدة وال يذكر منفصال عنها
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لقد زاد عدد األسر وحيدة العائل زيادة كبرية بسبب ازدياد : األسرة وحيدة العائل-4
ات واملراهقات مما جعل معظم هذه األسرة تعوهلا معدل الطالق والوالدات غري الشرعية بني الفتي

  . السيدات
  :  هناك نوعان من األسر:من حيث االنتساب الشخصي -ب

وهي اليت يولد فيها اإلنسان، فتقوم بإكسابه القيم والعادات والتقاليد :  أسرة التوجيه-1
  . واملعايري االجتماعية، وتعمل على إعداده ألداء دوره يف اجملتمع

  )371(وهي اليت يكوهنا اإلنسان عن طريق الزواج واإلجناب : رة التناسل أس-2
  .ويف هذا التصنيف هناك ثالثة أمناط من األسرة:  من حيث حمور القرابة-جـ

مبعىن أن الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى ينتمي إىل أسرة :  أسرة االنتساب إىل األب-1
  .أبيه ويصبح عضوا فيها

وتقوم على قاعدة التسلسل يف خط األم، وهو ما يسمى : ألم أسرة االنتساب إىل ا-2
  . بالنظام األموي، فالولد يلتحق بأمه وأسرهتا

ويف هذا النظام تتكون اجلماعة القرابية اليت ينتمي إليها الفرد من :  األسرة املزدوجة-3
  .)372(بعض أهل أبيه وبعض أهل أمه  

ون يف خط األب، حيث حيمل األبناء أمساء  يكأن االنتساب يف اجملتمع اجلزائريواملالحظ 
يرثون أمالكهم كما حددت الشريعة اإلسالمية، كما ينتمي األبناء إىل عقيدة وآبائهم وأجدادهم، 

  . األب الدينية حىت ولو كانت األم تنتمي إىل عقيدة أخرى
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  :  هناك أربعة أمناط من األسر هي: من حيث السلطة يف األسرة-د
وهي األسرة اليت يكون لألب فيها سلطان واسع على أبنائه وزوجاهتم : ة األسرة األبوي-1
  . وأوالدهم
  . وهي األسرة اليت تكون فيها السلطة لألم:  األسرة األموية-2
  .وهي األسرة اليت يسيطر عليها أحد األبناء:  األسرة البنوية-3
على أساس املساواة  وهي األسر اليت تقوم فيها العالقات : أسرة املساواة-4

  .)373(والدميقراطية
ونشري هنا إىل أن األسرة األبوية، قد تتحول إىل أسرة أموية نتيجة االنفصال أو الوفاة أو   

غياب األب، فتتوىل األم رئاسة األسرة واإلشراف عليها، وإن كان هناك يف بعض األحيان من يقوم 
  . و اجلد أو العم أو اخلالمقام األب يف اإلشراف على األسرة كاالبن األكرب أ

  : تشكل قاعدة السكىن أمناطا أربعة من األسر:  من حيث موطن اإلقامة-هـ
فهناك األسرة اليت يقيم فيها الزوجان مع أسرة والد الزوج، وهناك األسرة اليت يقيم فيها   

هل الزوجان مع أهل الزوجة، ويف بعض اجملتمعات يترك للزوجني حرية االختيار بني مسكن أ
  .)374(الزوجة أو مسكن أهل الزوج، وقد يسكن الزوجان بعيدا عن أهلهما يف مسكن مستقل

  :وظائف األسرة •
لقد كانت وظائف األسرة يف أقدم عهودها شاملة ملعظم شؤون احلياة االجتماعية، وبالقدر 

لك مث أخذ وما إىل ذ.....الذي تقتضيه حاجاهتا االقتصادية الدينية واخللقية والقضائية والتربوية
اجملتمع العام يطغى سلطانه على سلطان األسرة وينتقص وظائفها من أطرافها ويستلبها منها وظيفة 

وعلى الرغم من . )375(وظيفة، وينشئ لكل وظيفة منها هيئة خاصة على أسس مستقلة عن األسر
ئة االجتماعية ذلك ال تزال األسرة تقوم بعدد من الوظائف املهمة، كالوظيفة اجلنسية ووظيفة التنش

  : ووظيفة التماسك والوظيفة االقتصادية وسنتطرق إىل كل وظيفة على حدى
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واليت جتسد حفظ كلية من الكليات اخلمس هي كلية العرض، وهي : الوظيفة اجلنسية-1
تؤدي يف ذات الوقت وظيفة نفسية مبا تشيعه العالقة الزوجية من شعور باألمان والسكن 

وقوله عز  . ) )376يَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ آ : واالستقرار

 يا معشر « وقوله . ) )377نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ  وجل 
   )378( »الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
 تعد من اختصاص األسرة فقط، وهذا ما يشري إليه تفشي واملالحظ أن هذه الوظيفة مل

  . ظاهرة الزىن يف اجملتمع
تعترب األسرة وحدة اقتصادية متكافلة، حيث يقوم أعضاؤها : الوظيفة االقتصادية-2

بنشاطات خمتلفة للحصول على دخل يوفر هلم حاجاهتم األساسية كاألكل واللباس واملسكن 
 الذي طرأ على الوظيفة االقتصادية لألسرة بعد موجة التغريات االجتماعية والترفيه وبالرغم من التغري

 ألفرادها امللبس واملأكل واملأوى، وهذا يعين أن وظيفة والعلمية و التكنولوجية إال أهنا ما زالت توفر
 األسرة حتقيق اإلشباع املادي من خالل إنتاج األسرة وعملها، وتتميز األسرة احلديثة اليوم بأهنا
وحدة مستهلكة أكثر من كوهنا وحدة منتجة، ومع ذلك يرى كثري من الباحثني يف علم االجتماع 
أن وظيفة االستهالك ال تقل  أمهية عن وظيفة اإلنتاج، ولكن ميكن القول أن الكثري من األسر ما 

 الفئة زالت تقوم بصنع الكثري من متطلباهتا يف املرتل خاصة فئات العمال والفالحني، وكذلك فإن
احلضرية هي أكثر الفئات تعرضا ومسايرة للتغريات احلاصلة يف النسق االقتصادي وإتاحة الفرصة 

  .)379(لتحاق بالعمللالأمام املرأة 
  : وظيفة غرس القيم الدينية-3

 يف نفوس أفرادها حيث يكتسبون غرس القيم الدينية واألخالقيةهاما يف  فاألسرة تلعب دورا
نية من األسرة اليت ينتمون إليها، فهي اليت حتّدد هلم الدين الذي سيعتنقونه يف األسس واملبادئ الدي

حياهتم ، وهي اليت تغرس فيهم نظرهتم إىل اهللا، وهي اليت تعلمهم الواجبات الدينية كالصالة والصوم 
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بادات واالحتفال باألعياد الدينية وغريها من املمارسات الدينية ، فالنظرة إىل الدين والوجود والع
  .  )380(وكيفية التعامل مع الناس تعتمد على األسرة اليت ينشأ الفرد فيها 

تقوم األسرة بوظيفة التعاون بني أفراد األسرة لتحقيق :  وظيفة التعاون وتقسيم العمل-4
التماسك والتضامن االجتماعي، وذلك بواسطة تقسيم العمل بني أفرادها، حىت يساهم كل واحد 

لدور لتحقيق التماسك االستقرار، وقد يتكفل كل فرد فيها بأدوار يف قطاعات منهم بالعمل أو ا
  . حمّددة

تعترب األسرة اجلماعة األولية اليت توفر ألفرادها :  وظيفة احلماية العاطفية واالجتماعية-5
أكرب قدر من احلنان والعطف، ويتوقف التكامل االنفعايل والعاطفي عند أعضاء األسرة على مبلغ ما 

  .)381(يتوفر هلم من إشباع لرغباهتم املتعددة
وزالت مجيع أسباب  و تتحقق هذه الوظيفة إذا اطمأن مجيع من يف البيت بعضهم إىل بعض،

وقد أشار    .الشقاق و اخلصام ، وسعى كل من فيه إىل حتقيق جو من األلفة و السعادة و االستقرار
وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ  فسية يف قوله عز و جل﴿ الن–القرآن الكرمي إىل هذه الوظيفة االجتماعية 

  )382(﴾ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

و كما جعل اهللا .وسكنا وأمنا و سالماًواألسرة هي اليت هتب املرتل و تشيع يف جنباته حياة
عز  –لنا من بيوتنا سكنا،جعل كذلك لكل زوج يف معاشرة زوجه سببا للسكون و االطمئنان قال 

  )383(﴾ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَمِنْ ﴿ -وجل

كما تعين هذه الوظيفة ذلك التفاعل العميق بني الزوجني، بني اآلباء واألبناء يف مرتل مستقل 
  .)384(مما ينتج وحدة أولية صغرية تكون املصدر الرئيسي لإلشباع العاطفي جلميع أفراد األسرة
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ونعين بالوظيفة الضبطية توجيه األسرة ألفرادها وإرشادهم حسب القيم : وظيفة الضبط -7
الدينية املستمدة من الكتاب والسنة، فإذا حصل خلل يف هذه الوظيفة فإن ذلك يعين وهنا أسريا 

  .  أصاب وظيفتها
ه ال توجد تلك أهم الوظائف اليت تقوم هبا األسرة يف اجملتمعات احلديثة، وهذا ال يعين أن

وظائف  أخرى لألسرة، حيث  جتدها تقوم بوظائف ال تقل أمهية عما ذكرناه كالوظيفة الترفيهية 
من خالل الزيارات والرحالت ووظيفة االستقرار واإلشباع العاطفي ووظيفة الضبط، إال أن بعض 

تأخذها هذه الوظائف ضعفت عن الشكل الذي كانت عليه، وذلك راجع إىل نوع التجديدات اليت 
  .  األسرة اآلن وآثار التغري االجتماعي بوجه  عام يف تعديل وظائف األسرة حنو أطفاهلا واجملتمع

     - دراسة تارخيية -األسرة :  املطلب الثاين 
خضع النظام األسري يف التاريخ ألشكال متباينة من االجتاهات، حسب نظم احلياة السائدة   

ات القدمية عناية خاصة باألسرة عن طريق تشريع قوانني تضبط يف ذلك العصر، وقد اعتنت اجملتمع
هذه املؤسسة وحتفظها من كل احنراف يؤدي إىل زواهلا، وسنقتصر يف هذه الدراسة التارخيية على 
عرض بعض النماذج اليت استمدت إجراءاهتا التشريعية من حكمائها و فالسفتها وأخرى ارتبطت 

  . بوحي السماء
اتسم النظام األسري يف مصر الفرعونية باالستقرار : )385(ملصريني القدامى األسرة عند ا-أ  

والتماسك، وخضعت األسرة املصرية لنظم ومراسيم دقيقة يف شؤون الزواج والطالق، ودعت 
) كتاب املوتى، نصوص األهرام، التوابيت تعاليم بتاح حوتب، قصة الفالح املصري(الكتب القدمية 

حلرص على مقاوماته، وقد امتاز النظام األسري يف مصر القدمية بالسيادة إىل دعم نظام األسرة وا
األبوية حيث كان األب يعمل جبد منذ الصباح الباكر، وكانت األسرة كبرية العدد واسعة النطاق 
وقد ارتكزت التربية يف األسرة على املبادئ األخالقية، اليت تقوم على الصدق والعدل واالستقامة 

 املعاملة والبعد عن اجلشع كما كان هناك حرص على أداء العبادات والطقوس والنظام وحسن
وعرفت األسرة املصرية القدمية تعدد الزوجات والطالق، وأوصت التعاليم باليتامى واألرامل 
واملطلقات خريا يف إطار التكافل االجتماعي إال أن الزواج مشل طبقات احملارم خاصة بني امللوك 

  .  لصفة فرعون املقدسة وتقليل  املتطلعني  إىل العرشواألمراء دعما 

                                                 
  . 10- 8، ص 1985 دار النهضة العربية، بريوت، -دراسات يف االجتماع العائلي:  مصطفى اخلشاب- )385(



، كما يقول الدكتور مصطفى "كونفوشيوس" يعترب :)386( األسرة يف الصني القدمية-ب  
اخلشاب، أول من حبث نظام األسرة حبثا فلسفيا، بروح األخالق الفاضلة اليت كانت طابع فلسفته 

لذايت أساس التقدم االجتماعي، أي أن الفرد هو وكان هو من أنصار النظرية القائلة بأن الرقي ا
أساس األسرة، واألسرة هي أساس اجملتمع فال بد للفرد من ثقافة وأخالق، على أساسها يكون 

التضامن الطبيعي بني عناصرها، وطاعة : صالح األسرة واجملتمع، ودعائم األسرة الفاضلة عنده
اإلخالص واملعرفة، واملشاركة الوجدانية كاحلب األبناء لآلباء، والزوجات لألزواج، والتطهري و

  . والعطف
ويرى أن عدم توفر عنصر من العناصر السابقة، يهز دعائم األسرة ويؤدي إىل احنالهلا وحىت   

واجبات بني امللك : على فكرة الواجبات" كونفوشيوس"ال تصل األسرة إىل هذه احلالة، أكد 
 -ج وزوجته، وبني األخ األكرب واألصغر وبني األصدقاءووزيره، ويبني الوالد وولده، وبني الزو

  .  املعرفة واملروءة وقوة العزمية: واليت ال تأيت على الصورة الفعلية إال عن طريق ثالث فضائل وهي
وغين عن البيان أن األسرة هي احملضن األساسي لنمو هذه الفضائل ومن خالل ذلك   

  . يات الشعب وخصائصه املوروثةاعتربت األسرة  الدعامة اجلوهرية ألخالق
  واليونان وهي مهد التفكري األوريب القدمي، مل يصلنا عن :)387( األسرة عند اليونان-جـ  

نظامها األسري سوى رؤى فالسفتها، الذين أطنبوا احلديث عن نظام اجملتمع، وما يضمه من بىن 
طون وأرسطو، حيث حتّدث حتتية، واألسرة من ضمن هذه البىن وعلى رأس هؤالء الفالسفة أفال

  : أفالطون يف مجهوريته الفاضلة عن األسرة من وجهتني
 عن األسرة يف طبقات الشعب، وهي تقوم على وحدة الزوج والزوجة بالتعاقد املشروع -

  .    والطالق يباح عند وجود مقتضياته احملّددة، ورأى حتديد النسل تبعا حلاجة األمة، ومناسبة مواردها
 األسرة يف طبقة احلراس، وهي تقوم على خضوع األطفال لتربية اجتماعية  وحتدث عن-

واحدة، وتتوىل الدولة تربيتهم ماداموا موجودين يف أسرة اجلندية وحتدث عن املساواة بني اجلنسني 
يف احلقوق والواجبات والوظائف، وحرم طبقة احلراس التملك ومن تكوين أسر باملعىن املعروف، 
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 اجلنسية يف أسرة اجلندية، وقد توسع أفالطون يف الشرح والتفسري هلذه املبادئ يف وأباح الشيوعية
  .كتابه اجلمهورية

واعترب أرسطو األسرة أول اجتماع تدعو إليه الطبيعة، وتتألف األسرة يف رأيه من الزوج 
جل والزوجة والبنني واألرقاء، وقد حبت الطبيعة، وحددت املراكز االجتماعية لكل طرف، فالر

سيد  األسرة ورأسها، أما املرأة فهي أقل عقال وذكاء، ووظيفتها تربية األبناء والعناية باملرتل وعلى 
العبيد واألرقاء القيام باألعمال الصعبة، وكان توزيعه هلذا العمل قائما على أساس فلسفي حيث 

يوان والذكر يسيطر إن النفس تسيطر على البدن والعقل حيكم الغريزة، واإلنسان يسخر احل: "يقول
ليس ) الرقيق(على األنثى ويرى أرسطو أن مركز الكائن األخالقي تابع إلرادته، فعدمي اإلرادة 

فاضال يف ذاته، والذي يأمر هو فاضل يف أكمل الصور ووظيفته يف األسرة كاملهندس، أما اآلخرون 
، كما أن فضيلة الرجل هي فليس هلم فضائل إال حبسب وظائفهم وأهم فضيلة يف املرأة هي الطاعة

  . السلطة
باإلضافة إىل ذلك حتدث أرسطو عن قضايا  كثرية تتعلق باألسرة كالزواج والطفل واخليانة   
اخل، فمثال يرى أن اخليانة الزوجية حمّرمة، ووضع هلا عقوبة مناسبة تشتد يف الفترة املعينة ...الزوجية

  . يانةلإلجناب وقرر أن تعدم الثمرات احلادثة من اخل
أما فيما خيص الطفل، فقد أكد على ضرورة تربيته، وأوصى بعدم اختالط األطفال بالعبيد   

وقرناء السوء الذين جيب نفيهم عن البالد، وقد حّدد مسرية تربية الطفل يف ثالث مراحل متتالية 
  : وهي

  . دنية وفيها يتم التكوين اجلسمي والبيولوجي وتتمثل يف التربية الب:املرحلة األول  
  . بية وتتمثل يف التربية األخالقيةعص وفيها يتم تنشئة القوى الرتوعية وال:املرحلة الثانية
  .وفيها تنشأ النفس الناطقة القوى العاقلة وتتمثل يف التربية العقلية: املرحلة الثالثة

كما ناقش موضوع التمرين العملي حىت حيتكوا باملشكالت احتكاكا فعليا ويتدربوا على 
لتطبيقات املفيدة يف احلياة االجتماعية، كما اهتم أرسطو مبشكلة تنظيم أوقات الفراغ والتربية ا

  .الرياضية وتنمية الروح االجتماعية واهلوايات وما إليها



ونادى أرسطو بأنه من األوفق أن يضع املشرعون دستورا تربويا للطفولة أو تشريعات 
يع أحد أن ينكر أن تربية أوالد جيب أن تكون أحد منظمة لشؤون تربية األطفال، إذ ال يستط
فحيثما يهمل أمرها تصاب الدولة باالحنالل والتفكك . املوضوعات  الرئيسية اليت يعين هبا املشرع

  .ألن أخالق األفراد وعاداهتم يف كل مدينة هي الكفيلة بأن تكون قوام الدولة
رة، ونظمت لبين إسرائيل قواعدها اهتمت التوراة بشؤون األس: )388(األسرة عند اليهود-د

ورمست هلم قوالب التفكري والعمل بصدد الزواج والعالقات الزواجية واآلثار املترتبة على عقد 
الزواج، كما حّددت هلم حاالت الطالق، ورتبت هلم طبقات احملارم، وما إىل ذلك من املقومات 

شرائع القدمية بتلك اخللية احليوية يف النظام األساسية يف نظام األسرة، وهذا يدلنا على مبلغ عناية ال
ويعترب الزواج يف شرائع بين  إسرائيل نظاما قدسيا إهليا، أوحى به اهللا لتنظيم واستقرار . االجتماعي

احلياة اإلنسانية وحفظا للنوع، وتأخذ هذه الشرائع بنظام وحدانية الزوج والزوجة فهو الزواج 
 الشرائع األفراد من تعدد الزوجات ومن الطالق ومل تبح ذلك إال األمثل واألكثر استقرارا، ونفرت

يف أضيق احلدود وذلك حرصا على مقومات األسرة وصيانة ألفرادها من االنزالق ووقوعهم حتت 
  .ضغط عوامل اإلغراء واالحنراف

فال يغدر أحد بامرأة شابة ألن الرب يكره الطالق، وال جيوز للرجل أن يتزوج على زوجته "
وكانوا يشترطون موافقة الزوجة على الزواج الثاين يف احلاالت الدقيقة " كارهة قبل طالقها شرعاال

اليت يباح فيها التعدد مثل العقم، وإذا مل توافق البد من تطليقها وأجازت بعض النصوص للرجل 
ن كتاب   م186املادة (املوسر أن يتزوج بأكثر من واحدة السيما إذا استطاع أن يعدل بني زوجته 

، ويف بعض النصوص ما يشري إىل حق الرجل يف أن حيوز أربع زوجات استدالال بأن )ابن مشعون
سيدنا يعقوب كان جيمع بني أربع نساء، ولكن الشرائع مل تتهاون يف الثغرات اليت ينفذ منها األفراد  

زوجة يقدر بعشر على أن عقم ال)  من كتاب ابن مشعون164املادة (إىل الزواج الثاين، فقد نصت 
سنني، وبعدها تطلق أو يتزوج عليها إن قبلت وكان الزوج ميسور احلال ويستطيع أن يعدل بني 

  . زوجاته
ومما يدل على عناية الشريعة املوسوية بشؤون األسرة، أننا ال جند سفرا من أسفار التوراة 

 إشارات إىل قدسية نظام خيلو من النصوص القوية اليت تتناول مقومات األسرة، ففي سفر التكوين
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 خلق حواء  بعد آدم الستكمال التنظيم االجتماعي لشؤون –الزواج وكيف أن اهللا عز وجل 
الكون، ويف سفر اخلروج أحكام كثرية عن الزواج، وصيانة الزوجة ومحايتها من اإلغراء والوصاية 

  .على األيتام
تفريعا ملسائل األسرة، فشؤون الزواج ، من أكثر األسفار )أو الالويني(  ويعترب سفر األحبار 

، وشؤون اخلطبة وواجباهتا ومضاجعة 18، وموانعه يتناوهلا اإلصحاح 15يتناوهلا اإلصحاح 
 ويف سفر العدد نصوصا كثرية تتناول 20-18، وحترمي الزنا يف اإلصحاح 19املخطوبة يف اإلصحاح 

وحقوق رب األسرة وواجباته، ، )27إصحاح (ونظام املرياث ) 5إصحاح (الواجبات الزوجية 
، كما جند أحكام الطالق يف )30إصحاح (وخاصة سلطة الزوج على زوجته واألب على أوالده 

  .سفر التثنية
أو كما يسميه (وعليه، ميكننا القول أن الكتب املقدسة عند اليهود، كالتوراة والتلمود 

ت اهتماما بالغا بشؤون الفرد واألسرة تناولت كل مظاهر احلياة اإلنسانية واهتم"  املشنا) "اليهود
  . واجلماعة

اهتم مفكرو املسيحية بدراسة شؤون األسرة واجتهد : )389(األسرة يف املسيحية-هـ
فقهاؤها يف حتليل وتفسري أقوال الرسل، وتناولت اجملامع املقدسة أهم ظواهرها ونظمها بالبحث 

 عندما تفرعت املسيحية إىل طوائف وملل، وزاد هذا االهتمام. والدراسة وتقرير األوضاع الثابتة
فكان من ألزم  األمور دراسة العالقات ومظاهر األخذ والعطاء النامجة عن االختالفات العقيدية 

  .واملذهبية
ال يعىن بشيء من أمور الدنيا مبلغ عنايته بالزواج والطالق ) اإلجنيل(ويكاد العهد اجلديد 

 على مبادئ الدين اجلديد ووصاياه، السيما أن التشريعات وذلك إلرساء مقومات األسرة املسيحية
 اليت كانت سائدة يف فجر الدعوة املسيحية كانت إما تشريعات موسوية أو تشريعات رومانية
  .وتتناول التقاليد وقوانني الرسل واجملامع املقدسة تفريع املسائل ووضع القواعد املنظمة حلياة األسرة

أوىف جمموعة منظمة لقواعد احلياة األسرية املسيحية " سليوس الكبريبا"وتعترب قوانني القديس 
 قانونا، يدور 107وهي تنتظم " اثناسيوس"  قانونا، مث تأيت قوانني البطريك 106وهي تنتظم 

  ).الزواج والطالق والعالقات الزواجية وشؤون املواريث(معظمهما حول مسائل أسرية 
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عنيت بتشريعات ونظم األسرة اجملموعات اليت وضعها ومن القوانني الكنسية اهلامة اليت 
 م، وجاءت يف أربعة كتب معروفة لفقهاء املسيحية وكهنتها، 325 ماي 20 املنعقد يف -جممع نيسه"

حيث تناول الكتاب األول مسائل تتعلق باخلطوبة وهدايا العرس  واجلهاز وأسباب فسخ الزواج، 
 وتناول الكتاب الثاين  يف املرياث ومراتبه، والوقف واإليصاء والوصية واملرياث والوالية وما إليها،

ودرجات القرابة، وحمارم الزواج والزواج باألرامل، والزواج بعقد ومهر أو بدوهنما كما تناول 
حقوق املرأة إذا فارقت زوجها، وحقوق الزوج يف مال الزوجة واعتبارات متعلقة بالقذف والزنا، 

تصل بالتبين واألبوة الطبيعية والقانونية وحرمان املتبىن من املرياث ويف كتاب الثالث مسائل ت
  ".والرجوع يف الوصية

وعرض الكتاب الرابع للمسائل املتعلقة بطبقات احملارم، وموانع الزواج وخاصة مانع القرابة 
  . الروحية، موانع الوصية وحدود الطالق

فقهائها بنظم األسرة وقواعدها، ويف ضوء ما سبق، ندرك مدى اهتمام مفكري املسيحية و
والذين حاولوا إرساء هذه النظم على أسس دينية قومية، ومما ال شك فيها، فإن مجيع الطوائف 
املسيحية، تعترب األسرة نظاما مقدسا وهي خلية اجتماعية من طبيعة دينية وروحية قبل كل شيء 

ئد اليت تؤمن هبا طائفتا الكاثوليك وأن اهللا سبحانه هو الذي سن الزواج وباركه، ومن بني العقا
واألرثوذوكس أن السيد املسيح لقن الشعب املسيحي سبعة أسرار حمققة لسعادته وكان الزواج 
واحدا من هذه األسرار السبعة، ولذلك حرصت رسائل الرسل وقوانني خلفائهم واجتهادات اجملامع 

راسات وشروح مستفيضة وتقرير املقدسة على أال تترك أية ظاهرة من ظواهر األسرة بدون د
  . األوضاع الدينية املتعلقة هبا

 أسلوب تكوينها – يهتم اإلسالم بشكل ملحوظ ببناء األسرة : األسرة يف اإلسالم-و
والنظم املؤدية إليها كاخلطبة والزواج والعالقات األسرية وبيان حقوق األبناء وحقوق كل من 

ت واخلالفات األسرية إن وجدت، وأسلوب إهناء الزوج والزوجة، وأساليب مواجهة املشكال
  .)390(العالقة الزوجية إن استحالت احلياة األسرية املتكاملة

إذ يتوقف على تنظيم هذه اخللية األوىل ثبات اجملتمع واستقراره، وانتظام أحواله، السيما 
ية جبانب اهتمامه وأن الدين اإلسالمي دين اجتماعي اهتم اهتماما بالغا بتنظيم العالقات االجتماع
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بتنظيم العالقات الروحية بني اهللا وعباده، والنظام االجتماعي يف اإلسالم جزء هام من الدين وتدور 
ومن أبرز نظم األسرة اليت بالغ اإلسالم يف  ")391(حوله معظم النصوص الدينية واجتهاد الفقهاء

ومحايتها ومنع االعتداء عليها تنظيمها أحكام الزواج، وتقرير الدعائم األساسية لصيانة األسرة 
وشدد اإلسالم يف العقوبات املفروضة على كل ما ينال نظام األسرة وقواعدها باالستعداء والتجين 
فقد حارب قتل األوالد ووأد البنات والتبين واإلدعاء، وقضى على السلطة القدمية اليت كان ميارسها 

 بيعا وهبة وقتال وأضحية، وحارب الزنا األب على زوجته وأبناءه حيث يتصرف فيهم كما يشاء
والفسق والقذف، وبالغ يف احلرص على أعراض احملصنات، كما شدد  النكري على زنا الزوج أو 

  .      )392(الزوجة ألنه اعتداء مباشر على النسل ومدعاة لالختالط والفوضى
قيق مستمد من واإلسالم يف تنظيماته هذه وتشريعاته يقيم نظام األسرة على أساس ثابت د

الواقع، وهو يف الوقت ذاته يقيم بناء اجملتمع على قاعدة حقيقية قوية مبا فيها من احلق ومن مطابقة 
الواقع الفطري العميق، وهذه القاعدة تقوم على أمانة دين اهللا يف األرض، ومنهجه يف احلياة، ونظامه 

  . يف الناس
ألسرة من خالل الدعوة إىل اإلباحية ولقد سعت الدول الغربية إىل حماولة هدم كيان ا

والتحرر، والقول بأن نظام األسرة قدمي وحيصر اإلنسان يف دائرة معينة ال خيرج منها، واحلل يكون 
بإطالق عنان الشهوة، وقضاء الوطر بأي طريق، وهذا بال شك فيه هدم للقيم الدينية، وطمس 

 تدفع - بل وحىت اإلسالمية - اجملتمعات الغربية للفطرة البشرية السوية وال زالت البشرية البائسة يف
مثن هذه احلمالت املسعورة بصورة أمراض جنسية متنوعة وارتفاع ملعدالت الطالق واجلرمية 
فانعكس أثر ذلك بشكل ملحوظ على اجلانب االجتماعي، وما ذلك إال بسبب احنرافها وشذوذها 

  .وإعراضها عن تشريعات خالقها
ني لنا أمهية األسرة كنظام اجتماعي، شرعه اهللا عز وجل ورغب يف ويف ضوء ما سبق يتب
 ملا فيه من احلكم العظيمة والغايات اجلليلة، حيث حيصل به بقاء الزواج، وحث عليه الرسول 

النسل البشري وتعاقبه وما يتبع ذلك من حتقيق مصاحل الناس، وصيانة األعراض وحفظ اإلنسان 
  . وعمارة األرض
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  األسرة وأبعادها يف االجتاهات النظرية االجتماعية: لث املطلب الثا
ملا كان علم االجتماع مهتما أوال بالظواهر االجتماعية، وملا كانت األسرة عبارة عن مجاعة 
أولية فقد ترتب عن ذلك أن أصبحت اإلطارات النظرية لتحليل ودراسة األسرة ذات طبيعة 

 ميكن استخدامها يف دراسة األسرة، يركز كل منها ولقد ظهرت اجتاهات نظرية عدة. سوسيولوجية
ونعرض فيما يلي أهم . على زاوية معينة فيها ويتخذها نقطة انطالق عند البحث والدراسة

  .االجتاهات النظرية املستخدمة يف ميدان دراسة األسرة
  : االجتاه املادي التارخيي  - ت

مل االقتصادي، وتتحد أشكال األسرة ينطلق هذا االجتاه يف فهمه لألسرة من منطلق أمهية العا
واجتاهات تطورها تبعا لألحوال واحلاجات االقتصادية، فاألسر اليت تعيش يف اجملتمع اإلقطاعي مثال 

أسر  وأسر حمكومة أي - أسر النبالء ورجال الدين وممتلكي األراضي -تقسم إىل أسر حاكمة 
يسبب سقوط اجملتمع اإلقطاعي وحتوله إىل  والصراع بني األسر احلاكمة واحملكومة  فالحية كادحة
   .جمتمع رأمسايل

 مقسم إىل أسر برجوازية وأسر بروليتارية والتقسيم -اجنلز–واجملتمع الرأمسايل حسب آراء 
 اإلنتاج املادي لوسائل -اجنلز–فقد عد . هذا ينعقد على حقيقة امتالك هذه األسر لوسائل اإلنتاج

 العمل، احملور االجتماعي للتطور التارخيي لسائر جوانب حياة الناس العيش ويف املقام األول أدوات
وبني بصورة مكثفة الصلة امللموسة بني تطور اإلنتاج االجتماعي من جهة . وألشكال تنظيمهم

  )393(. وتطور عالقات الزواج والعالقات األسرية واحنالل امللكية اجلماعية

أن كل حقبة تارخيية تتميز بنمط حيايت  : وميكننا صياغة وجهة نظر هذا االجتاه النظري
  .  معني وبشكل معني من األسرة، وبتغري منط احلياة يف اجملتمع تتغري األسرة

 :االجتاه البنائي الوظيفي   - ث

يعد أحد االجتاهات الرئيسية يف علم االجتماع املعاصر، وقد تطور عن األنثروبولوجيا 
علم النفس وخاصة النظرية الغشتالتية، ومن الوظيفة وعلم االجتماع  واستمد أصوله الوظيفية من 

، ومن التيارات الوظيفية "راد كليف براون " و " مالينوفسكي " األنثروبولوجية كما تبدو يف أعمال 
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القدمية واحملدثة يف علم االجتماع، وهي التيارات اليت تبلورت بشكل واضح يف ميدان دراسة 
  )394(.رسونز األنساق االجتماعية عند تالكوت با

 – بناء –ويدور احملور الرئيسي لالجتاه البنائي الوظيفي حاليا حول تفسري وحتليل كل جزء 
 اليت تترابط عن طريقها األجزاء بعضها مع بعض، وهلذا يكون عمل التحليل ةيف اجملتمع وإبراز الطريق

ني األجزاء والكل، يف الوظيفي هو تفسري هذه األجزاء والعالقات فيما بينها، فضال عن العالقة ب
  )395(.الوقت الذي توجه فيه عناية خاصة إىل الوظائف اليت تكون حمصلة هذه العالقة 

  : وعند دراسة األسرة وفقا هلذا االجتاه ، جند الباحث يركز على ثالثة أنواع من الوظائف
 .العالقات بني األسرة و بني الوحدات االجتماعية الكربى   -

 .وبني األنساق األخرى املتضمنة فيها العالقات بني األسرة   -

 .العالقات بني األسرة والشخصية   -

  .ويف مجيع هذه احلاالت الثالث جند االهتمام يركز على العالقات املتبادلة بني الطرفني 
ويف جمال دراسة العالقات بني األسرة والوحدات االجتماعية الكربى، جند االهتمام يوجه إىل 

األسرة فيما يتعلق بعمليات التنشئة االجتماعية لألعضاء اجلدد يف اجملتمع، وقد األدوار اليت تلعبها 
 أن األسرة باعتبارها وحدة بنائية قرابية هي الوحيدة اليت تستطيع القيام مبهمة – بارسونز -أوضح 

إعداد الصغار وتنشئتهم، إىل جانب دراسة العالقات بني األسرة واألنساق االجتماعية األخرى يف 
  .جملتمع ا

وقد ركزت بعض الدراسات على العالقات الداخلية يف األسرة، فنجدها قامت على تقسيم 
  .العمل بني اجلنسني وعلى وظائف هذا التقسيم يف العمل من أجل اإلبقاء واحملافظة على األسرة

   : االجتاه التفاعلي الرمزي-جـ
يات االجتماعية اليت تقوم داخل يهدف هذا االجتاه عند دراسته لألسرة إىل الكشف عن العمل

األسرة واستقصاء األفعال احملسوسة لألشخاص والسلوك املنظور الذي ميكن مالحظته وكذلك 
اجتاهات أفراد األسرة حنو بعضهم البعض، فهو يركز على أمهية املعاين وتعريفات املواقف والرموز 
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تم عن طريق استخدام الرموز يالجتاه والتفسريات وذلك ألن التفاعل بني بين اإلنسان وفقا هلذا ا
  .)396(وتفسريها والتحقق من معاين األفعال 

ويركز هذا االجتاه على دراسة العالقات بني الزوج والزوجة، وبني الوالدين واألوالد، فهي 
تنظر إىل األسرة على أهنا وحدة من الشخصيات املتفاعلة، ألن الشخصية يف نظر أصحاب هذه 

ا ثابتا بل هي ديناميكي، فاألسرة شيء نام ومعاش ومتغري، فهذه النظرية تفسر النظرية ليست كيان
ظواهر األسرة يف ضوء العمليات الداخلية كأداء الدور، عالقات املركز، مشكالت االتصال، اختاذ 

فالتركيز هنا يكون على األسرة كعملية وليس كوحدة . القرارات، عملية التنشئة االجتماعية
   . )397(ستاتيكية

إن وطأة أو تأثري االجتاه التفاعلي على األحباث األسرية، يعود إىل إمكانيته : وميكن القول 
  .العملية يف التغلغل داخل مجاعة األسرة وحتليل وظائفها، يف ضوء التفاعل الذي حيدث بني أعضائها

الطابع من البحوث ذات  تنحصر يف فضله الكبري يف حتول دراسة األسرة  وأمهية هذا االجتاه
من خالل ..الليربايل والتارخيي، إىل البحوث القائمة على املالحظة الواقعية امليدانية ودراسة احلاالت
  .  استخدام أسلوب املالحظة واملقابلة الشخصية والعينات اإلحصائية ودراسة تاريخ احلاالت

إلرشاد والتوجيه وتعود أمهية هذا االجتاه كذلك، إىل إمكانياته العملية يف حقل التربية وا
الزواجي واألسري، ويف مجيع أشكال العالج الذي يعتمد على التفاعل اللفظي ودراسة احلالة يف 

  .)398(مراكز العالج الطيب واألسري اليت تعاجل املشاكل األسرية 
  املقومات البنائية لألسرة : املطلب الرابع 

كوينها تشكل مجاعة هلا من تعترب األسرة الوحدة األساسية يف اجملتمع، وهي بطبيعة ت
املكونات ما جيعلها قادرة على التأثري يف أفرادها، فهي إذن وحدة ديناميكية متفاعلة هلا أهدافها 
املوحدة، كما أن هلا عضويتها املتمثلة يف أفراد األسرة، وهلا قيادهتا املمثلة يف الوالدين، كما أن هلا 

  . عنظمها وقيمها تستلهمها من نظم وقيم اجملتم

                                                 
 .25 ، مرجع سابق ، ص أحباث يف علم االجتماع:  طالل مصطفى - )396(
  . 254  ، ص1980 ، 5 ط ،ر املعارف ، مصر دا– ميادين علم االجتماع:  حممد اجلوهري وآخرون - )397(
  .27 ،املرجع السابق ، ص أحباث يف علم االجتماع: طالل مصطفى  - )398(



وتعتمد األسرة يف حياهتا على عدد من املقومات األساسية، حىت تتمكن من القيام بوظيفتها 
كمؤسسة اجتماعية، كما أن جناح األسرة و توافقها االجتماعي يتوقف على تكامل هذه 

وتتركز هذه املقومات على اجلوانب الدينية واالقتصادية والنفسية والصحية . )399(املقومات
، وهي مبثابة اخلامات أو األدوات األولية للبناء األسري، فهي األعمدة واألركان واالجتماعية

  . واألسس لتكوين هذا البناء
  : املقوم الديين-1

 يعترب الدين من أهم النظم االجتماعية يف كافة اجملتمعات البشرية، واليت خيضع هلا الفرد يف 
اءات املختلفة اليت يفرضها اجملتمع وعندما تصرفاته وسلوكه إن طوعا أو كرها، وإال استحق اجلز

يولد الفرد جيد نفسه حماطا بأسرة يعترب الدين أحد عناصر ثقافتها األساسية اهلامة وأحد املثريات 
نسق موحد "  ويعرف دوركامي الدين بأنه . )400(القوية اليت تفرض نفسها عليه كي يستجيب هلا
تصلة باألشياء املقدسة ، فضال عن أن تلك العقائد ومتكامل يشتمل على العقائد واملمارسات امل

  . )401("واملمارسات متارس يف جمتمع حملي ، صغري وأخالقي يسمى الكنيسة 
فالدين عند دوركامي ال ميكن أن ينفصل عن هيئة العبادة أو عن الكنيسة ، أي أنه جيب أن 

كثريا من املمارسات الدينية ميكن يكون شيئا مجعيا، وهذا الرأي يبتعد إىل حد كبري عن الواقع، ألن 
  .أن تتم خارج اهليئات الدينية

أن الدين بوصفه سلوكا، يتكون من معتقدات وخربات وتصورات، " كريكباتريك"ويرى 
وهنا جيب . )402(" له دور مهم يف زيادة توافق الفرد وزيادة قدرته على حل مشكالته احلياتية

وضع إهلي يرشد إىل احلق يف االعتقادات وإىل اخلري "إلسالم  فالدين يف ا،التفريق بني الدين والتدين
  .)403(" يف السلوك واملعامالت
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نسق معريف حيتوي على املعتقدات : أما التدين فهو مكون يتضمن عددا من األنساق
 ونسق سلوكي حيتوي على ، ونسق وجداين حيتوي على املشاعر والتقوى،واملعارف واملعلومات

الدينية اليت يقوم هبا الفرد تعكس مدى التزامه بتعاليم دينيه وأن اإلميان هو  واألنشطة ،التصرفات
 والقرآن الكرمي ال . وبالتايل كلّما زاد إميان الفرد زاد التزامه بالتعاليم الدينية ،التصديق هبذه التعاليم

 مما وسع بكثرييف معىن ضيق حمدود، بل يطلقها على معىن شامل جامع أ" الدين"يستعمل كلمة 
، فهو منهاج التفكري والعمل الشامل للحياة البشرية  يف كل جماالهتا ال فرق يف يتصوره الناس عامة

  . ذلك بني زمن وزمن وقطر دون قطر
وال شك أن من أهم الوسائل اليت تؤدي إىل زيادة التكامل والوحدة بني أفراد األسرة ممارسة   

مارسات الدينية ترفع األسرة فكريا ومعنويا ومتنع الشعائر الدينية بطريقة مجاعية، مثل هذه امل
االحنراف ومن مث ينبغي أن حتدد املناقشات األسرية والتصرفات وتوجه حنو تأكيد الفضائل 

  . والتمسك بالقيم الدينية بالكلمة والفعل
  : املقوم االقتصادي-2
 من األمور احليوية يف للشؤون املالية يف األسرة أمهية بالغة، حيث أن توفري األساس املادي  

حياة األسرة يف مراحلها املختلفة، كما أن األسرة تقوم بأداء وظائفها املختلفة على أساس توافر 
 وحتقق الناحية االقتصادية لألسرة اإلشباع الالزم للحاجات املادية اليت ،املوارد االقتصادية واملالية

  .)404(حيتاج إليها الفرد يف حياته الزواجية  واألسرية 
فاألسرة اليت تعجز عن تلبية رغبات أفرادها املادية تتعرض أكثر من غريها إىل أمراض 
اجتماعية وحىت نفسية، وقد يصل هبا األمر إىل غاية االحنالل والتفكك، ولعل البوادر األوىل اليت 
بط تنجم عن ذلك العجز، احنراف أفراد األسرة خاصة منهم األطفال والذي يؤدي إىل تفكك الروا

  . االجتماعية األسرية
والفقر حالة من حاالت العجز املادي يف األسرة، فهو ميثل احلالة اليت ال يكفي فيها دخل "

األسرة عن إشباع حاجاهتا األساسية املتغرية للمحافظة على بنائها املادي والنفسي واالجتماعي، 
 األسرة ومدى ما يتوفر هلا من وهو خيلف نتائج خطرية على الصحة ونوع الثقافة السائدة يف حياة
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فرص التعليم، وفوق هذا يساهم يف حرمان األسرة من املشاركة االجتماعية خاصة يف اجملاالت 
  .)405(اخل ...االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية

فالعقبات االقتصادية يف كثري من احلاالت تؤدي إىل عدم استقرار األسرة وعدم متاسكها،   
عض الدراسات إىل ربط قدرة األسرة على القيام بالتوافق الضروري دون حدوث أضرار وتذهب ب

كبرية للعالقات الشخصية املتبادلة بدرجة ارتباط أعضاء األسرة مبستوى معّين للمعيشة، فإذا تأثرت 
 بعض املستويات املادية اليت تعتربها األسرة ذات أمهية يف حياهتا كانت النتيجة تدهور العالقات

  .دهور الدخل واخنفاضه بدرجة حظريةاألسرية وتفكك العالقات اليت تربط بني أعضائها  يف حال ت
وقد وجدت كوماروفسكي يف دراسة هلا، أن قدرة الرجل وحقه يف مباشرة دوره كزوج "  

تتوقف على جناحه يف القيام بدوره كعائل لألسرة ويؤدي الفشل الذي يتعرض له إىل فقدان احترامه 
  .)406(ه، واحترام أعضاء األسرة لهلنفس

وحىت ال تتعرض األسرة إىل أي أزمة مادية اقتصادية هتدد كياهنا جيب أن تتحقق لدى كل 
زوج أو شاب مقبل على الزواج رؤية واضحة حول أمهية اجلوانب املالية واالقتصادية يف حياة 

  .القدرة املعنوية واملادية والذي حيمل معىن " الباءة"األسرة، وقد أطلق عليه اإلسالم مصطلح 
 إن حتقيق األمان االقتصادي لألسرة ال ميكن حتقيقه إال بوضع برنامج زمين أو خطة وهو ما 
يسمى بامليزانية واليت ال بد وأن تتناسب مع الوضع املادي واالجتماعي لألسرة واألهداف اليت 

ألسرة بتقدير الدخل الذي حتصل عليه وامليزانية يف أبسط صورها تتمثل يف قيام ا"تسعى إىل حتقيقها 
، وحماولة توزيعه بني أوجه اإلنفاق املختلفة أو بني السلع )شهرية أو سنوية(يف  فترة زمنية معينة 

وهبذا . )407(واخلدمات اليت يتضمنها االستهالك بصورة حتقق أقصى منفعة ممكنة بأقل تضحية ممكنة
  : املعىن للميزانية ميكن أن نصل إىل

إذ أن ميزانية األسرة تطبيق لألسلوب العلمي يف حياة :  إشباعات األفراد املختلفة حتقيق-
األسرة، فاألسرة حني حتدد الدخل وتوزعه على أبواب اإلنفاق املختلفة، إمنا تكون يف موقف علمي 
تدرس فيه إمكانياهتا واحتياجاهتا وحتاول أن تشبع هذه االحتياجات حبسب أمهيتها ويف ضوء 

  . سرةظروف األ
                                                 

   .131 ،ص 1967، 1دار النهضة العربية، بريوت،ط، األسرة ومشكالهتا: د حسنو حمم- )405(
  .     89، مرجع سابق، ص األسرة ومشكالهتا: د حسنو حمم- )406(
  .    143، مرجع سابق، ص املدخل االجتماعي للسكان واألسرة: أمرية منصور:  سلوى عثمان- )407(



  حيقق هذا األسلوب قدرة األسرة على شراء ما يلزمها من احتياجات يف األوقات املالئمة-
حبسب طبيعة احلاجة، وذلك بادخار ما يقابلها من دخل إذا كانت  املداخيل سابقة على مواقيت 

  .   اإلنفاق 
وسعادهتا يف إن استخدام الدخل على أفضل وجه ممكن، حيقق رفاهية األسرة وزيادة أمنها -
  . اجملتمع

وبناء على ما سبق ميكننا القول أن االهتمام باجلانب االقتصادي لألسرة باعتباره من أهم   
مقوماهتا من شأنه أن حيافظ على سالمة شبكة العالقة األسرية والعالقات االجتماعية بني أفرادها من 

  .خالل قيامها بالوظائف املنوطة هبا على أحسن وجه
  : النفسيمقومـال -3
تعترب احلياة الزوجية فن دقيق يستدعي إعدادا وتوجيها سليما لكل من يقدم عليه، وهتيئة   

للحياة املستقبلية، كما يتطلب الزواج املوفق الذي يصمد ألزمات احلياة وضغوطها جهودا 
إال إذا مشتركة، يبذهلا كال من الزوجني على مدى سنوات احلياة، وال ميكن أن يعترب الزواج ناجحا 

توفرت له عوامل التماسك واالستمرار، فالزواج يقوم على األخذ والعطاء، وتسود فيه الشورى، 
وتتخذ فيه القرارات املشتركة، ويؤدي إىل تنمية نسق كامل من العادات والتصرفات وأساليب 

  : ت اآلتيةولقد بّينت الدراسات أن التوافق بني الزوجني أكثر جناحا يف احلاال  .العمل املتبادلة
 فاحلياة الزوجية تتضمن تكوين أساليب :انتماء الزوجني إىل ثقافة اجتماعية متماثلة •

مشتركة للحياة، وعندما ينتمي الشريكان إىل أسر متماثلة تسود فيها عادات سلوكية متشاهبة، 
وال ميكن وجيمعها اتفاق أساسي حول التصرفات املختلفة، تصبح احلياة املشتركة من األمور اهلينة، 

بطبيعة احلال أن يتفق شخصان على كافة املوضوعات، ومن مثة فإن نوعا من التكيف أو التوافق 
يعترب ضروريا، حىت ولو كان الزوجان من األقارب، أما إذا كان كل من الزوج والزوجة ينتمي إىل 

 . بيئة اجتماعية متباينة كل التباين، فإن عملية التكيف تصبح أكثر صعوبة

يعترب اجلو النفسي لألسرة الذي عاش فيه كل من الزوجني : ات النفسية للزوجنياخلرب •
قبل الزواج من العوامل املؤثرة على سعادة الزوجني فالشخص الذي مير يف طفولته خبربات سارة 

 ويؤكد كثري من علماء النفس ، ميكنه النجاح يف إقامة عالقة زوجية سعيدة،توفر له األمن واحلب
حملروم من احلب أو املهمل البد أن يصبح أبا قاسيا أو زوجا سيئا أو شريكا غري موفق أن الطفل ا



والواقع أن التاريخ االجتماعي للزوجني يلعب دورا هاما يف حتديد السلوك الذي يتخذه الواحد 
يه  منهما إزاء الطرف اآلخر نظرا ألن كل منهما حيمل معه خرباته النفسية األوىل اليت اختذها حنو أبو

  . وإخوته يف مرحلة الطفولة أو املراهقة
 إن أفضل الزجيات هي اليت تتم بني شخصني يقدران على الزواج :النضج االنفعايل •

ويرغبان فيه، ويتوفر هلما درجة من النضج جتعلهما حيتكمان إىل العقل واملنطق وتقبل املواقف 
 .املختلفة أي يتوفر هلما النضج االنفعايل

 إذ أنه من العبث أن نشاهد رجال و امرأة حياوالن : يف أهداف عامةاشتراك الزوجني •
إنشاء حياة زواجية على رصيد من امليول  والقيم املتصارعة، فعندما يتفق شخصان من ناحية امليول 
واألهداف املشتركة العامة يستطيعان حتقيق التكيف املتبادل، عن شخصني تتعارض وجهات نظرمها 

 . وفلسفتهما للحياة

 أكثر دواما ،فالزواج الذي يقوم على التعارف والتروي والتفكري السليم: التعارف العميق •
 . وأفضل من الزواج الذي جيري يف عجلة ورعونة، ال تسبقه فترة تعارف حقيقي

إن حتقق هذه احلاالت من شأنه أن يقلّل من الصدامات والصراعات اليت تتعرض هلا األسرة   
لف املواقف األسرية، األمر الذي يدعم سالمة البناء وحيقق لألسرة متاسكها وخاصة األزواج يف خمت

  .واستقرارها
  :  املقومات الصحية-4  
لكي يتحقق التكامل األسري البد أن تتوفر اجلوانب الصحية جلميع أفراد األسرة، وذلك    

ب دوراً هاما يف حياة بإجراء الفحوص الطبية الالزمة قبل إمتام عملية الزواج، حيث أن الوراثة تلع
  .وال جدال يف أن سالمة  األبوين الصحية تؤدي إىل نسل سليم و بالتايل إىل أسرة سعيدة. األسرة

  : ويعترب املفهوم الصحي أحد دعائم التكامل األسري اهلام، حيث تنبع أمهيته من اآليت"    
  . ر حياة اجملتمع تعترب األسرة هي األداة البيولوجية لتحقيق إجناب النسل واستمرا-
 يؤثر املرض على الفرد وأسرته بطرق كثرية، متباينة، وهذا التأثري خيتلف من  فرد إىل آخر -

 .)408(نتيجة لتنوع  العوامل املتضافرة اليت تتصل بالفرد وإن اختلفت من فرد آلخر

                                                 
  .    158، مرجع سابق،ص املد خل االجتماعي للسكان:  سلوى عثمان، أمرية منصور- )408(



 فتعرض ،وعليه فإن الوضع الصحي لألسرة ينعكس بشكل مباشر على متاسكها واستقرارها
ب للمرض يؤثر على مسؤولياته جتاه باقي أفراد األسرة، وكذا احلال بالنسبة لألم إذا أصيبت األ

باملرض الذي يقعدها عن القيام مبسؤولياهتا ويؤثر على دورها كأم وزوجة، ومن هنا تنشأ 
  .اإلحباطات النفسية واالجتماعية اليت تؤثر بشكل كبري على مستقبل األسرة واألداء الوظيفي هلا

  : املقومات االجتماعية-5
 وعملية بناء عالقات ،تقوم احلياة الزوجية على نوع جديد من العالقات تنشأ بني الزوجني

جديدة ليست عملية آلية تتم مبجرد وجود الزوجني حتت سقف واحد، بل تنشأ هذه العالقات على 
والوقوف إىل أساس التقبل املتبادل وتعبري كل طرف عن رغبته يف مساعدة الطرف اآلخر 

  .)409(جانبه
وجناح األسرة يتوقف على شعور الزوجني بأمهية هذه العالقات االجتماعية فالرغبة يف 

  .استمرارها تعين االستقرار واالطمئنان يف اجلو األسري
وتقوم احلياة األسرية على التكيف املتبادل بني األدوار الزوجية من ناحية االشباعات اجلنسية 

ة والدميقراطية واملشاركة يف السلطة وتقسيم العمل، وعندما يتحول الزوجان حنو والعواطف والصداق
  .)410(األبوة وتسمو كل العالقات اليت كانت قائمة من قبل يف عالقات الزوجني

ومن هذا املنطلق فإن طبيعة العالقات االجتماعية سواء كانت على مستوى الزوجني أو على 
بري على مستقبل األسرة املادي واملعنوي، إذ أن أي فتور يف هذه مستوى األسرة كلّها، هلا تأثري ك

  . العالقات ينعكس على البناء األسري ككل ويقلل من أدائه الوظيفي يف اجملتمع
 فإن األسرة ترتكز على جمموعة من املقومات الدينية، االقتصادية، النفسية ،وخالصة القول

ات ينعكس سلبا على مستقبل األسرة وحيد من الصحية واالجتماعية وأي خلل يف هذه املقوم
  .      فاعليتها وتأثريها على احلياة االجتماعية

                                                 
  .    163، املرجع السابق،ص املد خل االجتماعي للسكان: ة منصور سلوى عثمان، أمري- )409(
  .    164 املرجع السابق،ص املد خل االجتماعي للسكان،:  سلوى عثمان، أمرية منصور- )410(



  احلقوق والواجبات األسرية كما حددها اإلسالم: املطلب اخلامس
أحاطت التشريعات السماوية واالجتماعية الزواج بسياج حيفظ قدسيته وكرامته، وأطلق 

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ  : ل عز وجليقو" امليثاق الغليظ"اإلسالم عليه 
     .))411 وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

 تترتب عليه حقوق وواجبات ،ونظام اجتماعي جوهري فالزواج عقد مقدس وميثاق غليظ
االضطالع بالواجبات مينع تضمن متاسك األسرة واستمرارية عالقاهتا، حيث أن معرفة احلقوق و

  .التصادم بني الزوجني وينعكس بدوره على السالمة واالستقرار النفسي لألبناء
وحيث أن التماسك يشري إىل قوة العالقات واألداء التكاملي لألدوار والوظائف بني أفراد 

ناوهلا من األسرة، فإنه من متطلبات الدراسة أن نتعرض إىل احلقوق والواجبات األسرية، وسوف نت
  : النواحي اآلتية

  .  واجبات الزوجة-أ
  . واجبات الزوج-ب
  .  حقوق األبناء وواجباهتم-جـ

  : واجبات الزوجة-أ
تضطلع الزوجة بواجبات وأدوار أساسية، حيث مل يعد الزوج يف األسرة احلديثة وحده   

زامات وتتعاون معه املسؤول عن األسرة ، بل تشارك الزوجة أيضا يف كثري من املسؤوليات وااللت
  : على توجيه األسرة وفقا  لثقافتها واستعداداهتا، وميكن أن نلخص أهم واجبات الزوجة فيما يلي

 فالنسق األسري حيتاج إىل موجه وقائد واحد ، طاعة الزوج باعتباره مسؤوال عن األسرة-1  
يف احلدود اإلنسانية وذلك "يكون حمل الطاعة واالحترام، لذا كانت طاعة الزوجة لزوجها واجبة 

  .)412("حىت ال تنحدر إىل جمرد خادمة ورقيقة، وتفقد صفتها كشريكة يف احلياة الزوجية
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ويف الشريعة اإلسالمية، جعلت طاعة الزوجة لزوجها على رأس الواجبات وهي طاعة   
     : الرجلحتتمها املصلحة املشتركة بني الزوجني، وميليها االمتثال ألمر اهللا الذي جعل القوامة بيد

 ِالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء)413( .وهلذه الطاعة مظاهر متنوعة منها .  

و املرأة  «  أن ال تعطي شيئا من بيت زوجها إال بإذنه، فهي يف البيت راعية لقوله -
    .مسلمورواه البخاري » راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها

 إذنه، وأال تبدي زينتها لألجانب، ليطمأن قلبه، وتسكن نفسه  أال خترج من بيتها بغري-
  . )414(» إن خرجت املرأة من غري إذن زوجها لعنتها املالئكة«: ويف ذلك يقول الرسول 

  .  أن ال تدخل على البيت من يكره دخوله من الرجال والنساء-
لفه من النفقات  ما  أن تراعي شعوره فتبتعد عّما يؤذيه من قول أو فعل أو خلق، فال تك-

ال يطيق وال ترفع صوهتا عليه، وال جترح كرامته أمام األهل واألوالد ناهيك عن األجانب برد 
  . الكالم الغليظ له، أو إفشاء أسراره وعيوبه ألي كان

 هلند بنت عتبة يف بيعة  أن تنفق من ماله باملعروف من غري سرف وال تقتري، كما قال، -
  . رواه البخاري» ل زوجك ما يكفيك وولدك باملعروفخذي من ما« النساء 

  .  أن ال تصوم تطوعا إال بإذنه-
  . أن تستجيب له إذا دعاها إىل الفراش، وال متنعه نفسها-
 فإذا كانت مملكة الرجل هي احلياة االجتماعية بصفة عامة، فإن :العناية بشؤون املرتل -2

تزاول عمال خارجيا شأن الرجل، فينبغي أن تدرك مملكة الزوجة هي املرتل، وعلى افتراض أهنا 
حقيقة هامة، وهي أن البيت الصغري هو أساس اجملتمع الكبري، ولن يرجى منه خريا ما مل نستطع 

وهذا ال يتأتى إال إذا استأثرت شؤونه مبزيد عناية .  إقرار البيت الصغري على أرسى ما تكون القواعد
   .)415(األولاملرأة واحتل من اعتبارها املقام 
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تعترب األم العنصر األول يف تلقني الطفل السلوك االجتماعي، فهي : العناية بتربية األطفال -3
اليت  تساعده على استيعاب أوىل اختباراته عن النظام االجتماعي، وهي اليت تزرع يف نفسه أوىل 

آلخرين، وهذا التعلق املخاوف والتطلعات، كما تقدم له أوىل املناسبات الختيار شعوره بذاته وبا
 وهي تؤثر يف سائر العالقات اليت يقيمها فيما ،باألم هو أول عالقة عاطفية املعىن بالنسبة للطفل

  .)416(بعد
فاحلاجة إىل احملبة هي إحدى احلاجات النفسية اليت يعوزها اإلنسان يف مجيع مراحل منوه، ويتم  

اطفية املتمثلة يف حب األم لوليدها، ومحله إشباعها عند الطفل بعد والدته عن طريق العالقة الع
ة الطفل ومحايته واالهتمام به واحتضانه ومداعبته، فهذه احملبة متعددة اجلوانب فهي تشمل رعاي

والقلق من أجله وغري ذلك من املشاعر، وال تسمح هذه احملبة بأن تعهد األم بطفلها ألحد ما، أو 
  . سها إمكانية اخللود إىل الراحةإىل الشارع لكي ال يزعجها، أو لتعطي لنف

فاألم هي اليت تصنع اللبنات األوىل يف شخصية الطفل وإذا انصرفت عن االضطالع هبذا الدور 
بإجيابية، فإن هذا احلرمان سوف يؤثر سلبا على شخصية الطفل، وسوف تظل إمكاناته اإلنسانية 

لصراعات النفسية الداخلية يتأتى كامنة واستعداده معطال، وسوف يدخل ذلك الطفل يف حالة من ا
منها الحقا افتقاد اهلوية والكينونة واالضطراب يف شخصيته وسلوكه، وهذا ما يقرره اإلسالم 

أال كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل يف بيته راع ومسؤول  « فيقول رسول اهللا 
  .)417(» عن رعيته، واملرأة يف بيتها راعية ومسؤولة عن رعيتها

لعالقة املميزة بني األم وأبنائها تقتضي أن ُتبىن على أسس من القيم الدينية املتمثلة يف احملبة وا
والرمحة واحلنان والرعاية والعطف والرفق واحلماية والثقة، والعدل واملساواة يف اهلدايا والعطايا 

 شأن ختصيصه  يف-رضي اهللا عنهما- للبشري بن سعد - وعدم إيثار الذكور على اإلناث لقوله 
فاتقوا اهللا واعدلوا بني : قال. ال : أعطيت سائر أبنائك مثل ذلك؟ قال«: للعطية ألحد أبنائه

  .)418 (»أبنائكم
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 كما تقتضي هذه العالقة املشاركة يف اختاذ القرارات من خالل استشارة اجلميع دون استثناء 
ديث اخلاصة، فيعطى لألبناء فيما خيصهم، وباملشاركة يف اللعب والرتهات وختصيص وقت لألحا

  .حقهم يف التعبري عن مشاعرهم وحاجاهتم واالستماع إليهم
 كما أن العالقة الصحيحة بني األم وأبنائها تقتضي مصاحبة األبناء ومراقبتهم ونصيحتهم 
وتأديبهم وتوجيههم يف عملية اختيار الرفيق والكتاب والربنامج، واالهتمام مبذاكرهتم ودراستهم، 

تأتى ذلك إال إذا توافرت لدى األم الثقافة واخلربة والتجربة بأمور احلياة ومشاكلها املتعددة وال ي
ولديها حصيلة طيبة من التربية واملعرفة الثقافية، فاألم هي أكثر األشخاص أمهية من حيث أهنا تقدم 

إال أن خروج . قيمللطفل أوىل النماذج اليت يستخدمها يف بناء ذاته واليت متثل خمتلف القواعد وال
املرأة للعمل قلص وبشكل ملحوظ من دور األم التوجيهي التربوي، وقد ترتب عليه ضعف ووهن 
العالقة بني األم وأبنائها، وال نقول إن خروج املرأة للعمل كله سلبيا، ويلحق الضرر التربوي 

 ومن أجل باألطفال إال أن بعض األمهات اختذن العمل أصال كمحاولة للمساواة بالرجل،
االستقالل االقتصادي واالجتماعي وبناء الشخصية، ويف مثل هذه احلالة، فإن الضرر األكرب سيقع 
على األطفال خاصة أن مثل هذه األسرة تكون عرضة لالنقسامات وظهور تكتالت داخلها، وكل 

  . ذلك مؤشر خطري على ضعف شبكة العالقات األسرية
لو أردنا أن نعرف ما هو أعظم : " ب تاريخ احلضارةالفيلسوف وكات" ويل ديوارنت"يقول 

حدث وقع يف الربع األول من القرن العشرين، فسنرى هذا التغري يف وضع املرأة، فإن التاريخ قلما 
شهد تغيريا مثريا هبذه الدرجة، وقد مشل هذا التغيري البيت املقدس الذي كان أساس نظامنا 

اقي من إتباع الشهوات، وتزلزل وضع اإلنسان والقانون االجتماعي وقاعدة احلياة الزوجية الو
األخالقي الذي أخرجنا من الوحشية إىل احلضارة وآداب املعاشرة، كل ذلك طالته هذه النقلة 

  .)419(املضطربة اليت مشلت كل عادات وصور حياتنا وتفكرينا 
دمات حىت وإن واملالحظ اليوم هذا التشجيع بزج األبناء إىل دور احلضانة وإىل حضن اخلا

 األمر الذي ينعكس سلبا على نفسية األبناء، فاألم هي أساس وعماد ،"كانت الزوجة ماكثة بالبيت
ففي تصريح زوجة السفري الياباين "، "صانعة الرجال"األسرة، حيث اعتربها أهل الدراية واملعرفة 

ة تعمل قبل الزواج، أما بعد املرأة الياباني: " جاء فيه ما يلي1982نقلته جملة األمة بتاريخ مارس 
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زواجها فهي إما أن تترك عملها مباشرة، وإما أن تتابعه حىت يصبح لديها أوالد، حينها  تلزم املرأة 
  .)420("وأن من أسباب قوة اليابان حاليا هو عناية األم بأبنائها... مرتهلا

ى سالمة أسرهتا والزوجة املسلمة أوىل من غريها بتبين هذه القاعدة يف حياهتا لتحافظ عل
  . ومتاسكها وتساهم يف ربط العالقات ومتتينها بني أفراد األسرة

باإلضافة إىل هذه الواجبات، فإنه على الزوجة أن تلتزم بالصراحة والصدق يف معامالهتا 
الزوجية، واإلخالص يف تصرفاهتا، وحسن التقدير والوفاء يف مظاهر سلوكها، وأن تتحلى باألمانة 

  .سرار احلياة الزوجية والسيما يف املسائل الدقيقة بينها وبني زوجهاواحلرص على أ
  :  واجبات الزوج-ب

قود وغريها من كل ما هو ن ويسمى الصداق وهو ما يدفع حنلة للزوجة من :مهرـال-1
  .مباح شرعا، وهو ملك هلا تتصرف فيه كما تشاء

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ  :ه تعاىلواملهر من احلقوق اليت أوجبها اإلسالم للمرأة، وذلك يف قول
فالصداق عطية من : "والنحلة كلمة فيها معىن العطاء املفروض، قال اإلمام القرطيب .) )421 نِحْلَةً

  .    )422("اهللا تعاىل للمرأة
 وليس على الزوج، فوالد الزوجة هو ات كثرية بوجوب املهر على الزوجةهذا وتأخذ جمتمع

ته العروس مبلغا يتناسب مع مركزه االجتماعي ومركز الزوج ومبلغ ثراء كل منهما، الذي يدفع البن
وكان هذا النظام سائدا  يف بالد اليونان والرومان، وال يزال " الدوتة"ويطلق على هذا النظام اسم 
روبية وبالرغم من أن الكثري من القوانني األوروبية ال تعترف بوجوب وقائما يف معظم الشعوب األ

  .غري أن العرف ال يزال يلزم بدفعها" الدوتة"دفع 
هذا واجملتمعات اليت تسري على نظام املهور، تلزم الزوجة يف نظري ذلك بتأثيث مرتل الزوجية 
والقيام ببعض املراسم اليت تفرضها طقوس الزواج وتتناسب هذه النفقات تناسبا مطردا مع قيمة 

وإن كان هذا خمالفا للهدف . )423("واحلسب والنسب املهر الذي يدفع ومع املركز االجتماعي 
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الذي جعل املهر من أجله، وعلى الرغم من هذه احلاالت الشاذة يبقى املهر من واجبات  الزوج 
  .      على زوجته

واملالحظ أن اجملتمع اجلزائري يف غالبيته، يعاين من غالء املهور مما يتسبب يف مشاكل 
  . باب عن الزواج بسبب عجزهم عن دفع املهور املقّررةاجتماعية عديدة منها عزوف الش

  لقد أوجبت الشريعة اإلسالمية النفقة على الرجل وحده يف حدود مقدرته املالية:النفقة-2
 ُلِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّه  )424(.لغذاء وتشمل النفقة ا

  .والكسوة والعالج والسكن أو أجرته، وما يعترب من الضروريات يف العرف والعادة
 وجوب النفقة على الزوجة يف أحاديث كثرية منها ما أخرجه أبو - ص–أكد رسول اهللا و

 « -ص-يا رسول اهللا ما حق زوج أحدنا عليه؟ قال: قلت: داود عن معاوية بن جنده عن أبيه قال
» ت وتكسوها إذا اكتسيت وال تضرب الوجه وال تقبح وال هتجر إال يف البيتتطعمها إذا أكل

)425(.  
إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حىت اللقمة ترفعها إىل يفّ «  : ويقول 

 فمن واجب الزوج أن ال يستأثر على زوجته بشيء من متاع الدنيا، كأن خيص نفسه )426(»امرأتك
 أو اللباس وحيرمها من ذلك، فهذا من شأنه أن يوغر صدرها وينغص ببعض األكل أو الشراب

  .حياهتا، وجيعلها متد بصرها إىل غريه، ويف ذلك خطر كبري على بناء األسرة ومتاسكها
 إال أن خروج املرأة إىل العمل قلل من أمهية هذا الواجب وأصبح من واجب املرأة العاملة 

ب عليها وحدها يف حال عجز زوجها واستطاعتها، وذلك مشاركة زوجها يف نفقة األسرة، بل وجت
   .76تبعا ملا جاء يف الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري املادة 

أمر األسرة إال إذا أشرف الزوج  ال يستقيم : "اإلشراف على شؤون األسرة وتوجيهها -3
أوجبت القوانني على أفراد األسرة على شؤوهنا وأوالها مزيد عنايته وقّوم من أمر عناصرها، ولذلك 

وتقرر الشريعة اإلسالمية يف هذا . )427(الطاعة واخلضوع لرب األسرة واالستماع إىل نصحه وهديه
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وال . ))428 الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ الصدد أن الرجال قوامون على النساء يقول اهللا عز وجل 
تسلط والتجرب بغري حق، بل هي الرمحة واحلنان والعطف تعين القوامة كما يفهمها الكثريون ال

  .والرعاية واإلنفاق والتعليم والتربية والتوجيه والسلطة
 وتتطلب هذه القيادة أن يسعى الزوج إىل خري األسرة وإسعاد عناصرها ومحايتها من 

 تنطوي هذه له ومسؤول عن رعيته، واله فالرجل راع يف أ،االنزالق إىل هاوية التفكك واالهنيار
 ولكنها ،الرئاسة من جانب الرجل على توهني شأن املرأة أو نقص لدرجتها وإهدار لكرامتها

 وذلك ملا يتمتع به الرجل من مميزات فزيولوجية وعقلية تساهم ،)429("ضرورية حلفظ كيان األسرة
  . يف التحكم يف جمريات تسيري شؤون األسرة

              ن عشرة زوجته يقول اهللا عز وجلمن واجب الزوج أن حيس:  حسن املعاشرة-4
 ِوَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف)430( . واملعاشرة باملعروف تعين حسن اخللق يف األقوال واألفعال

              431( » وأنا خريكم ألهليهخريكم خريكم ألهل « :يقول والصفات، فهذا رسول اهللا 

يقول و. )432(»م لنسائهمكم خياركحسنهم خلقا وخيارأكمل املؤمنني إميانا أ«  : ويقول 
اهللا اهللا يف النساء فإهنن عوان يف أيديكم، أخذمتوهن بأمانة اهللا، واستحللتم فروجهن «  : الرسول 
عاشرة مجلة من القيم الدينية كاإلخالص والوفاء والصدق وتتضمن حسن امل .)433(»بكلمة اهللا

لق على كل خطأ أو سوء تصرف منها، بل عليه أن حيتمل منها  فال يع-واألمانة والرفق يف املعاملة
 وطالقة الوجه والتقدير واالحترام وأال يرهقها باألعمال املرتلية فقد أخرج البخاري -بعض األذى

كان «:  يصنع يف بيته قالت سئلت ما كان النيب -رضي اهللا عنها-يف صحيحه أن السيدة عائشة 
ومن واجباته أيضا أال حيجز عليها . )434(» الصالة خرج إىل الصالةيكون يف مهنة أهله فإذا حضرت

يف التصرف يف ماهلا إن كانت بالغة عاقلة رشيدة، إذ ال والية له أو لغريه على ماهلا ومن واجباته 
 يف -طبعا – ويتم ذلك،  املسجدأيضا أال مينعها من زيارة أهلها، و أن ال متنع من اخلروج إىل
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وكل ذلك من االستيصاء باخلري الذي أمر به النيب ، حة املشتركة بني الزوجنيحدود الشرع واملصل
وجيب عليه فوق ما تقدم أن يعلمها ما حتتاج إليه )435(» واستوصوا بالنساء خريا«    : يف قوله ،

من علوم دينها وآدابه، ويطبعها على تعاليمه ووصياه حىت يدرهبا على الطاعة والفضيلة فقد جعل 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ  : وجل وقاية الزوجة من النار أمانة يف عنق الزوج حني قالاهللا عز 

  .   فالقوامة مل تعط للزوج مظهرا وشكال بال مضمون، ) )436وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

فمن واجب الزوج أن يصون زوجته وحيفظها من كل ما :   صيانة الزوجة وإحصاهنا-5 
 شرفها ويثلم عرضها وميتهن كرامتها ويعرض مسعتها للسوء، وهذا من باب الغرية اليت حيبها خيدش
إن اهللا يغار وإن « : ، قال أن رسول اهللا - رضي اهللا عنه- روى البخاري عن أيب هريرة فقداهللا

  .)437(»املؤمن يغار وغرية اهللا أن يأيت العبد ما حّرم عليه
  يف تقصي حركات الزوجة وسكناهتازوج يف غريته وال يسرفإال أنه ينبغي أن ال يبالغ ال

  .حىت يسيء الظن هبا فإن ذلك يفسد العالقة الزوجية ويقطع  ما أمر اهللا به أن يوصل
وعلى الزوج أيضا أن يعف زوجته، فقد يترتب من عدمه عواقب وخيمة تعرض البناء  

  )438(.»صدقةدكم بضع أحويف «األسري للتفكك واالهنيار ففي احلديث الصحيح 
واألبوة الرشيدة يقوم األب بدور كبري يف تربية األبناء،  حيث:  القيام على تربية األبناء-6

  .العالقة اليت يكوهنا مع أبنائه، واليت تعترب من أهم مقومات الصحة النفسية لألبناء تتوقف على نوع
يبدأ الكالم واملشي وحني وتبدو عالقة الطفل بأبيه واضحة يف السنة الثانية من عمره، حني "

تزداد خربته بالوسط األسري، فبعد تعميم حبه ألمه حياول توجيهه ألفراد األسرة، ويزداد انتباهه 
ألبيه الذي يكون له النصيب األكرب من هذا احلب، فيتهلل وجهه حني يراه قادما وحياول اجتذابه  

قة األب بابنه ال تتوقف على املدة اليت  وما ينبغي اإلشارة إليه هنا أن عال،إليه كلما اجتمع به
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 وهذا ال يعين التقليل ،)439("وتوجيهات ومعاملة األب البنه يقضيها معه وإمنا تتوقف على نوعيتها
  . من خطورة غياب األب على األسرة وانعكاس هذا الغياب على متاسكها والقيام بوظائفها

ثابتة والقيم الدينية املستمدة من كتاب اهللا إن عالقة األب بأبنائه تقوم على أساس من املبادئ ال
، كالعدل واحملبة والعطف والرمحة الرفق واملساحمة، فاالبن حيتاج من أبيه أمرا وسنة رسوله 

حمسوسا حىت يشعر مبحبته ورمحته ورعايته واالهتمام به، وقد يتجسد ذلك يف تقبيله أو مداعبته أو 
  .قضاء وقت ممتع معه

 وعنده األقرع بن حابس -قّبل احلسن بن علي«  :  أنه -ضي اهللا عنه ر–فعن أيب هريرة 
 إن يل عشرة من الولد ما قَّبلُْت منهم أحداً، فنظر إليه  الرسول :  جالسا، فقال األقرع–التميمي 
   .)440(»من ال َيرحم ال ُيرحم:  مث قال

فما نقبلهم، فقال النيب ُتقبلون الصبيان « :  فقالوقد صح أيضا أنه جاء أعرايب إىل النيب 
 :فاألسرة حتتاج إىل أب رحيم ُيـَمكِّن ،)441(»أو أملك لك أن نزع اهللا من قلبك الرمحة 

  .للزوجة واألبناء أن حيدثوه عن مجيع مشاكلهم وآالمهم وآماهلم
ـُجمل    : فيما يليأهم مقومات العالقة الرشيدة بني األب وأبنائهوميكننا أن  ن

ن ُيشعر أبناءه حببه هلم منذ وقت مبكر، وأن يشغل جانبا من حياهتم  على الوالد أ:أوال
     .)442(الوجدانية واستغالل منوهم عند بداية املشي والكالم يف تدعيم عالقة املداعبة واملصاحبة

وهذه العالقة ضرورية لنمو الطفل وشعوره باألمن والرضا الناتج عن متتعه مبحبة والديه كما   
امل شخصيته، وهذا ال يعين اإلسراف يف احلنان والتدليل، ألن ذلك يؤدي إىل أهنا تساعد على تك

تشكيل الطفل تشكيال خاصا يتميز بنوع من األنانية والتواكل وعدم القدرة على االستقالل 
  .واالعتماد على الذات

لى وتزداد عالقة الطفل بأبيه كلّما تقدم يف السن حىت سن العاشرة حني تصبح هذه العالقة ع"
جانب كبري من األمهية، فهي مثله األعلى وموضع أمنه وثقته، وتؤكد الدراسات اليت سئلت فيها 

                                                 
  . 81، 80 ، ص 1967 دار املعارف، القاهرة، -العالقات اإلنسانية يف حياة الصغري ومشكالته اليومية:  رمزية الغريب- )439(
  .6170: ، ومسلم يف الفضائل597:  األدب أخرجه البخاري يف- )440(
  . ، من حديث عائشة، رضي اهللا عنها598:  أخرجه البخاري يف األدب- )441(
  .  91مرجع سابق،  ص  ،العالقات اإلنسانية يف حياة الصغري ومشكالته اليومية:  رمزية الغريب- )442(



جمموعة من األطفال ما بني السنة اخلامسة والسابعة عشر عن الشخصيات اليت يعجبون هبا 
ويتخذوهنا مثال أعلى يف احلياة، فكانت معظم األجوبة ما بني السن اخلامسة والعاشرة أن هذه 

  .)443("لشخصية هي األب، أما أغلب املراهقني يف السابعة عشر من العمر ذكروا أشخاصاً آخرينا
 على الوالد أن يتعاون مع األم يف العناية باألطفال واالهتمام هبم، األمر الذي يشعرهم :ثانيا  

ة عن ويف بعض األحيان تكون األم مسؤول"منذ وقت مبكر أن دور األب ال يقل أمهية عن دور األم 
انفصال األبناء عن أبيهم بسبب املبالغة يف العناية باألطفال، وأن مسامهة األب قد يبعث الفوضى، 

  .)444("أو يثري االضطراب يف أسلوب األم املألوف
 على الوالد أن يبقى على اتصال دائم بأبنائه، ذلك أن االتصاالت املبنية على قيم احملبة :ثالثا  

 االستقرار واألمن النفسي فيهم وعليه أن جيعل الوقت الذي يقضيه والعطف وحسن التوجيه، تبعث
 وذلك بأن يظهر اهتمامه هبواياهتم ،معهم ممتعا وحمّببا إىل أنفسهم وعامال يف توطيد عالقته هبم

  . واالستماع إليهم وتشجيعهم وضبط سلوكهم
جيد ابنه صورة فإذا قام األب بواجبه من مراقبة األبناء ومصاحبتهم، فإنه من دون شك   

جديدة منه فيها كل خصائصه ومميزاته، وعلى اآلباء أن يتركوا جمالسهم يف املقاهي وغريها، 
  .ويعكفوا على مراقبة أبنائهم، حىت ال يدب فيهم التسيب واالحنالل

على األب أن يتغاضى قدر اإلمكان عن األخطاء البسيطة اليت يقع فيها أفراد أسرته، : رابعا  
جها ومرشدا هلم، وأن ينبههم إىل أخطائهم بطريقة سديدة، بعيدة عن القسوة والزجر وأن يعمل مو

الذي قد يثري مقاومتهم  يف التمرد عليه، فقيمة الرفق واملساحمة جتعل من عالقة االبن بأبيه عالقة حمبة 
على جفاء يشعر هبا ومييل إليها ويسمع إىل النصح والتوجيه، إذ القسوة على الولد يف الصغر حتمله 

وليس معىن هذا ترك التشديد عليه مطلقا، وإمنا جيوز أخذه بالشدة إذا مل ينفع "والديه يف الكرب 
وعدم الرضا على  الرفق واملالطفة والنصح والتوجيه، ويكون بإظهار الغضب والعبوس يف الوجه

 بلغ عشر تصرفاته، ورفع الصوت عليه والصدود عنه، وقد تصل إىل ضربه ضربا غري مّبرح إذا
سنني، ومعاملته هبذه الصفة لتحسيس الولد بسوء أفعاله أو لتقصريه يف القيام مبا هو مطلوب 

  . )445("منه
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 يقع العبء األكرب على األب يف تعليم أبنائه الذكور السلوك االجتماعي املميز :خامسا  
ئها وعقائدها، وهذا جلنسهم، كما يشارك األم يف تكوين ضمائر أبنائه وتعليمهم قيم اجلماعة ومباد

ال يتم عن طريق النصائح والتوجيهات بل ال بد من القدوة احلسنة والنموذج العملي، كما جيب أن 
يهيأ لألبناء مواقف حقيقية تسمح هلم مبمارسة الفضائل والقيم بطريقة فعلية، حىت تصبح عادة 

  .)446(راسخة يف أنفسهم
ورى يف عالقة األب بأبنائه هلا األثر الكبري يف  إن جتسيد قيم التعاون واملشاركة والش:سادسا  

خلق الود واحترام الرأي اآلخر، كما هلا  الدور الكبري يف بناء شخصية األبناء خاصة يف املستقبل 
  .        ويف التدريب على اختاذ القرار والثقة بالنفس واملشاركة وشحن الذهن واجلرأة األدبية

دا على تربية األبناء وتوجيههم، وتؤكد الشريعة  هذا وقد حرصت الشرائع حرصا شدي
اإلسالمية على واجب الوالدين يف تربية أبنائهم والعناية هبم من النواحي اجلسمية والسيكولوجية 

كل مولود يولد «: واالجتماعية، وجعلت الطفل صورة حية لوالديه ويف ذلك يقول الرسول 
وغين عن البيان أن واجبات الزوج ليست  .)447(»جسانهعلى الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مي

هي وحدها احملقق لتتوافق واالستقرار األسري، بل البد من تضافر جهود كل فرد من أفراد األسرة 
مثل القائم يف حدود اهللا  « لتحقيق التماسك ولسالمة البناء، ويدل على هذا املعىن قول الرسول 

 فكان الذين يف ،وبعضهم أسفلها على سفينة فصار بعضهم أعالهاوالواقع فيها كمثل قوم استهموا 
لو أنا خرقنا يف نصيبنا خرقنا ومل نؤذ من : أسفلها إذا استقوا من املاء مروا على من فوقهم فقالوا

  .)448(»فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا، وإن أخذوا على أيديهم جنوا مجيعا
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   : حقوق األبناء وواجباهتم-جـ
 كانت بعض اجملتمعات القدمية تسري يف اجتاهات خاطئة، فيما يتعلق : حقوق األبناء-أ  

ضاعها ومصطلحاهتا اليت يؤمن هبا العقل اجلمعي، وبتربية األبناء، متليها عليها ظروفها اخلاصة، وأ
اآلباء ففي بعض اجملتمعات كان األبناء يقدمون كقرابني لآلهلة، أو يقدمون كنذر لتحقيق ما يطلب 

من اآلهلة، كما درجت بعض القبائل على قتل أبنائها لفقرها وعدم القدرة على تربية أبنائها، 
وانتشرت عند عرب اجلاهلية ظاهرة وأد البنات، أما يف بعض القبائل اليونانية القدمية، فقد انتشر 

  .)449(إعدام العجزة ومشوهي اخللقة واملنحرفني من األحداث
ديثة فإن النظم االجتماعية تفرض على الزوجني رعاية األبناء وتربيتهم أما يف اجملتمعات احل

حىت يبلغوا سن الرشد، وذلك منذ أن يكونوا أجنة يف بطون أمهاهتم، كما اتفقت مجيع التشريعات 
املعاصرة على إنزال العقوبات الصارمة على من يقتل األجنة عمدا، ولذلك فإن هذه اجملتمعات 

  .)450(حوا مل إذا كن عامالت، وتقدم هلن اخلدمات الطيبة واالجتماعيةتعطي عدة مزايا لل
  : وقد حدد اإلسالم مجلة من احلقوق، تضمن للطفل كرامته وإنسانيته منها  

  .حق األبناء يف اختيار والديهم -
 . حق النسب والرضاعة واملرياث -

 واالهتمام وهي من حق الصغري على األبوين، ويقصد باحلضانة التربية:  حق احلضانة-
جبميع أمور الصغري خالل سن معّينة، ومن الواجب أن يعيش الطفل عيشة طبيعية بني والديه، لكن 
إذا انفصال جيب أال يبعد عن أمه اليت محلته وأرضعته، ألهنا األقدر على تربيته واإلشراف عليه 

 سواء بسبب زواجها فاحلضانة من حق األم، ما مل يثبت عدم قدرهتا على القيام بواجبات احلضانة
  .)451(أو بسبب سوء أخالقها، األمر  الذي يضر الطفل

  .  احلق يف اختيار األمساء احلسنة للذكر واألنثى-
  . احلق يف النفقة والرعاية-  
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  . احلق يف التربية والتعليم، وأن يكون اآلباء قدوة حسنة ألبنائهم-  
  .  تعويدهم على حتمل املسؤوليات يف احلياة العملية-  
  .   غرس القيم الدينية، والروح الوطنية فيهم، ووقايتهم من مجيع االحنرافات-  
  . املساواة والعدل بني األبناء-  
وكلّما كرب الطفل زادت حقوقه، فيجب على الوالدين أن يهيئا له اجلو املالئم للنمو السليم   

  . والتربية والتعليم والصحة، لينمو يف أحسن الظروف
العالقة بني اآلباء واألبناء مصبوغة بطابع اجلدية واملوازنة فال ترتل إىل املزاح وجيب أن تكون   

واملهاترات اليت تسقط من شخصية الوالدين يف نظر أبنائهما كما أهنا ال ترتفع إىل مستوى القسوة 
  .)452(والغلظة اليت تتناىف مع عاطفيت األبوة والبنوة

ء القيام هبا حنوهم، فإن هناك واجبات يقومون هبا وكما يتمتع األبناء حبقوق جيب على اآلبا
  . يف مقابل ذلك
  : وميكننا تقسيمها إىل قسمني:  واجبات األبناء-ب
   .   واجبات  حنو وآبائهم-
  .  واجبات حنو إخواهنم-

ال يوجد نظام اجتماعي يرعى عالقة األبناء بآبائهم، كما :  واجبات األبناء حنو آبائهم-1  
االجتماعي اإلسالمي، فقد جعل قيمة اإلحسان إىل الوالدين بعد توحيد اهللا وعبادته، يرعاها النظام 

  عز -وقوله . ) )453وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا   - عز وجل–يقول اهللا 

هُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا من قائل 
وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنْ الرَّحْمَةِ وَقُلْ  ، )23(كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِميًا

 .)454(  )24(هُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِريًارَّبِّ ارْحَمْ
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إن يف هذه اآليات الكرمية، ما يدعو األبناء إىل معاملة اآلباء باحلسىن واالبتعاد عن اإليذاء   
املعنوي واجلسدي، الذي يعّبر عنه سلوك النهر والزجر ومواقف التأفف والتربم، كل هذه التصرفات 

والسلوك القومي . اهنا وزنا للقول الكرمي، وأيضا للسلوك الكرميمينعها وحيرمها اإلسالم، ويقيم مك
 وقيم والطاعة والصراحة واالعتراف باجلميل  والكرمي يف عالقة األبناء مع اآلباء يتجسد يف االحترام
وهنا يأخذ القول الكرمي بعداً عبقريا، تربويا، "خفض اجلناح وطلب الرمحة، واإلحسان بكل أنواعه 

سن تربية اآلباء لألبناء، حيث أن حسن التربية هو حب تعامل األبناء مع اآلباء حيث يربط حسن
الواقي من االحنراف و املعاصي واآلثام، ذلك أن هدف التربية السليمة هو اإلعداد لآليت من األيام 
عندما يصبح األبناء أحداثا أو راشدين، وبالتايل منفصلني عن األهل كهوية وكيان معنوي ونفساين، 
بعد أن تتكون شخصيتهم تأثرا باألهل ومتثال هبم و بسلوكهم سلبا أم إجيابا ألهنم القدوة احلسنة 

وقد بلغ باملنطق . )455(والبوصلة اليت  حتدد االجتاهات واملرجع الذي تقاس به املواقف واملعطيات
إن أبر «  : التشريعي اإلسالمي إىل حد اإلحسان والوفاء باآلباء حىت بعد وفاهتما يقول الرسول 

  .  )456(» الرب أن يصل الرجل أهل ُودِّ أبيه بعد أن يولّي األب
تقوم العالقة األخوية، أو ما يعرف بالنظام األخوي على : واجبات األبناء حنو إخواهنم -2  

أسس قيمية كاحملبة والرمحة والصدق و التفاهم و التعاون والصداقة واملشاورة واالحترام املتبادل 
  . والشعور مبسؤولية كل فرد عن سعادة اآلخرواإليثار،
والتفاعل بني الطفل وإخوته أمر ضروري، ُيحرم منه الطفل الوحيد أما الطفل الذي يعيش "  

بني إخوة له، فهو أكثر تعاونا وتألقا، كما أنه قادر على تكوين عالقات اجتماعية ناجحة، حيث 
فيها األسرة إىل اكتساب القيم الدينية واملثل أنه عاش مع إخوته من خالل مواقف متبادلة، وجهته 

فجماعة اإلخوة متثل أول مجاعة يشترك فيها الفرد يف حياته، حيث توفر له الطمأنينة، . األخالقية
وال يستطيع اإلخوة أن يعيشوا . )457("وتتيح له فرص اكتساب املهارات والتجارب واخلربات

متينة من القيم الدينية، ومىت فقد النظام األخوي هذه متفامهني متماسكني، ما مل تربط بينهم روابط 
  .القيم حل الشقاق الذي يؤدي حتما إىل الصراع و اهنيار العالقة
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عموما فإن هذه الواجبات اليت نظم هبا اإلسالم العالقات داخل األسرة، فيها من اإلحاطة و
د فيها بالراحة واإلطمئان والشمول والعمق ما جيعل األسرة قوية متماسكة، مستقرة، يشعر كل فر

 سيؤول أنه بدون االلتزام هبذه الواجباتوالسكينة، فيسعى بكل جهده لدعم هذه العالقات ليقينه 
األمر باألسرة إىل القلق وعدم االستقرار، وبالتايل إىل الضعف والتفكك واالهنيار، فالوعي مببدأ احلق 

 وبوظيفته حسب املركز الذي حيتله دون والواجب جيعل كل فرد من أفراد األسرة، يقوم بدوره
 أكثر متاسكا وأكثر - بال شك-حتميل أي عضو أعباء فوق طاقته وهذا الذي جيعل األسرة  

     .استقراراً
  األسرة والتغيري االجتماعي          : املطلب السادس

خيية إن تتبع تاريخ األسرة اإلنسانية وتطورها عرب مراحل التاريخ من وجهة النظر التار
البحتة، يكشف أن األسرة كنظام اجتماعي كانت من أكثر جوانب احلياة االجتماعية استجابة 
وتأثرا بعوامل التغري، على أن كثافة وعمق هذه التغريات كانت أمورا نسبية، اختلفت باختالف 
ن درجات التحضر من مرحلة تارخيية إىل أخرى، أو بتفاوت انتشار وفعالية املؤثرات احلضرية م

  .)458(جمتمع آلخر
ولقد أوضحت الدراسات اليت أجريت يف جمال األسرة، أن األسرة يف خمتلف اجملتمعات تتأثر 
داخليا من الناحية البنائية بالتغريات االجتماعية، حيث كانت خصائص التوسع واالمتداد يف احلجم 

ص البنائية والوظيفية والتسلط األبوي واالكتفاء الذايت من أهم اخلصائ وسيطرة الرتعة األسرية
وغريها من عوامل التغري، ظهر منط أسري جديد خبصائص بنائية   ومع انتشار الصناعة،لألسرة

  .        ووظيفية تتوافق مع ظروف العصر ومتطلبات التحول احلضري
  :  أثر التغري يف حجم األسرة-أ

اة األسرة  وهناك اجتاه لقد أدى انتشار التصنيع إىل تغريات يف تركيب القرابة أثرت يف حي
عام حنو منط األسرة الزواجية كنتيجة للتصنيع، وتصبح األسرة املمتدة أو املركبة أقل أمهية يف 
االقتصاد الصناعي، وتشجع اخلصائص اجلغرافية واحلراك االجتماعي للمجتمع الصناعي نفسه على 

تألف من الزوجني وأطفاهلما أو النمط الزواجي الواحدي واألسرة الزواجية، وهي عبارة عن وحدة ت
بدوهنما وعالقتهما حمدودة باألقارب، وبالتايل تضاءلت سلطة األسرة املمتدة الكبرية بالنسبة 
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للزوجني، وأصبح من حق الشباب حرية االختيار يف الزواج واالستقالل  مبسكن خاص هبما عن 
     .)459(األسرة األبوية

لقة بالزواج والعدد األمثل لألطفال ودور الزوجة وموقف وقد كان لتغيري القيم التقليدية املتع
ذلك أن ظاهرة اإلحجام " أثره الواضح يف تقلص حجم األسرة احلضرية ،األسرة من عمل املرأة

املؤقت أو عدم إقبال الشباب على الزواج يف سن مبكرة كاجتاه مضاد لظاهرة الزواج املبكر يف 
ل كسب املكانة االجتماعية لألسرة، مث دخول املرأة ميدان األسرة التقليدية، وتغري أبعاد وعوام

العمل وما ترتب على ذلك كله من تغري دورها ومركزها ووظيفتها التقليدية كأم منجبة ألطفال 
 كانت ،وما استتبعه هذا التغري من زيادة األعباء اليت ألقيت على عاتقها داخل األسرة وخارجها

  .)460( انكماش وتقلص حجم األسرةكلها عوامل سامهت بقسط وافر يف
  ر يف وظائف األسرة ـر التغيـ أث-ب

أدت التغريات االجتماعية واالقتصادية إىل تغري يف وظائف األسرة وميكننا إبراز بعضها فيما 
  : يلي

لم يعد العدد الكبري ف ،لقد تقلصت الوظيفة اإلجنابية لألسرة: التغري يف الوظيفة اإلجنابية-1
 وال مرغوبا فيه، حيث تقبل الكثريات من النساء وخاصة العامالت على استخدام لألطفال مطلوبا

وسائل حتديد النسل أو تنظيمه وكثريا ما تتعمد النسبة الغالبة منهن إىل أن تطرح جانبا فكرة إجناب 
طفل لسنوات عدة من التحاقها بالعمل، خاصة إذا كان يف ذلك ما يعوق استمرارها يف هذا 

 .)461(  "العمل

ن منو الطفل العاطفي والعقلي هو يف الدرجة إ: التغيري يف وظيفة التنشئة االجتماعية -2
األوىل نتيجة تفاعله مع اآلخرين، ممن ميثلون دورا مهما يف حياته، والواقع أن الوالدين مها أكثر 

واليت متثل للطفل أوىل النماذج اليت يستخدمها يف بناء ذاته، األشخاص أمهية من حيث أهنما يقدمان 
 من جمتمع تقليدي بطبقاته االجتماعية الواضحة التحديد إىل  إال أن التحول،خمتلف القواعد والقيم

اجملتمع الصناعي الذي حتكمه قوانني السوق والعمل وانشغال الوالدين أو غياب أحدمها، أدى إىل 
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ى كرياض األطفال  عن وظيفة التنشئة وإحلاقها مبؤسسات أخر- بشكل جزئي ورمبا كلي-التخلي
  . وغريها كوسيلة من وسائل التكيف املنظمة اليت تلجأ هلا األسرة... واملدارس
حيث انتقلت عناصر اإلنتاج خارج األسرة وأصبح :  التغري يف الوظيفة االقتصادية-3

يوجد ميل مباشر لالختراع واستعمال صاحب العمل لآلالت وحتولت الوظائف االقتصادية لألسرة 
 من املرتل إىل هيئات خارجية، حيث أصبحت األسرة وحدة استهالكية فقط، ومن هنا احلضرية

    .)462(فقدت األسرة أمهيتها كوحدة إنتاجية
  األسرة اجلزائرية احلديثة : املطلب السابع

من خالل التعاريف السابقة لألسرة وأشكاهلا ووظائفها، نستخلص أن كل ذلك ينطبق على 
قي اجملتمعات األخرى، حيث يتضمن كافة األشكال والوظائف املذكورة اجملتمع اجلزائري مثل با

كما أن التغريات اليت حتدث ضمن األسرة ال ميكن فصلها عن التغريات اليت حتدث يف اجملتمع "آنفا 
ه االنتقالية بني القدمي واحلديث، وأي تغري يف اجملتمع يقتضي تغري األسرة والعكس لوخاصة يف مراح

تحديد بنية األسرة اجلزائرية وما طرأ عليها من تغريات بنائية ووظيفية البد من  ول.)463("صحيح
 .البحث يف املمهدات اليت أدت إىل تطور األسرة اجلزائرية بالشكل احلايل

فمن املعروف أن األسرة اجلزائرية كانت ذات طابع ريفي يعود إىل أصل اجملتمع اجلزائري 
العرش الذي يضم جمموعة كبرية من القبائل، وجتمع كل قبيلة حيث كانت هذه األخرية  تنتمي إىل 

جمموعة من األسر تتآزر فيما بنيها حلماية األسرة والفرد، وهذه الطبيعة الريفية جملتمعنا جعلته يعتمد 
 سواء اعلى األسرة املمتدة أو العائلة قبل دخول الصناعة والتكنولوجيا وتأثري اهلجرة بشىت أنواعه

 ظهور األسرة  إىلريف إىل املدينة، أو اهلجرة إىل اخلارج خاصة فرنسا، األمر الذي أدىاهلجرة من ال
 وكانت السلطة واملسؤوليات اخلارجية ترتكز بيد كبريها .)464(النووية املنتشرة يف اجملتمعات الغربية

ملرأة فاألب هو الذي ينفق على األسرة وهو الذي يقوم بتنظيم الصرف، اإلنفاق، واالدخار، أما ا
 وتربز مكانتها وتصبح ذات األمهية كلما كان هلا -فتقتصر مسؤولياهتا على تربية األطفال ورعايتهم

 وتسيري الشؤون الداخلية -عدد كبري من األوالد الذكور، فهم مركز االهتمام يف األسرة اجلزائرية
السن واجلنس  ومتيزت العالقات القائمة يف األسرة املمتدة باختالفات واضحة حسب -للبيت
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واالجتاه القرايب، وأهم ما مييز األسرة اجلزائرية التقليدية ذلك احلاجز بني اجلنسني وهو حاجز مسيك 
كما متيزت العالقة بني اآلباء  ،)465("يرتكز على فكرة احملافظة على البقاء األخالقي واجلسدي للمرأة

ركة الرتوح من الريف إىل املدينة  وترى بعض الدراسات أن ح،واألبناء بالطاعة واالحترام التام
جعلت األسرة اجلزائرية تفقد شكلها األصلي كأسرة ممتدة يصل عدد أفرادها إىل أكثر من أربعني 

حيث  جه حنو شكل األسرة النووية، مع اإلشارة إىل متيز هذه األخرية بكثرة اإلجناب،فردا وتت
حتفاظها بوظائف األسرة املمتدة، وهكذا يتراوح متوسط عدد أفرادها بني مخسة وسبعة أفراد، مع ا

توضح لدينا بعد االستقالل بداية تبلور أسرة جزائرية جتمع بني خصائص األسرة النووية ووظائف 
األسرة املمتدة، وهو ما أطلق عليه البعض اسم األسرة املركبة، وتغريت األسرة اجلزائرية تبعا 

 البناء، ألن الفرد يف املدينة يعمل يف املؤسسات للمراحل اليت مّر هبا اجملتمع اجلزائري من حيث
الصناعية و التجارية، على أساس القدرة والكفاءة، دون اعتبار للجنس أو القرابة كما هو احلال يف 
الريف، وذلك ما يسمح لألسرة باالنتقال العمودي يف السلم االجتماعي واالقتصادي من األسفل 

االنتقال األفقي بتغيري إقامتها من منطقة جغرافية إىل أخرى إىل األعلى والعكس، كما ميكنها من 
  ،تبعا لفرص العمل املتاحة، وذلك عوض االرتباط بقطعة أرض واحدة والعمل يف جمال الزراعة

وهذا بدوره جعل األسرة اجلزائرية ترتع حنو الفردية، ومن مث تقلص حجمها من أسرة ممتدة متعددة 
ودة العدد، تضم يف األغلب الزوج والزوجة واألبناء الصغار، وما يدعم األجيال إىل أسرة نووية حمد

  . هذا االجتاه ظاهرة الزواج من خارج األسرة اليت كانت متنعها األسرة املمتدة
وأثر تغيري بناء األسرة اجلزائرية على بعض وظائفها، فأصبحت السلطة فيها بعد االستقالل 

جتماعي والسياسي والعلمي واإلداري بعد أن كانت مرتبطة مرتبطة بالوضع االقتصادي واملركز اال
بالقيم والعادات والتقاليد، وغالبا ما تكون لكبار السن من الذكور كما تغّير مركز املرأة حبيث مل 

 إىل العمل الذي  املرأة خاصة بعد خروجالرجل،تعد السلطة يف تسيري شؤون األسرة مركزة يف يد 
  .)466(تصادية اليت حث عليها اإلسالم قبل ذلكأعطاها االستقاللية االق

ويف ضوء ما تقدم، ميكننا القول أن األسرة اجلزائرية ليست مبعزل عن التغريات احلاصلة على 
املستوى العاملي، فهي يف تفاعل مستمر مع هذه التغريات إال أهنا ال تزال حريصة على العادات 

للسلوك الفردي الذي يتمثل يف رقابة وضبط سلوك والتقاليد والقيم واألعراف والنظرة اجلماعية 
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ويرجع  كل فرد من األسرة وتوجيه الوجهة اليت ترفع مركز األسرة يف اجملتمع وحتافظ على شرفها
، وما تركه اإلسالم من آثار قوية يف التقاليد األسرية  من جهةذلك إىل قوة التقاليد والتراث املشترك

 املدينة على األسرة اجلزائرية املمتدة من حيث البناء والسلطة ، كما أثرت احلياة يف أخرىمن جهة
والزواج واإلجناب والوظائف التقليدية لألسرة كالتربية والضبط االجتماعي والدفء العاطفي 
ألفرادها وذلك بدرجات متفاوتة نتيجة اختالف املستويات االقتصادية االجتماعية والثقافية ومناطق 

  .)467(اإلقامة لكل أسرة
ومن هنا نستخلص أمهية األسرة يف اجملتمع اجلزائري كقيمة دافع عليها يف السابق وحافظ 
عليها يف احلاضر، وذلك من خالل القوانني اليت تعتين هبا من أجل محايتها من التدهور واالستالب 

فرزهتا حيث نالحظ املعاناة النفسية واألزمة األخالقية اليت أ، الذي تعرضت له يف الفترة األخرية
التحوالت احلضارية املعاصرة واليت طبعت احلياة األسرية بكل مظاهرها دون متحيص بني النسقني 

   ."الغريب"و " اإلسالمي"
  التماسك األسري : املبحث الثاين

  مفهوم التماسك األسري : املطلب األول  
دور "ن يشري املصطلح إىل وجود درجة عالية من الترابط بني وحدات جتمع معّين ومع أ

حتدث عن التضامن االجتماعي ليشري إىل متاسك اجتماعي على مستوى أكرب من مستوى " كامي
اجلماعات الصغرية، إال أن الدراسات احلديثة متيل إىل ربط التماسك باجلماعات الصغرية، وخباصة 

ال هو اجمل: " يذهب إىل أن التماسك – فستنجر –علماء االجتماع ذوي االجتاه النفسي، فنجد 
  ". الكلي للقوى اليت تؤثر يف األعضاء من أجل استمرارهم يف عضوية اجلماعة 

التجاذب حنو : " إىل التماسك على أنه– و الفن زاندر – كارت رايت –كذلك أشار 
صور دافعية األفراد لالستمرار يف عضوية مجاعة ي، وعموما فإن املفهوم يف هذه الكتابات "اجلماعة
  .)468(معّينة
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ك معاين كثرية منها الروح املعنوية، االرتباط، التنسيق بني جهود األفراد، اإلنتاج وللتماس
القوة االندماج يف العمل، اإلحساس باالنتماء التفاهم املشترك لألدوار، العمل اجلماعي بروح 

  . الفريق، وجذب األفراد حنو اجلماعة
لصغرية والكبرية على حد وقد استخدم العلماء مصطلح التماسك للداللة على اجلماعات ا

  : سواء واليت تتميز بثالث مميزات أساسية وهي
  . متاسك الفرد باملعايري والقيم املشتركة •
  .  االعتماد املتبادل الناتج عن الصلة املشتركة •
  .)469(تضامن الفرد مع مجاعته •

تباط وتعترب احلياة الزوجية واألسرية ارتباط وثيق بني زوجني وأبنائهما، ويغذي هذا االر
جمموعة من القيم الدينية اليت تعمل على متاسك األسرة، وحتقيق التواصل الروحي والعقلي بني 
أفرادها فالتماسك األسري هو حالة من  االرتباط اليت تسود العالقات الزوجية واألسرية واليت 

 . تشمل مجيع جوانبها احليوية

  :أمهية التماسك األسري: الثاين املطلب
م واالختصاص على أمهية التماسك األسري ودوره يف بناء اجملتمعات يتفق أهل العل

وتتضح أمهية التماسك على  .واحلضارات اإلنسانية وتأثريه البالغ يف تشكيل السلوك اإلنساين
مستوى األزواج مبا حيققه من السكينة واملودة والرمحة، ومبا يتيحه من فرصة لتوجيه األبناء 

  :أما على مستوى األبناء فتتجلى أمهيته فيما يلي. مي أخطائهم ومناصحتهم ومراقبتهم وتقو
 .يوفر هلم اجلو املالئم للتنشئة السليمة  -

 .يشبع حاجاهتم الضرورية اليت تكمل توازهنم النفسي والعقلي، وينمي شخصيتهم -

 واليت حتررهم من األهواء -عز وجل–يوفر هلم الرعاية اإلميانية اليت تربطهم باهللا  -
  .والشهوات

                                                 
  . 145، ص مرجع سابق -املرأة إىل ميدان العمل وأثره على التماسك األسري خروج:  مصطفى عويف- )469(



 هويته وقوته ووحدته ويدفعه ع   أما على مستوى اجملتمع، فإن التماسك حيفظ للمجتم
للمزيد من النمو والتطور، إذ التماسك األسري شرط أساسي إلجياد جمتمع آمن، منسجم 

  . ومتكامل
 مظاهر التماسك األسري : الثالث املطلب

تفاعل اإلجيايب املتبادل، يتبادل فيه ال"يشري مفهوم التعاون عادة إىل :  التعاون واملشاركة-1
  .)470("األشخاص املنافع، إذا اشتركت مصاحل املتفاعلني، وتقسم األدوار بينهما باتفاق على ذلك

عملية اجتماعية، تعّبر عن عالقة التساند والتآزر والتكاتف واملساعدة : "ويعرفه البعض بأنه
لحة لفئة معينة أو جمموعة أشخاص، ولكنهم ملصلحة طريف العالقة، وقد يتعاون الناس لتحقيق مص

يضرون باجملتمع، كما حيدث بني عصابة من األشرار عندما يتعاونون من أجل السرقة واالعتداء 
على فئات أخرى يف اجملتمع فهذا تعاون من أجل العدوان والشر والفساد فهو تعاون هدام مضر 

ية له وجهان، ضار ونافع، وهلذا هنى اهللا عن باجملتمع، ومن هنا نقول بأن التعاون كعملية اجتماع
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ   - عز وجل–قال اهللا .)471("األول وأمر بالثاين

  .) )472 وَالْعُدْوَانِ

سرة واستقرارهاواملراد بالتعاون يف هذه الدراسة هو الوجه الثاين الذي تقوم عليه سعادة األ
ركيبة العالقة الزوجية أن اكتمال ت"تؤكد الدراسات يف علم االجتماع العائلي حيث   
 يقتضي توفر عاطفة احلب بني الزوجني، لكن هذا ال يعين أهنا تسبق تشكل العالقة التعاونية

التعادل يف بالضرورة لكن قد تنشأ العاطفة بعد الزواج إذا ما توفر اجملال القيمي املشترك وصاحبه 
القوة والتأثري واختاذ القرارات األسرية الثنائية وحدث تناغم بني املصاحل الذاتية واألسرية وبني منطي 
الوعي الفردي واجلمعي، وهذا يعين أن عاطفة احلب حتتاج إىل وسط تفاعلي معّين بني الزوجني 

 أوهلما ، الغايات واألهدافتحقيقلتنشأ فيه له شروطه وظروفه، حىت يستثمر الزوجان بذور حبهما 
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النسق القيمي الذي حيث أو على األقل يسمح بالتعبري عّما حيسه الزوج أو الزوجة للطرف الثاين أو 
        .)473("بالتوافق القيمي العاطفي"كما يصفه علي ليلى 

ولذلك فإنه من واجب الزوج أن يشارك زوجته يف عمله وحيدثها مبشاكله، ويشد كل 
خر، مطمئنا، مشجعا، سواء كان ذلك بالرأي أو بالتشجيع وأن حياول كل منهما منهما عضد اآل

فهم اآلخر، وهذه العناية من الزوج بشؤون زوجته ومشاكلها من شأهنا أن تغمرها بالسعادة فتؤمن 
  .)474(حبّبه وتقديره وتصبح أبدا مستعدة لكل تضحية يطلبها منها

 وتتوثق حني جتد املرأة نفسها قادرة على ى  تقوأن الرابطة بني الزوجني" الربت مول"ويرى 
 ختلق الزواج السعيد ةمساعدة زوجها يف عمله، وحني تكون هذه املساعدة بناءة، مثل هذه احلال

  .)475(واحلياة األسرية املستقرة
 ، فإن العالقة التفاعلية األسرية البد وأن ترتكز على التعاون ضمن عالقة تكاملية،وعليه

هذا التعاون يف املؤسسة الزواجية بدءا باالتفاق على مبادئ احلياة املشتركة، وتقسيم وتتجلى مالمح 
وتسيري شؤون البيت وميزانيته يف جو من املشاركة يف املسؤولية، وعلى  العمل واختاذ القرارات

 املستويني املادي واملعنوي، إذ لكل من الزوجني حق املشاركة يف اهلموم واألمور العامة واخلاصة
، وأن هذه  "مع اآلخر"حلياة الزوجية الصحيحة، إمنا تقوم على شعور كل من الطرفني بأنه فا
هي يف حد ذاهتا كافية لتربير كل وجودمها، فالتعاون واملشاركة والتجاوب والشعور باملعية " املعية"

 متاسك األسرة ، وهي يف ٌمجملها مظاهر ٌتشري إىلأمور البد من توافرها يف احلياة الزوجية السعيدة
  .وتوافقها

ومما الشك أن االستقرار والتماسك، يستدعي كال من الزوجني إىل مشاركة اآلخر يف 
تسعد األسرة، كما أنه البد من أن وأحاسيسه ومشاعره ومنحه العطف واحلب، لتستقيم احلياة 

عاون يف الواجبات على األبناء، والعمل على تعزيزها من خالل الت" التعاون واملشاركة"تنعكس قيمة 
املرتلية بتوزيع مسؤوليات حمددة على كل فرد من أفرادها، ومشاركة األبناء يف التجمعات العائلية 

كما تكون املشاركة والتعاون على طاعة اهللا وعبادته، وتربية األبناء ورعايتهم و واختاذ القرار، 
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األمر الذي يعزز روح  ،)476("احلياة وتستمر طيلة ،فهي احتاد يف كل اجملاالت "،االهتمام بأمورهم
  .االنتماء لألسرة واجلماعة

 أن -رضي اهللا عنها-وي عن عائشة قد حث اإلسالم الشخص على خدمة أهله، إذ ٌرو
   .)477(»كان يكون يف مهنة أهله، تعين خدمة أهله، فإذا حضرت الصالة خرج إليها« رسول اهللا 

، فقد شاركت السيدة املشاركة يف بيت النيب كما تزخر السرية النبوية مبظاهر التعاون و 
 إىل ورقة بن  وطمأنته،وذهبت معه  يف تثبيت الرسول -رضي اهللا عنها-خدجية 

 وألصحابه حىت توفيت   وكانت سندا قويا له نوفل،الستجالء األمر الذي نزل بالرسول 
 األمر وكاد الناس أن يهلكوا ويف صلح احلديبية حني تأزم. ومسى املسلمون عام وفاهتا بعام احلزن

 على أم سلمة يطلب مشاورهتا ومساعدهتا، فأشارت عليه مبا فرج  دخل بعصيان رسول اهللا 
  .األزمة  وقد رمست له اخلطة احلكيمة اليت يتبعها، فكان نعم الرأي ونعم املشورة

وضبطها منذ تاج إىل تربية منذ الطفولة، مما يوجب غرسها والتركيز عليها حيإن التعاون 
 واألبناء بأن ُتوزع مسؤوليات حمّددة على كل فرد من أفراد األسرة، هبدف الصغر، فيتعاون اآلباء

حتقيق العدالة بني عناصرها، إذ من اخلطأ الكبري أن ُيلقى على عاتق املرأة مسؤولية إدارة البيت 
 يف حني يكتفي الرجل –لها  يف حال عم–وتربية األبناء وتعليمهم، إضافة إىل العمل خارج  البيت 
  . بالعمل خارج البيت، وممارسة القوامة مبفهومها السلطوي

األسرة اليت تلتزم مبدأ التعاون والتكافل واملشاركة ال تدع جماال ألن يتسرب إليها التفكك و
  .  واالهنيار

 وما رّده، وأحرت له جوابا: أحار عليه جوابه: احلوار لفظ مشتق من حور ومنه:  احلوار-2
اجملاوبة، : مسعت َحِويَرُهَما وِحَواَرُهَما، واحملاورة: أحار بكلمة و االسم من احملاورة احلَِويُر، تقول

  .)478("وهم يتحاورون أي يتراجعون الكالم.... التجاوب : والتحاور
واحلوار عملية اتصال بني طرفني أو أكثر، وهي تعتمد املخاطبة أو املساءلة حول شأن من "
 باعتباره نافذة من النوافذ األساسية لصناعة املشتركات اليت ال تنهض حياة اجتماعية سوية الشؤون،
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بدوهنا، فإذا ارتقى احلوار من شكله البسيط أصبح حركة، فكر ينفتح على فكر آخر، أو بتعبري 
مغاير عملية تفكري مشترك بصوت مسموع هدفها تبادل املعارف ومقابلتها للوصول إىل حقائق 

  .)479("كةمشتر
 وتزداد أمهيته يف اجلانب التربوي يف البيت واملدرسة ،فاحلوار من وسائل االتصال الفعالة

ها حوألن اخلالف صبغة بشرية، فإن احلوار من شأنه تقريب النفوس وترويضها وكبح مجا
وقد ورد ذكر احلوار يف أكثر من موضع يف القرآن الكرمي . بإخضاعها ألهداف اجلماعة ومعايريها

  . والسنة النبوية الشريفة
وقد أردنا من خالل هذه الدراسة حبث احلوار بني الزوجني، معتقدين أن احلوار والتشاور 

، فهو املدخل للتفاهم وجتديد احملبة والتعاون على ختطي مشكالت احلياة االستقرارمن أهم مظاهر 
وعي بذلك أمر ضروري جيب  احلياة الزوجية، والهو عصبو ،ومتاسك احلياة الزوجية واستمرارها

ا وأن نعلمه لألجيال اجلديدة، فالتحاور البناء بني الزوجني من شأنه أن ينعكس على األبناء، فيقتد
  .ا، كما يدعم احلوار النمو الصحي والنفسي للزوجني واألبناء أيضامهبما ويتشربوا من سلوكه

لتواصل بني األفراد اجملتمعات فاحلوار أحد أهم األساليب احلكيمة واحلضارية يف اإليصال وا
والثقافات املختلفة، ويهدف إىل إفصاح كل طرف عما لديه من أفكار وآراء ليتم مناقشتها 
والوصول إىل احلقيقة عن اقتناع عقلي ووجداين وارتياح نفسي، كما أنه أحد  الوسائل اهلامة لنبذ 

ار بني الزوجني هو مفتاح التفاهم واحلو .)480(اخلالفات والرتاعات املختلفة على كافة املستويات
وألمهية احلوار يف عملية . واالنسجام، وهو القناة اليت تتحقق من خالهلا املودة والرمحة واأللفة

االتصال والتواصل اإلنساين وجناح العالقة الزوجية واألسرية، فقد أواله الكثري من الباحثني اهتماما 
 يف احملكمة الشرعية السنية يف بريوت "إصالح ذات البنيجلنة " ففي دراسة إحصائية أعدهتا ،كبريا
، تبّين فيها أن انعدام احلوار بني الزوجني هو من األسباب األوىل املباشرة املؤدية إىل 2003عام 

 علي حمّمد أبو داهش، حتت إشراف –الطالق، ويف دراسة علمية أعدها الباحث االجتماعي 
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وضح أن أهم أسباب الطالق هو صمت الزوج، عدم التفاهم جمموعة من الباحثني االجتماعيني، أ
  . وعدم النضج

إىل أن مشكلة صمت األزواج، أصبحت من القضايا اليت ختصص هلا " أبو داهش"وأشار 
    .)481(نقاشات يف الندوات العاملية ملا هلا من تأثري سليب على الزوجة واحلياة الزوجية عامة

 يف األسر مؤشر قوي على فتور العالقة وخفوت إن ظاهرة الصمت الزوجي واليت تفشت
احلب، واحنراف العالقة عن أُسسها، حيث ُيشعر املرأة أهنا مهملة ومهمشة مما ينعكس سلبا على 

 لذلك فاحلوار الفاعل واملشاركة الفعالة بني الزوجني والتواصل ،دورها وأدائها الوظيفي يف أسرهتا
اء املشاعر وطرح اآلراء وحبث املشكالت، واستعراض املواقف اجليد والصراحة يف تبادل اآلراء وإبد

 من شأنه أن ،املختلفة وحسن اإلنصات للطرف اآلخر يف جو من التفاهم املتبادل والنقاش الودي
حيقق االنسجام، وبالتايل الوصول معا إىل صيغة تفاهم حول كل ما يتعلق حبياهتما املشتركة للوصول 

  .     ودة والرمحةهنائيا إىل هدف السكن وامل
يف تنشئة الطفل ملا له من دور فعال وأثر " احلوار"كما ميكن للزوجني أن يستثمرا قيمة 

إجيايب يف تنمية فكره وتنظيم سلوكه وعواطفه وبناء شخصيته املتميزة لتحقيق صالحه وجناحه يف 
  .)482("مجيع جماالت حياته

سته يف احلياة الزوجية و األسرية، من أهم وبناء على ما سبق، نستنتج أن تعلم احلوار، وممار
  . مظاهر االنسجام والتفاهم الزوجي واالستقرار والتماسك األسري

  االحترام   -3
بقيمة التقدير، فاحترام إنسان أو رأي يعين تقديره وإعطاؤه ارتباطا كبريا االحترام يرتبط 

  .حقه الذي ينبغي له من االعتراف بقيمته 
ه بوصفه عضوا يف اجملتمع اإلنساين من شأنه أن ينسحب على احترامه واحترام الشخص لذات

لإلنسان بصفة عامة من حيث هو إنسان كرمه اهللا واستخلفه يف األرض، بصرف النظر عن جنسه 
 وينطوي ذلك على احترام قيمة احلياة ذاهتا اليت هلا حرمتها وحصانتها اليت ال ،أو لونه أو معتقده
نبع من تداخله الواضح يف كل جماالت حياتنا تأسيسا على يمشولية االحترام و... جيوز املساس هبا

                                                 
 http://www.thawra.alwehda.sy le 21/10/2005:   أنظر موقع- األسرةأمهية احلوار بني أفراد:  ميسون فهمي نيال- )481(
   .08، ص 2003، 1 دار ابن حزم، ط-أطوارها وآثارها ومثارها تربية الطفل يف اإلسالم،:  عبد السالم عطوة الفندي- )482(



احترام الذات، مث ينسحب ذلك على احترام أقرب الدوائر إلينا وهي األسرة كمؤسسة تعد اخللية 
  .األوىل لكل جمتمع

إنسانية من أهم مظاهر التماسك والتوافق، ويعين أن حيترم كل من الزوجني االحترام ٌيعد و
الطرف اآلخر وكرامته وقراراته فال يعرضه لإلحراج أو النقد أو التجريح أمام اآلخرين على أن 
هناك أمور جتعل الشخص يفقد احترامه، منها األنانية وعدم اإلحساس باملسؤولية، فالزوج الذي ال 

حياته له، والذي يضع اعتبارا إال ملصلحته ولذاته غالبا ما يفقد احترامه لنفسه وبالتايل احترام شريك 
 فالزوج الذي يستويل على ،يؤذي الشعور باالحترام، هو استخدام اآلخر كوسيلة لتحقيق غرض ما

راتب زوجته مستعمال أسلوب االبتزاز واإلكراه والزوج الذي يشعر شريكه بأنه جمرد مصدر للذة 
   .    احلسية غالبا ما يصاب بفقدان اإلحساس باالحترام لآلخر

 اء االجتماع يف الكثري من األمور اليت تساهم يف فصم عرى العالقة الزوجيةلقد حبث علم
وتقويض البناء األسري، فوجدوا أن عدم إظهار االحترام ألحد طريف العالقة من أهم أسباب 

  .التفكك واالهنيار
إن ما يؤذي الشعور باالحترام، رفع الصوت على اآلخر أمام األبناء أو األهل أو يف مكان 

فقيمة االحترام تقتضي أن حيترم كل شريك .  وعدم احترام مشاعره وقراراته، وتعمد إحراجهعام،
شخصية الطرف اآلخر ويتقبل عيوهبا قبل مزاياها، والتقبل يعين القبول والتفهم بأن صفات قرينه قد  
يكون جزء منها وليد الظروف والبيئة، لذا جيب أال حناول أن نعيب على الطرف اآلخر تلك 

لعيوب ونتذمر منها، وحناول أن نغريها بالقوة فبعض هذه العيوب قد يذوب تلقائيا عندما يشعر ا
الطرف الذي حيملها أن شريكه يقبلها فقط من أجله، رغم أهنا قد تكون صفات غري مرغوب 

فمن الصعب أن يقّوم طرف الطرف اآلخر، إال أنه حببه له على ما هو عليه يستطيع أن .  )483("فيها
  . حه القوة لتغيري نفسهمين

 كيان الشخص يف وجوده أو غيابه ألنه ال يصح أن نذم أو نشكو حفظ يعين االحترامكما 
  . الشريك آلخرين، ألن ذلك ُيْهِدُم صرح الشريك يف داخل الفرد قبل أن ُيْهَدَم يف عيون اآلخرين

                                                 
                        Http://www.islam.gov./qa/umma book/book-Indexe.aspx: أنظر موقع-)483(



 األثر الكبري يف ولهمل معاين القبول والتقدير واألمانة حي فاالحترام مظهر قوي للتماسك،
إشاعة الرضا والسعادة واالستقرار بني أفراد األسرة، وتوفري املناخ النفسي الصحي السليم لتنشئة 

  .   اجتماعية سليمة
   التفاهم-4

معرفتك الشيء بالقلب، ومنه فَِهَمُه فَْهًما َوفََهاَمةً أي : التفاهم لفظ مشتق من فهم، والفهم
فهمه شيئا بعد :  وعرفته وفّهمت فالنا وأفهمته، وتفهم الكالمعقلته: علمه، وفهمت الشيء

   .)484(شيء
والتفاهم عملية اتصال بني طرفني أو أكثر، تعتمد على تبادل اآلراء وسردها بإخالص 

ويعد التفاهم "وبصدق، وبتعبري آخر هو جهد نبذله لتفهم آراء الطرف اآلخر وممارساته ومشاعره 
  .)485(" وللتواصل الفكري بينهم،لبشرأسلوبا راقيا للحوار بني ا

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ  ث عليه، يقول اهللا عز وجل حيو  يقره اإلسالم،مظهروالتفاهم 
 اللَّهَ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ

 فالتعارف هو اخلطوة األوىل حنو التفاهم والتعاون يف شىت جماالت احلياة، .)486(  )13(عَلِيمٌ خَبِريٌ
مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم، كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو « ، يقول الرسول 

  .)487(»تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى
 وتعاون بني واحترام تكتمل لبناته من غري تفاهم  أنكن مي الالبناء االجتماعيفهذا 

 ينبغي أن يرتكز أما على صعيد العالقة الزوجية فإن تنمية التفاهم العميق بني طريف العالقة.أفراده
 أوهلما اإلنصات إىل وجهة نظر الطرف اآلخر وحماولة فهمها، بدال من ":على أسلوبني اثنني

لوقوف معارضا وجهة النظر تلك، وثانيهما نقل هذا املبدأ إىل االهنماك فورا بتحضري النفس ل
عدم القدرة على التعبري عن النفس،  على أن من األشياء اليت تعوق التفاهم.  )488("املتحدث نفسه
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وقد يرجع السبب إىل اخلجل أو إىل كثرة اإلحباطات اليت قد يكون مرجعها الطرف اآلخر، وقد 
د الزوجني وراء عدم القدرة على التفاهم، فنجد مثال الزوج يتهم تكون األحكام املسبقة لدى أح

زوجته دائما بالغباء وسوء الظن، وقد يرجع السبب إىل عدم رغبة أحد الطرفني يف االستماع لآلخر 
لقد أجريت . "وحماولة قطع احلوار بكلمات مستفزة وبالتايل ال تعطي فرصة لآلخر للتعبري عن نفسه

س الرأي يف فرنسا، تقيس اجملتمعات األوربية والعربية والشرق آسيوية دراسة من معهد لقيا
كم تفهم الزوجة زوجها؟ وكم يفهم : واإلفريقية، وترتكز هذه  الدراسة على سؤال واحد مفاده

الزوج زوجته؟ فوجدوا أن أكثر النساء فهما لزوجها املرأة اليابانية تصل نسبتها إىل سبعة ومثانني 
 والرجل األورويب كذلك نسبة خمتلفة ، % 80وزوجها يفهمها بنسبة مثانني باملائة   % 87باملائة  

وجد أن املرأة العربية  (*) أما يف اجملتمع العريب.% 70 إىل سبعني باملائة % 63ثالثة وستني باملائة 
  .%-3 وأن زوجها يفهمها بناقص ثالثة % 99 بنسبة تسعة وتسعني باملائة  )489(تفهم زوجها
وء التفاهم أو سوء فهم كل طرف لصاحبه أساس كثري من املشاكل الزوجية، فإذا  إن س

اتضحت األمور وعرف كل طرف كيف ينظر اآلخر إىل األمور اخلالفية وكيف يفسرها، وملاذا 
 فالتفاهم يلعب الدور األساسي والعميق ، العالقةتأقدم على بعض التصرفات تبددت املشاكل وقوي

 هدف العالقة وإحدى االحتياجات كما أنه،القة الزوجية ومنوها واستمرارهايف هندسة وبناء الع
  .األساسية لبناء أسري سليم

 :االتفاق على منهج مشترك لتربية األبناء-5

إن اشتراك الزوجني يف تربية األبناء ، واالتفاق على منهج وأسلوب التعامل معهم له دور 
د األسرة ، كما يعترب هذا العامل مؤشر حيوي ومظهر من كبري يف إجياد الترابط والتماسك بني أفرا

فتربية األبناء وتأديبهم مهمة أساسية يف حياة األسرة املسلمة . مظاهر توافق األسرة واستقرارها
ومظهر من مظاهر الترابط والتقارب، لذلك حرصت الشريعة اإلسالمية وأوجبت على اآلباء هتذيب 

ما فيه مصلحتهم ، وجعلت لألب الوالية العامة على أبنائه ، وهي األبناء وتأديبهم ، ومحلهم على 
يأيها الذين آمنوا قوا  " -عزوجل –والية إنفاق وتأديب وإرشاد وإصالح وتوجيه ، كما يف قوله 

   .)490(" أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس واحلجارة

                                                 
 .  أجريت هذه الدراسة يف اجملتمع املصري-(*)

  .  225،  ص 2007 ،1 أريج للنشر والتوزيع، ط-هذا ديننا:  عمر عبد الكايف- )489(
  .6 سورة التحرمي اآلية - )490(



 واالجتماعية واالقتصادية اليت وختتلف املناهج وتتباين من أسرة إىل أسرة تبعا للبيئة الثقافية
  : تنتمي إليها ، وفيما يلي عرض جملموعة من األساليب السائدة يف معاملة اآلباء لألبناء

 مما الشك فيه أن ما يلجأ إليه اآلباء من اجتاهات تتسم باحلب حنو :املساندة االنفعالية •
 التنشئة االجتماعية اليت تتخذ شكل أطفاهلم يكون مؤثرا وفعاال، ألنه عن طريقها ميكن التنبؤ حبصيلة

فاألطفال الذين ينشؤون حتت رعاية آبائهم ويف ظل عالقات عاطفية طيبة . االجتاهات والسلوك
مييلون إىل تنمية الصفات املقبولة اجتماعيا، أما التهديد باحلرمان من املساندة االنفعالية، فهو يف حد 

 معاملة أطفاهلم، وهذا األسلوب ميثل ميكانيزما يؤثر ذاته أسلوب عدواين قد يسلكه بعض اآلباء يف
 . )491(على مسار تنشئتهم االجتماعية السليمة

وقد دلت الدراسات على أن اآلباء الذين تتسم اجتاهاهتم باملساندة االنفعالية واحلب   
قة تربيتهم ألبنائهم، هم أباء دميقراطيون، يتسمون بالتوافق مع أنفسهم ومع احمليطني هبم، وتعترب طري

ألطفاهلم مثالية من الناحية النفسية واالجتماعية، فهم يشجعون أبناءهم على االستقالل الذايت 
  .)492(وميتازون باالعتدال وضبط النفس

وبالرغم من أن األسلوب املدعم باملساندة االنفعالية مهم وضروري يف تنمية الطفل اجتماعيا    
 يتمتع بصحة نفسية واجتماعية سوية إذا  ما صاحبه اإلمهال إال أنه ال يستطيع لوحده أن خيلق طفال

 .        والتسيب، إذ ال بد أن يقترن بأسلوب الضبط الوالدي

ويقصد بالضبط الوالدي هنا، االعتدال وليس اإلفراط يف وضع القيود، أو : الضبط الوالدي •
 االجتماعي، ونقصد بفرض اإلفراط يف التسيب حىت ال يؤدي هذا أو ذاك إىل قصور يف منو الطفل

القيود درجة إجبار اآلباء أو حثهم لألبناء على القيام بعمل معني مثال، سواء عن طريق العقاب أو 
 . اإلقناع

أن هذا األسلوب يف معاملة األطفال من شأنه أن خيلق أطفاال " ديانا بومريند"واعتربت   
هلم القدرة على تفهم بيئتهم وتكوين عالقات يشعرون بالثقة يف النفس واالستقالل الذايت مما يهيئ 

  .)493(اجتماعية ناجحة مع أقراهنم
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إىل هناك نوعني من األساليب الضابطة اليت قد ميارسها اآلباء يف " رولرت وتوماس"وأشار كل من 
معاملتهم ألبنائهم، يتمثل األسلوب األول يف االستقراء  والذي يشري إىل أسلوب التفاهم بني اآلباء 

فاهلم، وذلك عن طريق تزويدهم مبعلومات عن عواقب ما يأتون به من سلوك أما األسلوب وأط
  .)494(الثاين فيتمثل يف اإلكراه أو اإلجبار بدون االهتمام برغبات الطفل أو حىت مناقشته أو إقناعه

إن األسلوب الوالدي القائم على إثارة املخاوف وانعدام األمن يؤدي إىل : عداء الوالدين •
فاألسلوب العدواين من .  الطفل إىل االضطرابات النفسية، والتأخر يف نواحي النمو املختلفةتعرض

شأنه أن ُيشعر الطفل باإلحباط ويتفاقم غضبه، وينتج عن أسلوب العداء الوالدي جتنب الطفل 
االحتكاك بوالديه بغرض تفادي العقاب البدين، وبالتايل تقل قدرة الوالدين على تطبيع الطفل 

جتماعيا، و حتت هذه الظروف يعرب الطفل عن عدوانه بطرق غري مباشرة، فيبتعد عن جمال األسرة  ا
 . حيث عقاب الوالدين ويتخذ جماال آخر أكثر أمنا ال خيشى فيه العقاب كاألصدقاء والزمالء

بأن غالبية اآلباء العدوانيني من العاطلني الذين : " و أوضح كل من جاربر رينو وجروتر
ون إىل مستويات اجتماعية منخفضة، فيعزون معظم املشكالت اليت حتل هبم إىل أطفاهلم، ينتم

فاألم العدوانية، غالبا ما تكون قد تعرضت ملشكالت . ويلوموهنم أكثر من لومهم ألنفسهم
 . )495(الوضع، أو اإلجهاض أو املشكالت الفيزيقية أو العاطفية أو التصارع الدائم مع األب 

ويتمثل هذا األسلوب يف اختالف موقف كل من األم واألب بني حلظة : ينتذبذب الوالد •
وأخرى، حبيث جند أن األب يكافئ الطفل وبعد فترة وجيزة يعاقبه، فهذا األسلوب يساعد يف خلق 
شخصية مترددة متذبذبة بني الصح واخلطأ، شخصية غري مستقرة حىت يف إعطاء رأيها ولو كانت 

 . على ثقة بأنه صحيح

أي فرض أحد الوالدين رأيه على الطفل، ويعترب النظام القائم ): التسلط(ماية الزائدة احل •
على الصالبة عامال مهما يف تكوين الضمري فإذا زاد التزمت يف فرض هذا األسلوب فإن الطفل 
تزداد لديه مشاعر الذنب والقلق وغالبا ما يتحول إىل اعتمادي، إضافة إىل االستسالم، وعدم 

 . )496( بالكفاءة، وإىل التعلق املصطنع بالوالدين وطاعة السلطة الشعور 
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 ويعين تشجيع الطفل على حتقيق رغباته  بالطريقة اليت حتلو له، ):التدليل(احلماية الزائدة  •
والقيام نيابة عن الطفل بالواجبات اليت جيب أن يتدرب عليها، وهذا األسلوب يؤدي إىل الشخصية 

 .)497(ابعة، اليت ال تثق بذاهتا، وعدم الشعور باملسؤولية واألنانيةاإلتكالية الضعيفة والت

إذا كانت االجتاهات الوالدية اليت تتسم بالعداء واحلماية الزائدة والتذبذب : تسامح الوالدين •
حيث "والتسلط من االجتاهات اليت تعيق منو الطفل، فإن اإلفراط يف التسامح والتساهل له أثر مماثل 

فراط يف التسامح مشكالت يف توافق الطفل الشخصي واالجتماعي، إىل جانب ميل يترتب على اإل
الطفل للعدوان والتسلط ألنه يتوقع التساهل والتسامح  من قبل أبويه إزاء أي سلوك عدواين أو 
خارج عن املعايري االجتماعية وما يلبث أن يتعرض إىل االضطرابات النفسية والعصبية نتيجة 

حتكاكه بعامل الواقع، فهو مل يتعود اإلحباط يف طفولته املبكرة، وقد تتخذ هذه لالحباطات عند ا
األزمات العصبية، وقضم األظافر وثورات : االضطرابات النفسية والعصبية أشكاال شىت مثل

 .)498(الغضب

 يؤدي هذا األسلوب إىل فقدان الطفل اإلحساس باألمن ماديا ونفسيا، : إمهال الوالدين •
ل يف عدم إصغاء الوالدين إىل حديث الطفل، وعدم تلبية حاجاته الشخصية أو عدم ويظهر اإلمها

 .)499(توجيهه ونصحه أو عدم مكافأته ومدحه يف حالة جناحه

ويرجع إمهال الوالدين ألبنائهم إىل االنفصال أو الطالق، وخروج األم إىل العمل وتركه   
ناء يف األسرة مما يؤدي إىل عدم القدرة على سد وحيدا أو مع مربيته أو مع اجلريان وزيادة عدد األب

  .احتياجاهتم وإمهاهلم
وقد أظهرت الدراسات العلمية على األطفال املهملني أهنم كانوا غري مستقرين انفعاليا "  

وزائدي النشاط ويتجه سلوكهم حنو اجلنوح، الكذب واهلرب من املرتل والرغبة يف جذب انتباه 
 املهملني، فكان سلوكهم مقبوال، وكانوا أكثر تعاونا ووداً وأمانة، اآلخرين، أما األطفال غري

  . )500("واستقرارا من الناحية االنفعالية
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ويعتمد هذا األسلوب على إثارة األمل النفسي، عن طريق إشعار الطفل : إثارة األمل النفسي •
 حث عن أخطائهبالذنب كلما أتى سلوكا غري مرغوب فيه، أو حتقريه والتقليل من شأنه أو الب

وإبداء مالحظات نقدية جارحة له،  مما يفقد الطفل ثقته يف نفسه، وجيعله مترددا يف أي عمل يقوم 
وغالبا ما يترتب عن هذا األسلوب شخصية . )501(به خوفا من حرمان من رضا الكبار وحبهم

 . منطوية  انسحابية، مرتبكة، غري واثقة من نفسها، توجه عدواهنا حنو ذاهتا

، بأن األم اليت تثري األمل النفسي لدى الطفل تعاين من "جيلسون، ونيوول"وضح كل من وأ  
صراعات دائمة مع زوجها نتيجة للمسؤوليات ومشاكل احلياة، ووجد أن األب الذي يثري أمل طفله 
نفسيا ينتمي يف األصل إىل أسرة تفتقر إىل االنسجام العائلي ودائمة الشجار والتذبذب والنقد 

  .)502("شونة يف املعاملةواخل
و يعين هذا األسلوب تفضيل اآلباء ألحد األطفال عن باقي إخوته،فينصب االهتمام :التفرقة •

و هذا األسلوب من شأنه أن يولد بذور . و احلماية و الرعاية على هذا الطفل أكثر من باقي اإلخوة
  .    احلقد و الغرية الشديدة و الكراهية يف نفوس اإلخوة

يسعى اآلباء إىل أن يكون فلذة كبدمها على أحسن حال ،و :الزائد عند اآلباءالطموح  •
ليس هذا فحسب بل يتمىن كل أب أن يكون ابنه أفضل منه، و هلذا يعقد بعض اآلباء آماال كبرية 

كأن يسعى األب ألن يكون ابنه متفوقا "على أبنائهم لتحقيق ما حرموا منه يف طفولتهم و ماضيهم، 
 دراسته ،دون مراعاة لقدراته و رغباته، ودون االلتفات إىل الفروق الفردية و أخذها و متميزا يف

إن من شأن هذا األسلوب أن ميارس الضغط على الطفل مما يسبب له احلرج و الضيق .بعني االعتبار 
  .     )503(" و قد يصل الطفل إىل مستوى من عدم القدرة على متابعة األمور أو حتمل املسؤولية

الصة أن لآلباء يف تنشئة األبناء أساليب متباينة، فمنهم من يستخدم أسلوب العقاب و منهم من واخل
ومن هنا تتجلى أمهية االجتاهات ... حيميهم محاية زائدة و منهم من يهمل الطفل إمهاال كامال 

 وتسيب أو الوالدية حنو األبناء،فما ميارسه الوالدان من أساليب معاملة األبناء تتراوح بني تسلط
  إمهال أو محاية زائدة أو قبول أو رفض، من شأهنا أن تزيد من أمن األبناء النفسي أو تقلل منه
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ويتأثر توافق األبناء تبعا لذلك والواقع أن هذه األساليب ما هي إال انعكاسا ملا تعرض إليه اآلباء من 
  . معاملة خالل فترة صباهم

ب السوي يف تنشئة األبناء والتفاعل معهم هو األسلوب ويف األخري ميكننا القول أن األسلو  
يف تعامله مع الطفل ال يؤمن بأسلوب القسوة والقوة، وال بأسلوب اإلفراط يف  املعتدل، فاإلسالم

محاية الطفل وتدليله وال بأسلوب التذبذب يف املعاملة، إمنا يؤمن باالعتدال يف تلبية حاجات الطفل 
  .  والرمحة واإلحسان والعدل واملساواةورغباته يف جو من املودة 

  العوامل املؤثرة على التماسك األسري : املطلب الرابع
تعاين األسرة يف عصرنا احلاضر من أزمات متعددة املظاهر كالضعف والتفكك واالحنالل 

  .واهنيار سلطة الوالدين وضعف الوازع الديين وغياب القيم الدينية واألخالقية
ات يؤدي كما يساهم يف تفكك أواصر األسرة ومتاسكها ويؤثر إن حدوث هذه األزم

  .بالتايل على عالقات أفرادها بعضهم ببعض
هذا وختتلف ردات فعل األسرة حيال هذه األزمات حسب مستواها الثقايف و االجتماعي 

نجح واألخالقي فبعضها يتغلب عليها وسرعان ما تعود األسرة إىل حالتها املتوازنة، وبعضها اآلخر ي
  .)504(نسبيا، وأخرى تفشل مما يؤدي إىل تفاقم األزمة و تضخمها

ونظرا ملا حتتله هذه األزمات من أمهية يف حياة األسرة فال بد من التحدث عن بعضها  
  :   بشكل من التفصيل

  :اختيار الشريك •
إن تكوين األسرة ضرورة حيوية ونفسية ونسق اجتماعي، ُتجمع على أمهيته مجيع الثقافات 

غض النظر عن مصدرها أو زماهنا أو مكاهنا، وُيعد االختيار الزواجي اخلطوة األكثر أمهية لتكوين ب
وحمددا مهما لسعادة األسرة ومتاسكها واستمرار كياهنا .)505("األسرة، إذ ُيعد حبق نصف املعركة

ساهم األكرب إضافة إىل كونه مقدمة لظواهر عديدة إجيابية وسلبية على السواء ،فهو امل"االجتماعي،
، ومن ناحية ةيف العالقة اإلجيابية اليت تؤكد البحوث وجودها بني احلالة الزواجية والصحة النفسي
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أخرى ُيعد االختيار الزواجي غري املوفق املسؤول األول عن التفكك األسري، وما ينتج عنه من 
  ".)506(مضادة لقيم اجملتمعإصابة األبناء باالكتئاب والتأخر الدراسي واحنرافهم وتورطهم يف أفعال 

وقد أرشدنا اإلسالم إىل مجلة من معايري حسن االختيار للزواج، واالستعداد النفسي 
الصحيح له، إذ االختيار السليم هو أساس الزواج السليم، وهذه املعايري منها ما يتعلق باجلانب 

نب املادي كالتكوين املعنوي كالدين واألخالق ووسيلة معرفته ميسورة، ومنها ما يتعلق باجلا
اخللقي أو اجلسدي ووسيلة معرفته الرؤية املباشرة واللقاء، وهي الوسيلة األساسية ملعرفة املظاهر 

  .اجلمالية املرغبة يف الزواج
إن سعادة األسرة واستقرارها، يتوقف على حسن اختيار كل من الزوجني لآلخر، اختيارا 

و لذة عاجلة، فإن ذلك كله البد أن يؤدي بعد حني من غري متأثر بعاطفة عابرة أو مصلحة مؤقتة أ
الزواج إىل انطفاء جذوة احلب وبرود العاطفة بني الزوجني، ألن البواعث احلسية سريعة الزوال، 
فاختيار الزوجة القائم على اجلمال احلسي من غري مالحظة اجلانب املعنوي من حسن الطباع وقوة 

لالضطراب و وراء االضطراب احنالل احلياة الزوجية، وإمنا األخالق، قد يعرض احلياة الزوجية 
يعين هذا إمهال  ينبغي أن يكون االختيار قائما على أساس يبقى و ال يزول، ذلك هو الدين، وال

جانب اجلمال والنسب و غريه، وإمنا املقصود أال خيضع اإلنسان يف الزواج جملرد اجلمال أو املال أو 
  .احلسب

ختيار عامل مهم يف استمرار احلياة الزوجية واستقرارها، ومن مث احلد ومن هنا كان اال
و ال ُيفهم من ذلك أن كل زواج ال يسبقه اختيار سليم فهو فاشل أو "والتقليل من مشكلة الطالق 

أن كل زواج قائم على اختيار فهو ناجح، فالتالزم يف القضايا االجتماعية أمر غري حتمي، ولكن 
 إىل حياة زوجية متماسكة، وهلذا أرشدنا –يؤدي غالبا –ة أسس االختيار السليم املقصود أن مراعا

اإلسالم إىل إحسان االختيار لدوام العشرة، فلو مل يكن عنصر االختيار مهما ملا أمر به 
» ختريوا لنطفكم،و انكحوا األكفاء ، و أنكحوا إليهم«   ويف ذلك يقول الرسول)507("اإلسالم

)508(.   
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ار الشريك، وعدم مراعاة األسس واملعايري الصحيحة، كأن يكون االختيار على إن سوء اختي
واجلمال واملركز، وإمهال االعتبارات األساسية كالدين واألخالق والسن  أسس نفعية كاملال

واملستوى التعليمي وغريها، كل ذلك يؤدي إىل سوء تكيف الزوجني وبالتايل يؤثر على متاسك 
  .األسرة واستقرارها

  :لترمـلا •
ال شك أن موت أحد الوالدين حيدث شرخا يف حياة األسرة، وبالتايل ينعكس سلبا على 

ومع هذا . سواء كان امليت أما أو أبا، فالشرخ الذي حيدثه سيهز األسرة ويؤثر فيها. حياة األوالد
فهناك من يقول أن موت األب أخف وطئا من موت األم، سيما إذا كان األطفال يف مراحلهم 

وهناك من يقول . لعمرية األوىل، نظرا ملا تلعبه األم يف هذه املرحلة من دور هام يف الرعاية والعنايةا
ولكن أيا كان . أن موت األم أقل أثرا من موت األب خاصة إذا كان هو املعيل الوحيد لعائلته

 كنف الوالدين أن استمرار احلياة األسرية يف"أنصار هذا الرأي أو ذاك فاحلقيقة تبقى واضحة وهي 
تترك بصماهتا اإلجيابية و تعكس جمموعة من اإلجيابيات،و موت أحدمها سيترك أثرا سلبيا يف احلياة 

  .)509("األسرية
  :اهلجر والغياب •

تتمثل يف هجر أو غياب  مبحطة سلبية،-يف بعض األحيان – تصطدم احلياة الزوجية 
فالطفل الذي اعتاد أن يرى والديه "  األسرة الوالدين أو أحدمها،األمر الذي ينعكس سلبا على حياة

سويا صباحا ومساء، وخالل أيام العطل وغريها، سيصاب خبيبة أمل كبرية نتيجة هذا الفراغ، 
   .)510("وسواء حصل هذا اهلجر خالل مرحلة الطفولة أو املراهقة فالنتائج السلبية حاصلة ال حمالة

تحدة تقريرا مهما عن املؤثرات اليت حتدث و قد ذكرت مؤسسة اليونسكو يف هيئة األمم امل
 يثري فيه كآبة -وقتيا كان أو دائميا–إن حرمان الطفل من أبيه : "للطفل نتيجة غياب أبيه، جاء فيه

وقلقا مقرونني بشعور اإلمث و الضغينة، ومزاجا عاتيا متمردا، وخورا يف النفس، وفقدانا حلس 
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ن والديه إىل ظهور بعض املعايب، كصعوبة النطق، كما يؤدي انفصال الطفل ع...العطف العائلي
  )511(" ومتكن العادات السيئة منه، وصعوبة منو حسه العاطفي

وغياب األب أصبح ظاهرة هتدد كيان بعض األسر ،فهذا الغياب رمبا يكون حبجة ساعات 
،أو بقصد العمل الطويلة أو إدارة األعمال اخلاصة،و أسوأ من ذلك هو الغياب يف جمالسة األصدقاء 

  .أو هروبا من املسؤوليات األسرية  اللهو،
وهناك نوع من الغياب األبوي،على الرغم من وجود األب بالبيت،إال أنه ال يشارك بفعالية 

ويكون معظم الوقت منعزال،أو  فال جيتمع مع أبنائه على مائدة الطعام مثال، يف النشاطات األسرية،
مثل هذا ..وما شابه ذلك أو اجللوس أمام الكمبيوتر، يقضي معظم الوقت يف مشاهدة التلفاز،

  .  الغياب ميثل أيضا علة تربوية كربى تساهم بصورة أو بأخرى يف التفكك األسري
ينعكس دخول األب إىل السجن سلبا على حياة األسرة  :سجن أحد الوالدين •

ضها اجتماعي واآلخر فسوف يترتب بروز نتائج بع فباإلضافة إىل الفراغ الذي يتركه يف املرتل،.
فعلى الصعيد االجتماعي تصاب األسرة بصدمة نفسية تؤدي إىل انكماشها على نفسها  .اقتصادي

مما يترتب  أما على الصعيد االقتصادي فتتأثر ميزانية األسرة،-خاصة إذا كان سبب السجن معيبا–
  .)512(عليها عبئا جديدا ليس من السهولة مواجهته و التغلب عليه

  :على اخلمر واملخدراتاإلدمان  •
فباإلضافة إىل الضرر الصحي املترتب على حصوله من هتيج للجسد وإحلاق األذى به  

فإن الضرر  وتعويده على هذا النوع من السموم الذي يدخل اجلسم ويؤدي إىل هالكه تدرجييا،
   .)513(الذي ينعكس على األسرة أكثر خطورة وأشد فتكا األخالقي واالجتماعي واالقتصادي،
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  :االحنالل األخالقي •
 إن احنالل اخللق عند أحد الزوجني أوكليهما، يؤدي إىل آثار سلبية تنعكس على حياة 
األسرة، ويتمثل هذا االحنالل يف االجنراف وراء الرذائل، واالنغماس وراء الشهوات واخليانة 

  . وتعمل على إفسادهموسرعان ما تنتقل هذه األمناط السلوكية إىل األبناء وتؤثر فيهم. بأنواعها
o رـالفق :  

فال أحد ُينكر ما للمادة من دور فعال يف دعمها  يؤثر الفقر تأثريا مباشرا على حياة األسرة،
وتوفري االستقرار هلا، فاألسرة الفقرية اليت ختتزل كل يوم الكثري من حاجاهتا، قد يؤدي هبا األمر إىل 

 فاجلنوح والسرقة واجلرمية والكذب واالحتيال .اللجوء ألعمال ترفض القيام أو اإلقدام عليها
  .)514(والغش، إن هي أحيانا إال نتيجة الفقر الذي يصيب األسرة

ولعل خطورة الفقر ال تكمن يف تأثرياته السيئة على األسرة وعلى قدرهتا على إشباع 
رمان احتياجاهتا األساسية والضرورية فحسب، ولكن ميتد تأثريه السيئ إىل شعور األبناء باحل

وإحساسهم بالدونية، وفقدهم الثقة يف أنفسهم، وهبذا يؤدي الفقر إىل العديد من املشكالت 
  . االجتماعية والنفسية واألخالقية لألسرة، ويف مقدمة هذه املشكالت التفكك وعدم االستقرار

كم وال بد أن نشري إىل أن الفقر ال يؤدي بالضرورة إىل جنوح األسرة حنو القيم السلبية، ف
  .من أسرة فقرية واجهت وضعيتها بصرب وشرف وأبت أن تستسلم للواقع السليب

 :العجز و الشذوذ اجلنسي •

ال ميكن إغفال التأثري السليب هلذين العاملني على احلياة الزوجية واستقرارها حيث ُيعيقان 
  . حصول الطالقالنمو العاطفي، مما يؤدي إىل فتور العالقة وجفائها وانتهاء أواصر احملبة ومن مث

 من صحافة وإذاعة وفضائيات وشبكة تلعب وسائل اإلعالم :وسائل اإلعالم •
إخل  أدوارا إجيابية ال ميكن إنكارها يف بعض مناحي احلياة، إال أن التأثري السليب أصبح ...اإلنترنيت

ى أكثر وضوحا، خاصة بعد استحالة التحكم فيما حتمله الفضائيات واإلنترنيت من ثقافات أخر
  .أضرت بالكثري من القيم الدينية اليت تتمتع هبا األسرة اجلزائرية
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وقد أثرت وسائل اإلعالم احلديثة على قيم األسرة وأخلت مبعايري احلالل واحلرام والطبيعي 
وألن القنوات الفضائية يف الدول اإلسالمية جتد نفسها يف منافسة غري . والشاذ واملقبول وغري املقبول

لقنوات األجنبية، فإن هذه القنوات تبث مسومها دون أن نستطيع تقدمي البديل الذي متكافئة مع ا
إن البث اإلعالمي الغريب سالح عصري مؤثر، يقتحم البيوت لتدمري القيم . حيول دون تأثريها

  .اإلسالمية ومتزيق الروابط األسرية، و دفع اجليل الصاعد حنو سبل الضياع واالحنراف
تؤدي حداثة النعمة والشهرة إىل حدوث أزمة أو مشكلة،فالغىن : هرةحداثة النعمة والش •

املفاجئ والشهرة املفاجئة تؤدي إىل خلل يف التوازن العقلي واالنفعايل، مما خيلق حالة تشابه متاما 
فكما تشكل فقداهنا مجيعا عقدة تنعكس سلبا على . حالة فقدان الثروة والشهرة واجلاه

فقد تؤدي هذه . جائي يؤدي إىل عقدة أخرى ال تقل سلبية عن سابقتهااألسرة،فكذلك جميئها الف
الشهرة والغىن إىل استعالء غري مرتكز على ارتقاء تدرجيي يؤدي بدوره إىل االدعاء الفارغ الذي ال 

هذا االنتقال املفاجئ من حالة إىل نقيضها يؤدي إىل تزعزع . يستند على ثوابت معلومة أو موجودة
 أو إىل قيام صراع بني أعضائها منفردين أو جمتمعني بسبب حماولتهم تقمص األدوار مكانة األسرة،

  . )515(اجلديدة لشخصيتهم،مما يؤدي إىل نشوء مشاكل أسرية
  :ختلي األم وإمهاهلا لرسالتها األوىل •

إن األسرة هي النواة الصلبة للمجتمع اإلنساين كله، ويرجع اضطراب النظام األسري يف 
إىل متطلبات احلياة اليت تغايل يف االستهالك، األمر الذي شكل عبئا ماديا أجرب املرأة وقتنا احلاضر 

كما أن االنقالب الكبري الذي ساد .للخروج إىل العمل،مما قلل من قدرهتا على توجيه وإعداد أبنائها
االجيابية يف املعايري، واالختالل الذي أصاب املفاهيم، جعل املرأة تعتقد أن العمل ضرورة ملشاركتها 

  .احلياة، ومساواهتا بالرجل
إن املرأة اليت اعتىن هبا اإلسالم وميزها وأقر هلا كل هذه احلقوق، جعل من أوىل واجباهتا 

، ولكن غرس القيم الدينية والفضائل يف نفوس أبنائها، وتعويدهم على طاعة اهللا وحمبة رسوله 
غاء دور األم وجعله وظيفة اجتماعية، مما جند عكس ذلك يف ظل الطرح الغريب الذي يطالب بإل

ينفي اختصاص األم هبا، ويساوي عطفها وحناهنا ورعايتها بغريها، أي أنه ميكن ألي شخص أن 
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وهذا ما ينفي حقيقة فطرية حنان األم والذي ال ميكن . يقوم هبذا الدور وبنفس الدرجة من النجاح
  .أن يعوضه حنان آخر

 ليس فقط حمصورا على العمل خارج البيت، فقد يكون اإلمهال على أن إمهال األم لرسالتها
بسبب اإلسراف يف العالقات االجتماعية مثل الزيارات اليت متتد لفترات طويلة واليت تضيع الوقت 
يف أحاديث فارغة وثرثرة ال فائدة منها، ويترتب على هذه الزيارات أن هتمل املرأة رعاية أبنائها 

  .    للزيارات، وتنسى أنه مقر للسكن والسعادة للزوج واألوالدوجتعل من بيتها جملسا 
 : سوء فهم الزوج ملعىن القوامة •

 إمنا هي -كما يفهمها الكثري من األزواج–إن القوامة ال تقتصر على توفري اجلانب املادي    
 به،املسؤولية مبفهومها الشامل، فينبغي أن يكون له حضور بني أفراد أسرته،يشعرهم بقربه و ح
مهما -ويشاركهم أفراحهم وأحزاهنم، ويصحبهم خارج البيت للرتهة واللعب وال تشغله أعماله

  . عن رعايتهم واالهتمام هبم-كانت
أنه ميلك احلرية املطلقة يف أن يفعل ما يشاء  وقد يعتقد بعض األزواج ومبقتضى هذه القوامة،

األسرة باالضطراب وفتور العالقة دون مراجعة من الزوجة أو غريها، وهذا السلوك يرتد على 
 ويف كثري من األحيان جند الرجل هبذه ،الزوجية وقد يصل األمر إىل الشك الذي يدمر هذه العالقة

التصرفات يدفع املرأة للثأر لنفسها، فتكثر اخلروج من البيت وختتلط باجلارات والقريبات يف لقاءات 
  .قد تسهم يف تدمري العالقة وزيادة حدة املشكلة

  : كثرة الطالق ألوهى األسباب •
وهذه ظاهرة خطرية هلا آثارها املدمرة لألبناء واألخالق واستقرار احلياة بوجه عام، وهي يف 
الواقع تعكس غياب الضمري والوعي الديين مبا أباحه اهللا من التفريق بن الزوجني وبعد استنفاد كل 

 إىل الطالق ألوهى األسباب، وال وسائل اإلصالح، وذلك ألن الكثري من األزواج يسارعون
يأخذون أنفسهم مبا أمر اهللا به من املعاشرة باملعروف وعدم االستجابة ملشاعر الكراهية والنفور 

  .)516(وحتري الوقت الصحيح إليقاع الطالق
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 :االهنيار العاطفي لألسرة 

 يؤثر -ان األحيم يف معظ– إن االهنيار العاطفي والذي يتمثل بالشدة والصرامة والتسلط 
  .سلبا على متاسك العالقة بني أفراد األسرة وعلى  النمو النفسي لألبناء 

وحنن لو عدنا إىل جمتمعنا الذي نعيش فيه،فزرنا السجون ،و دور البغاء :" يقول بعض املربني
و مستشفيات األمراض العقلية مث دخلنا املدارس وأحصينا الراسبني من الطالب واملشاكسني منهم، 

 واالستقرار العائلي، ومل ةسنا من نعرفهم من هؤالء، لوجدنا أن معظمهم حرموا من العاطفمث در
جيد معظمهم بيتا هادئا، فيه أب حيدب عليه وأم تدرك معىن الشفقة، فال تفرط يف الدالل وال تفرط 

 الذي فغياب العاطفة أوجد هذه احلالة من الفوضى االجتماعية وأوجد هذا اجليل احلائر. يف القسوة
   .)517("ال يعرف هدفا و ال يعرف مستقرا

   :التوترات األسرية •
تؤكد الدراسات على أن عملية التفكك األسري تأخذ شكل التوترات األسرية، أي صراع 
مستمر يف االجتاهات يؤدي إىل ضعف التماسك بني أفراد األسرة وخاصة بني الزوجني وتتميز 

  : )518(التوترات األسرية مبا يلي
اء األهداف املشتركة واالهتمامات املتبادلة بني الزوجني وطغيان الرتاعات الفردية  اختف-1
  .فيها

  . تبدأ اجملهودات التعاونية واحملافظة على بناء األسرة يف التالشي تدرجييا-2
 يبدأ كل من الزوجني يف عمليات انسحابية متكررة، وخاصة يف اخلدمات املتبادلة سواء -3

  .رجها داخل األسرة أو خا
 تزداد فرص التصادم بني الزوجني، ويظهر التناقض يف جمال العالقات املتبادلة أي عدم -4

  .وجود اتساق بينهما يف الرغبات
 تتعارض االجتاهات العاطفية بني الزوجني أو تتخذ مواقف عدوانية، كما قد تظهر -5

  .الالمباالة فتتخذ العالقات الزوجية شكال سطحيا
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كن إرجاعها إىل عدة أسباب خمتلفة تتضافر وتتداخل مع بعضها وتعمل  وهذه املظاهر مي
  :)519( على نشوء التوتر، ومن أهم هذه العوامل ما يلي–كما أثبتت الدراسات –تدرجييا 

وهذه العوامل تعود إىل وجود صفات وراثية حتدد ردود األفعال : ةـالعوامل املزاجي: أوال
  :يف ضوء ذلك ميكننا تصنيف األشخاص إىل عدة أصنافاالنفعالية والعاطفية عند الفرد، و

 . أشخاص يظهرون اجتاهات انطوائية أو انبساطية-أ

 . أشخاص يرجعون إدراكهم إىل احلواس أو إىل نوع من اإلهلام-ب

 .  أشخاص يبنون أحكامهم على املنطق أو على مشاعرهم-جـ

سابقة والذي يتحول إىل توترات ال وال بد من اإلشارة إىل أن الصراع الناجم عن العوامل ال
  .يؤدي بالضرورة إىل التفكك األسري

خمتلفة بني الزوجني، ومن مث تنشأ قد تكون القيم االجتماعية  :القيم االجتماعية: ثانيا  
الصراعات والتوترات األسرية اليت قد تؤدي إىل التفكك األسري، وذلك ألن القيم حتدد أنواع 

  . لقيم هدفا للسلوك السلوك، وقد تكون هذه ا
يكتسبها الفرد من وضع اجتماعي وهي عبارة عن استجابات   :ةاألمناط السلوكي: ثالثا  

 قد -عند الزواج-خاص، وهذه املكتسبات قد تتغري وإذا مل تتغري فإهنا تستقر عند وضع معني 
ائل املتعلقة يصعب بعد ذلك تغيريها، وقد تتطور درجة التوترات إىل حد التصادم خاصة يف املس

  .باملبادئ اليت يرجع االختالف فيها إىل جتارب الزوجني قبل الزواج 
رجع إىل الفشل واإلخفاق يف حتقيق العواطف اليت كانت قبل هناك توترات ت :رابعا  

الزواج، فإذا كان احلب قد أصبح أساسا يف الزواج،فإن انطفاءه حيدث املشاكل مباشرة بني 
أن الكثري من الزوجات يشعرن بالسعادة الزوجية إذا كانت " باحثني الزوجني، ويقول بعض ال

، ومن مث فإنه ميكننا القول أن "العالقة اجلنسية ترمز لديهن عن عمق العالقة بينهن وبني أزواجهن
 يؤدي إىل - مصحوبا بعدم االهتمام بالعالقات اجلنسية –اخنفاض درجة احلب بني الزوجني 

  .ية ومن مث سوء العالقة بني الزوجنيالعزوف عن احلياة الزوج
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نتج عن خروج املرأة للعمل واستقالهلا االقتصادي :  استغالل املرأة االقتصادي:خامسا  
إىل عدم وضوح دورها كزوجة أو كأم، خاصة إذا حاولت ممارسة حقوقا تتعارض مع واجباهتا 

  لوقوع يف صراعات وتوتراتاألسرية مما يشعر الرجل ببداية زوال مقومات األسرة، وبالتايل ا
ال بد من اإلشارة إىل املشكالت النفسية للزوجني باعتبارها من العوامل األساسية اليت تؤثر : سادسا

  .يف عملية التماسك واالستقرار
حيث يتعرض بعض األزواج إىل مشاكل نفسية هتدد كيان األسرة وتؤثر على سعادة أفرادها، ومن 

  :)520(هذه األمناط الزوجية ما يلي
  :  الزوجات املسترجالت-أ  
يأخذ هذا النوع من الزوجات شكال مشبعا بالرغبة يف التسلط والتحكم يف الرجال، أي   

أن الزوجة قي هذه احلالة جتعل زوجها حيتل مركزا ثانويا يف جملسها، كما متيل إىل إظهار عيوب 
 زوجها يف املوضوعات  تكون ثرثارة تناقش وجتادل–على الغالب –زوجها، وهذه الزوجات 

  .املختلفة سواء خبطأ أو صواب
والزوجات املسترجالت غري قادرات على تكوين عالقات عاطفية مع أزواجهن، ومن مث 
فإهنن يصبحن مصدرا لقلق األزواج مما يؤدي إىل سوء العالقة الزوجية، وبذلك خيتل التماسك 

  .األسري
من الرجال املتخنثني الذين ال يستطيعون التوافق مع وما ميكن مالحظته أن هناك أيضا حاالت شاذة 

  .النساء العاديات
  :  الزوجات اهلسترييات-ب 

وهذه الزوجات من العصبييات الالئي يشتكني باستمرار من سوء الصحة النفسية وبالتايل 
 فإهنن دائمات التردد على األطباء، ويف بعض احلاالت تنتقم الزوجات هبذا األسلوب من أزواجهن

وهذه الزوجات مثلهن مثل الزوجات املسترجالت يكن .الذين يهملوهن بطريقة غري شعورية 
مصدرا للقلق واضطراب احلياة الزوجية، وآثار هذه العوامل تظهر يف هروب األزواج من البيوت، 

  .وهذا من غري شك يؤثر سلبيا على الصحة النفسية ألفراد األسرة والتماسك األسري
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  :طفال األزواج األ-جـ
ينشأ بعض األزواج وهم يشبهون األطفال يف سلوكاهتم غري معتمدين على أنفسهم يف 

  .شؤوهنم املختلفة، مرتبطني بأمهاهتم وأسرهم يف قضاء حاجاهتم ومتطلباهتم 
وعندما يتزوج مثل هؤالء األشخاص، فإنه يطلب من زوجته أن تكون له وحده معتمدا 

 أن طبيعة األم شيء والزوجة شيء آخر، -كما هو معروف– عليها يف شؤونه املختلفة، إال أنه
باإلضافة إىل أن مثل هؤالء األزواج ال . فالزواج تفاعل بني الزوجني وحتمل مسؤولية مشتركة

يستطيعون البث يف القرارات واملواقف اليت تواجههم كأزواج، فيلجأون إىل زوجاهتم ورمبا ترفض 
  .مطالبه فيلجأ إىل أمه
لزوجات العاديات كثريا ما يثرن يف وجوه أزواجهن من هذه التصرفات مما ولذلك فإن ا

  .يؤدي إىل اضطراب التوافق بينهما
 إىل عدم التوافق بني الزوجني ومن مث - من غري شك –كل هذه املشاكل النفسية تؤدي 

 الوقوع باستمرار يف مشاجرات وصراعات، وهذا بدوره يؤثر تأثريا سلبيا على متاسك األسرة
                                                                                                         .واستقرارها

ا تعود ومن هنا جند أن العوامل اليت تؤثر على متاسك األسرة متعددة وخمتلفة، إال أهن
وبالدرجة األوىل إىل ضعف الوازع الديين وغياب القيم الدينية اليت حتكم العالقات األسرية، 
واضطراب املعايري االجتماعية، والتجرد من معاين الشرف والفضيلة، مما يؤثر سلبا على اجلانب 

  .الوظيفي يف التماسك األسري، والذي قد يؤدي إىل االهنيار الكلي لألسرة
  :التغيري االجتماعي وأثره على التماسك األسري: خلامسااملطلب 

لقد أحدث التغري االجتماعي، وعلى وجه اخلصوص التغري االقتصادي الناتج عن التقدم 
التكنولوجي، هزة يف كيان األسرة ومتاسكها، حيث صاحب انتشار حركة التصنيع، تفكك الرباط 

 األمر الذي جعل -هنيار سلطة اجملتمعات الزراعيةا- )521(االقتصادي الذي كان يربط األسرة الريفية
 . أساس العالقات االجتماعية يستند إىل املسؤولية الفردية، وما حيقق الفرد من اجنازات

                                                 
  .140 ، جملة العلوم االجتماعية ، مرجع سابق ، ص خروج املرأة إىل ميدان العمل وأثره على التماسك األسري:  مصطفى عويف- )521(



كما أدى انتشار التصنيع، واتساع نطاق التعليم واملدنية، وارتفاع مستوى الدخل وزيادة 
عمل، وأخذت العالقات بني الرجل واملرأة، بعدا الضغوط االقتصادية، إىل خروج املرأة إىل ميدان ال

جديدا، يقوم على أساس حترر املرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، األمر الذي أدى بدوره ألن تتخذ 
هذه العالقة صبغة جديدة أبعد من جمّرد حترير املرأة، حيث أصبحت املطالب تتمثل يف نشدان 

  . مساواة حقيقية بني الرجل واملرأة
انغماس املرأة يف سوق العمل، وما تبعه من حتررها واستقالهلا اقتصاديا كان له  إن 

  : انعكاسات يف حميط األسرة أمهها
: تغري منط العالقات األسرية من ناحية، وتغري مكانتها ودورها التقليدي من ناحية أخرى* 

رجل يف السيادة على األسرة بل حيث أدى انتشار فكرة حترر املرأة ومناداهتا باملساواة إىل منازعة ال"
  .)522("أصبحت هي املتصرفة يف شؤون املرتل، والقائمة بأكرب قسط من مستلزماته ومسؤولياته

 تزايد دخول املرأة سوق العمل إىل تزايد ملحوظ يف معدالت حدوث -بالفعل–ولقد أدى 
 زواج فاشل، ومل يعد حاالت الطالق، فلم تعد هناك ضغوط اقتصادية جترب املرأة على االستمرار يف

وتشري بعض الدراسات إىل أن .  عائقا حيول دون االنفصال عن الزوج- بالتايل-وجود األطفال ميثل
مبعىن أنه . هناك ارتباطا اجيابيا بني الدخل االقتصادي للمرأة وبني احتماالت حدوث حاالت الطالق

  .القكلما ارتفع دخل املرأة كان ذلك مؤشرا إىل تزايد معدالت الط
فاألطفال يف هذه "كما تراجعت السلطة األبوية يف األسرة احلديثة، خاصة يف الدول الغربية 

اجملتمعات يبدأون منذ فترة مبكرة من حياهتم يف االختالط ببيئات خارج نطاق األسرة كاحلضانة 
ال يف هذه اخل واخنراط األطف...املدرسة، مجاعات اللعب يف احلي، مجاعات اهلوايات، نوادي ثقافية

هذا إضافة إىل وسائل االتصال اجلماهريي ...البيئات يشغل قدرا كبريا من اهتمامهم وتفكريهم
 وتؤثر فيهم، وتوجه سلوكهم، مما جيعل سلطة األب .)523("كالتلفزيون اليت جتلب اهتمام األطفال

ر املذاهب أو األم على الطفل يف تراجع مستمر، وقد دعم هذا التراجع يف سلطة األبوين انتشا
  . الدميقراطية اليت متنح األطفال مساحة من احلرية يف تصرفاهتم وممارستهم

                                                 
  .84سابق، ص ، مرجع دراسات يف االجتماع العائلي:  مصطفى اخلشاب- )522(
  .   169، ص 1992 ، 2، دار املعرفة اجلامعية ، مصر، طاالجتاهات املعاصرة يف دراسة األسرة :   علياء شكري- )523(



 العمل جلانب بأن استيعا"تأثر وضع الطفل يف األسرة، حيث كشفت بعض الدراسات * 
كبري من وقت الزوجة بعيدا عن أطفاهلا، قد ساهم بدوره يف زيادة حجم مشكلة احنراف األحداث 

  .)524("يف األسرة احلديثة
 كليفورد كريك –ويف حماولة لتوضيح الدور املعقد واملتغري للمرأة يف األسرة احلديثة، مّيز 

 بني أمناط متعّددة لألدوار اليت تقوم هبا املرأة فريى أن املؤثرات احلضرية وانتشار الصناعة -باتريك
تغيري دورها قد أتاحت فرصة عمل أوسع للمرأة مل تعهدها من قبل، فكانت عوامل هامة يف 

ومكانتها التقليدية ويف تغّير جمموعة التصورات املعيارية اليت حتّدد وتوجه سلوكها، لتوجد جمموعة 
أدوار متمايزة، تعترب أدوارا بديلة للدور التقليدي للمرأة ومن أهم األدوار احلديثة للمرأة يذكر 

  .)525(باتريك
عاملها حيدد مبرتهلا وأسرهتا ومن مزايا  وهو الدور التقليدي للمرأة، ف: دور الزوجة األم-1

هذا الدور ما يشتمل عليه من أمن وحق اإلعالة واالحترام كزوجة والطاعة كأم، ومتارس املرأة يف 
حدود هذا الدور بعض السلطة، ولكنها مع ذلك مطالبة بالوفاء بالتزامات تربية األطفال، وإدارة 

  . ادية التابعة للرجلاملرتل، وتقبل املكانة االجتماعية و االقتص
ويرتبط هذا الدور تارخييا بالنمط التقليدي لألسرة، غري أن انتشار املؤثرات احلضرية على 
  . نطاق واسع، قد طور منطني جديدين لدور املرأة يف األسرة احلضرية مها دور الرفيق ودور الشريك

وحصوهلا على  ومن مسات هذا الدور مشاركة املرأة لنجاح زوجها، : دور الرفيق-2
استجابات رومانتيكية وعاطفية كبرية، باإلضافة إىل حصوهلا على مزيد من املدخرات لإلنفاق على 
مظهرها والترويح عن نفسها، فضال عن أهنا قد متارس بعض أوجه النشاط االجتماعي والثقايف 

أكرب جمموعة من كوسيلة لقضاء وقت الفراغ، كما يتطلب منها هذا الدور إقامة عالقات اجتماعية ب
  .أعضاء األسر األخرى

ويكون هذا الدور أكثر وضوحا يف األسر اليت يكون فيها الزوج :  دور الشريك-3
والزوجة على مستوى عايل من التعليم، ويتضمن هذا الّدور استقالال اقتصاديا للزوجة، ومساواة 

تزاماته املسامهة املالية من بالزوج يف السلطة والتصرف واحلريات األخالقية واالجتماعية ومن ال

                                                 
  .89، مرجع سابق، ص األسرة واجملتمع:  حممد أمحد بيومي وآخرون- )524(
  .91، املرجع السابق، ص األسرة واجملتمع:  حممد أمحد بيومي وآخرون- )525(



جانب الزوجة يف ميزانية األسرة ومسؤولية حتقيق النجاح وتقبل املسؤولية املتساوية مع الرجل يف 
  . تربية ورعاية األطفال

ومع أن تعدد هذه األدوار بالنسبة للمرأة يف األسر احلضرية، قد يكون يف نظر البعض أحد 
 األسرة احلديثة إال أن تطور هذه األدوار البديلة للدور التقليدي العوامل اهلامة، اليت أدت إىل تفكك

يؤكد من جديد إىل أي مدى أحدثت املؤثرات احلضرية تعديالت جوهرية يف األبعاد البنائية لألسرة 
  .احلضرية

وغين عن البيان أن الدول العربية واإلسالمية تواجه موجة عارمة من التحديث، دفعت هبا 
غيري السريع، خيتلف عن الدول الغربية، ومع ذلك ما زالت هذه الدول جتاهد يف حنو صور من الت

احلفاظ على هويتها العربية، وعلى الصبغة األساسية لألسرة باعتبارها نواة اجملتمع واألساس الذي 
  .تقوم عليه احلياة، ويتم هبا تناقل اإلرث احلضاري

   

  



  
  

  ض النتائجتحليل وتفسير البيانات وعر: الفصل الثالث
  

   عرض وحتليل البيانات امليدانية: املبحث األول 

  عرض النتائج العامة للدراسة: املبحث الثاين 



    وحتليلهاعرض البيانات امليدانية: املبحث األول 
  )البيانات العامة( عرض البيانات اخلاصة باحملور األول - 1

 :توزيع أفراد العينة حسب السن - 1-1

                العينة  الزوجات  األزواج
  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  فئات العمريةال

  22  22 % 4  4   سنة 30 – 20

  38  38  % 36  36   سنة 40 – 31

  26  26  % 33  33   سنة 50 -41

  14  14  % 27  27   سنة فما فوق 50

  % 100  100  املـجمـوع 

 

100  100%  

  لدراسةيبني الفئات العمرية لعينة ا: 02جدول رقم 
أن أكرب نسبة ومن كال اجلنسني " 02" يتضح من خالل اجلدول رقم :التعليق على اجلدول

 لدى األزواج % 36سنة ، وذلك بنسبة ) 40-31(تنتمي إىل الفئة العمرية اليت يتراوح سنها ما بني 
) 50-41( بني  لدى الزوجات، مث تليها يف املرتبة الثانية الفئة العمرية اليت يتراوح سنها ما% 38و 

  .  للزوجات% 26  بالنسبة لألزواج و %33سنة وذلك بنسبة 
 بالنسبة للزوجات، يف حني % 14 بالنسبة لألزواج و % 27 سنة فما فوق 50وبلغت فئة   

سنة حيث بلغت النسبة لدى )30-20(تنخفض النسبة لدى الفئة العمرية اليت يتراوح سنها ما بني 
  . الزوجات لدى % 22 مقابل %4األزواج 
  .بالنسبة للزوجات 37.82و  42.2هذا وقد بلغ املتوسط احلسايب ألعمار األزواج   
وعموما فإن توزيع أفراد العينة يعترب توزيعا معقوال، خيدم الدراسة بشكل جيد حبيث   

 يستوجب مرور الفرد بتجربة زواجية ال تقل عن ثالث سنوات، وهذا لتكوين رؤية صحيحة عن
جية واألسرية، إضافة إىل النضج والوعي اللذان ٌيفترض أن يتحلى هبما األزواج العالقات الزو

  .   والزوجات يف هذا العمر
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   التعليميتوزيع العينة حسب املستوى  – 2- 1
                العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبةالتكرارات   املستوى التعليمي
  05  05 % 7  7   أمي -

  09  09  % 8  8   يقرأ ويكتب -

  19  19  % 26  26  أساسي أو متوسط -

  35  35  % 30  30   ثانوي -

  32  32  % 29  29   جامعي -

  % 100  100  اجملموع

 

100  100  

  يبني توزيع أفراد العينة حسب املستوى التعليمي: 03جدول رقم 
 واخلاص باملستوى التعليمي، أن "03"يتضح من خالل اجلدول رقم  :التعليق على اجلدول

            عّينة الدراسة تشمل مستويات علمية خمتلفة، حيث بلغت نسبة األزواج من ذوي املستوى الثانوي 
  .  بالنسبة للزوجات%35  ويقابلها% 30

   %29 بـمث تأيت الفئة احلاصلة على املستوى اجلامعي يف املرتبة الثانية وبنسبة إمجالية تقدر   
 بالنسبة لألزواج ذوي املستوى %26 بالنسبة للزوجات، تليها نسبة %32بالنسبة لألزواج و

  .  بالنسبة للزوجات% 19األساسي أو املتوسط مقابل 
 بالنسبة للزوجات % 9  بالنسبة لألزواج و % 8ون ويكتبون فقد بلغت أن يقرأما فئة الذي  

  . بالنسبة للزوجات% 5 بالنسبة لألزواج و% 7وأخريا تأيت الفئة األمية بنسبة 
، قد مكنا من هونستخلص مما سبق أن السياسة التعليمية املرتكزة على جمانية التعليم وإجباريت

  .  اجلزائر ومن مثة تقليص نسبة األميةرفع النسبة العامة للتعليم يف
كما أن هذا التنوع يف املستويات التعليمية يضفي على الدراسة احلالية صبغة اجتماعية حبتة 

  . الشتماهلا على خمتلف الفئات اليت يتكون منها البناء والنسيج االجتماعي
وجات، مما يعطينا كما يالحظ أيضا ارتفاع نسبة التعليم الثانوي واجلامعي لدى فئة الز

  . مؤشرا حيويا خلصائص األسرة احلديثة
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    توزيع أفراد العينة حسب املهنة– 3- 1
  ةالعين  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  املهنة

  % 38  38  % 18  18   بدون عمل -

  % 19  19  %25  25   عامل بسيط  -

  % 07  07  %28  28   تاجر -

  % 33  33  %24  24   إطار -

  % 03  03  % 05  05   متقاعد -

  % 100  100  اجملموع

 

100  100 %  

   أفراد العينة حسب املهنةيبني توزيع: 04جدول رقم 
 والذي حيدد املهنة اليت يشغلها أفراد "04"من خالل اجلدول رقم  :التعليق على اجلدول

 واليت % 25 ، مث تليها نسبة % 28العينة يتضح أن نسبة األزواج التجار حتتل املرتبة األوىل بنسبة 
نسبة ) اإلدارة والتعليم والصحة(لة يف ميثلها فئة العمال البسطاء، يف حني حتتل مهنة اإلطار واملتمث

 بالنسبة لألزواج الذين ال عمل هلم، يف حني احتل األزواج املتقاعدون % 18 مث تليها نسبة % 24
   % 5نسبة 

، مث تليها اإلطارات % 38أما بالنسبة للزوجات املبحوثات، فقد بلغت نسبة الغري عامالت
، مث تليها التاجرات % 19 يف املهن البسيطة  امالت يف حني تبلغ نسبة الزوجات الع %33بنسبة 
   .% 03 أما بالنسبة للزوجات املتقاعدات فقد بلغت % 07بنسبة 

ومن خالل هذا اجلدول وبالنظر إىل نسبة الزوجات املاكثات يف البيت واألزواج الذين ال 
 اجملتمع اجلزائري واليت ميكننا تفسري ذلك وإدراجه حتت ظل األزمة االقتصادية اليت عرفها، عمل هلم

صارت كما نستنتج أن الزوجة وبولوجها عامل الشغل . انعكست على عامل الشغل بصفة خاصة
يث مل يعد هو املسؤول الوحيد على تأمني حاجيات األسرة حب ،تتحمل األعباء احلياتية مع الزوج

  . وهذا مؤشر آخر وخاصية مميزة لألسرة احلديثة



بدون عمل
18%

عامل بسيط
25%

تاجر
28%

إطار 
24%

متقاعد
5%

 

  حسب املهنة) األزواج( أفراد العينة يبني توزيع: 05الشكل 
  

بدون عمل
38%

عامل بسيط
19%

تاجر
7%

إطار
33%

متقاعد
3%

 

  حسب املهنة) الزوجات(يبني توزيع أفراد العينة : 06الشكل 



   توزيع أفراد العينة بالنسبة لسنوات  الزواج - 4- 1
                 العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  مدة الزواج

  /  / % 18  18   سنوات5 -  سنوات3

  /  /  % 22  22   سنوات 10 -  سنوات5

  /  /  % 19  19   سنة 15 – سنة 11

  /  /  % 11  11   سنة 20 – سنة 16

  /  /  % 30  30   سنة فما فوق 21من 

  % 100  100  اجملموع

 

/  /  

  يبني توزيع أفراد العينة بالنسبة لسنوات  الزواج: 05جدول رقم 
  من أفراد العينة % 30يتبني أن حوايل " 05 "من خالل اجلدول رقم: التعليق على اجلدول

  5 قد احنصرت سنوات زواجهم يف الفئة  % 22 سنة، وأن حوايل  21قد تزوجوا منذ أكثر من 
 15 إىل 11 من األسر املبحوثة قد امتدت مدة زواجهم ما بني % 19 سنوات، يف حني أن 10إىل 

   . % 11 سنة بلغت 20 إىل 16اجهم يف فئة سنة، بينما بلغت نسبة األزواج الذين تنحصر مدة زو
   . 13.12واملالحظ أن متوسط سنوات الزواج بالنسبة لألسر حمل للدراسة تصل إىل 

 منهم تزوجوا % 90وعند سؤال أفراد العينة عن فارق السن الذي بينهم تبني أن حوايل 
 سنوات فما فوق 10 بفارق سن وصل إىل % 30بفارق سن من سنتني فما فوق، إذ تزوج حوايل 

 5 إىل 2 تزوجوا بفارق سن ما بني % 15 سنوات، 8  إىل 5 تزوجوا بفارق سن من % 45
 ، بينما مل تتجاوز نسبة % 6سنوات أما الذين تزوجوا بزوجات من نفس السن فقد بلغت نسبتهم 

صغر   مما يعكس لنا جليا سيادة فكرة طلب املرأة ل% 4الزوجات الالئي يكربن أزواجهن نسبة 
  .سنها



ونستخلص مما سبق ومن خالل توزيع أفراد العينة بالنسبة ملدة زواجهم أن هذه النسب تعرب 
عن أساسيات انطلقنا منها يف هذه الدراسة حيث تساعدنا على ضبط ومعرفة انتشار القيم الدينية أو 

  .احنسارها من خالل خمتلف التفاعالت األسرية
   

  

  

  

  

  

  

  

  زيع أفراد العينة بالنسبة لسنوات الزواجيبني تو:  07رقم الشكل 

  

18%

22%

19%

11%

30%

 سنوات5 - 3

 سنة فما فوق 21من

  سنوات10 -  5

  سنة 20 –  16

  سنة15– 11



      توزيع أفراد العينة بالنسبة لعدد األبناء- 5- 1

                العينة  الزوجات  األزواج
  النسبة التكرارات  عدد األبناء

 

  النسبة  التكرارات
  //  //   % 51  51   أطفال 3 إىل 1 -

  //  //   % 28  28   أطفال5 إىل 3-

  //  //   % 21  21   فما فوق 5-

  //  //   % 100  100  اجملموع

  يبني  عدد أبناء أفراد العينة: 06جدول رقم 
 من جمموع أسر العينة % 51من خالل اجلدول املبني أعاله يتضح أن : التعليق على اجلدول

، بينما جاءت أصغر نسبة 5 إىل 3 يتراوح عدد األبناء من % 28، و3 إىل 1يتراوح عدد أبنائها من 
  . أطفال5  بالنسبة لألسر  اليت لديها أكثر من % 21

  .  3.19 وقد بلغ متوسط عدد أطفال أسر جمتمع الدراسة 
وعندما سئل املبحوثون عن سبب هذا االجتاه يف التقليل من عدد األطفال، وجدنا أن النسبة 

ليل ميكن اآلباء من الكربى ٌترجع ذلك إىل الغالء الفاحش املوجود يف اجملتمع، إضافة إىل أن العدد الق
  . تربية أبنائهم وتعليمهم بشكل أفضل

وبالنظر إىل البيانات السابقة، نستنتج من خالل هذا التفاوت أن عدد األبناء يتأثر إىل حد 
كبري بالعادات والتقاليد والثقافة السائدة واملستوى االقتصادي الذي تعيشه األسرة، ودرجة 

سط، فهناك أسر تشجع على اإلجناب  وتطالب بزيادته وهناك خضوعها للقيم اليت يفرضها هذا الو
  . أسر عكس ذلك تدعو إىل تنظيم اإلجناب واإلقالل من عدد األبناء

   
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  
  
  

  يبني عدد أطفال عينة الدراسة : 08رقم الشكل 

51%

28%

21%

 أطفال3 إلى 1

 أطفال5 إلى 3

  فما فوق 5



    توزيع أفراد العينة وفقا لنوع السكن -6 - 1
               العينة  لزوجاتا  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  نوع السكن

  /  / % 57  57   شقة-

  /  /  % 21  21   فيال-

  /  /  % 22  22  بيت عادي

  % 100  100  اجملموع

 

/  /  

  يبني  نوع سكن أفراد العينة: 07جدول رقم 
يتضح من اجلدول أعاله والذي يبني توزيع األسر وفقا لنوع السكن،  :التعليق على اجلدول

 ، مث تليها نسبة األسر اليت تسكن يف بيوت % 57 أكرب نسبة تسكن يف شقق  وبنسبة تصل إىل أن
 مما % 21 مث تليها مباشرة نسبة األسر اليت تسكن يف فيالت وبنسبة % 22عادية بنسبة تصل إىل 

  . يعطينا مؤشرا هاما يف توضيح مدى التباين االجتماعي واالقتصادي ألفراد العينة
 قد اليتنتيجة املتحصل عليها تشري إىل بداية ظهور الطبقية يف اجملتمع اجلزائري،إن هذه ال

تسبب يف بروز الفوارق الثقافية واملادية وبالتايل ظهور متايز طبقي وتناقض اجتماعي قد يؤدي إىل ت
جية اضطرابات يف النسق القيمي ومن مث تعرض اجملتمع إىل املزيد من االنقسامات الفكرية واأليديولو

 ال ختدم األهداف اإلستراتيجية لتنمية اجملتمع وتطويره والنهوض به -حتما–بني أفراده وهي عوامل 
  .يف خمتلف امليادين



 )القيم اخلاصة باالختيار الزواجي(عرض البيانات اخلاصة باحملور الثاين -2

  توزيع أفراد العينة وفقا للطريق الذي مت من خالله التعارف – 1- 2
       العينة           الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  طريق التعارف 
  /  / % 43  43   األهل -
  /  /  % 07  07   األعراس -
  /  /  % 14  14   اجلامعة -
  /  /  % 24  24   مكان العمل -

  /  /  % 04  04  اإلنترنيت 
  /  /  % 08  08  أخرى 

  % 100  100  اجملموع

 

/  /  
  يبني الطريق الذي مت من خالله التعارف بني أفراد العينة: 08رقم جدول 

 –يوضح اجلدول أعاله أن الغالبية من جمتمع البحث أقر أن التعارف  :التعليق على اجلدول
 إذ يسمح هذا الطريق بالتعرف عن % 43 مت عن طريق األهل، حيث بلغت النسبة –قبل الزواج 

مث يأيت مكان العمل يف املرتبة الثانية ) اته املادية واملعنويةمن حيث صف(قرب على الطرف اآلخر 
 ، يأيت بعد ذلك التعارف %7 مث األعراس بنسبة %14، ويليه التعارف يف اجلامعة بنسبة %24بنسبة 

 من األزواج أن التعارف مت بطرق خمتلفة كاجلريان %8 ، بينما عرب %4عن طريق االنترنيت بنسبة 
  . اخل...واألصدقاء والشارع

إن املالحظة العامة اليت ميكن استخالصها أن االختيار عن طريق األهل كان السمة الغالبة 
يف اختيار األزواج لبعضهم البعض، كما أننا نالحظ من خالل اجلدول ظهور قيم مستحدثة 

  . كالتعارف عن طريق االنترنيت اليت ٌتعترب قيمة دخيلة وغريبة عن عاداتنا وقيمنا وثقافتنا



    توزيع أفراد العينة وفقا ملعايري االختيار 2-2
                العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  معايري االختيار 
  %36  36 %32  32   الدين -

  %21  21  %25  25   النسب-

  %11  11  %11  11   التعليم-

  %18  18  %05  05   العمل-

  %05  05  %02  02   املال -

  %08  08  %19  19   اجلمال-

  %01  01  %06  06   مجيعها-

  % 100  100  اجملموع

 

100  100%  

  يبني توزيع أفراد العينة بالنسبة ملعايري اختيارهم لبعضهم البعض: 09جدول رقم 
 والذي يوضح املعايري األساسية اليت "9"من خالل اجلدول رقم : التعليق على اجلدول

  .دراسة يف اختيارهم الزواجياعتمدهتا عينة ال
 فبالنسبة لألزواج فإن املعيار األول يف عملية االختيار هو الدين، ويليه بعد ذلك معيار 

 وبعد ذلك يأيت التعليم - حيث اعتربه األزواج امليزة األوىل اليت لفتت انتباههم–النسب، مث اجلمال 
  . ةيف حني قلت إىل حد ما قيمة أن تكون املرأة عاملة وغني

 واليت اخترن على أساسها أزواجهن - حمل الدراسة–أما عن املعايري اليت تفضلها الزوجات   
جند معيار الدين حيث يشكل أهم صفة تفضلها الزوجة يف زوجها، تلتها بعد ذلك قيمة النسب أي 

قيمة ، مث قيمة العمل، مث "ولد فاميليا"أن يكون الزوج من أصل حسن، وهو ما يعرب عنه بالعامية 
مث قيمة اجلمال " ولد فاميليا"التعليم أي أن يكون الزوج من أصل حسن، وهو ما يعرب عنه بالعامية 

من الزوجات أهنم راعوا يف اختيارهم للطرف  %1 من األزواج و% 06وأخريا قيمة املال، وقد عرب 
   اآلخر وجود مجيع هذه املعايري 



  :يةومما سبق نستطيع أن خنلص إىل النتائج التال  
أن أكرب نسبة من كال اجلنسني ٌتجمع على أمهية الدين باعتباره األساس األول والركن  -1

  . الرئيسي يف عملية االختيار 
أن الصفات املعنوية عند اختيار الزوجة أو الزوج هي الصفات املفضلة مث تأيت بعدها  -2

 حملاسن األخالقية الصفات املادية، األمر الذي يعكس مدى متسك األفراد بالقيم الدينية وا

وعند سؤال املبحوثني عن مفهومهم للتدين، تبني أن هناك اختالف يف فهم وتفسري معىن التدين 
  :  وقد حاولنا جتميع مفهوم التدين لدى عينة الدراسة يف العبارات التالية

  .االلتزام بالفرائض والواجبات الدينية -
 . يعرف اهللا وخيافه -

       . يؤدي الفرائض ويقرأ القرآن -

 .  يصلي، طيب، صاحل، أمني على أسرته وأبنائه -

 . يلتزم بواجباته الدينية، ال يظلم زوجته -

 . يؤدي الفرائض، حسن اخللق  واملعاملة مع كل الناس -

  -على اختالف مستوياهتم التعليمية واالجتماعية- إن ما نالحظه من خالل عبارات املبحوثني   
، فمنهم من حيصره يف عالقة اإلنسان بربه، ومنهم هومهم للتدينهذا التباين واالختالف يف مفهو 

من حيصره يف جانب معني من العبادات، والبعض اآلخر ينظر إىل التدين على أنه تلك العالقة اليت 
  .تربط بني اإلنسان وربه وبني اإلنسان وأخيه اإلنسان

أخالقا ومعاملة يف القول والفعل  هو األخذ باإلسالم عقيدة وعبادة وويظل املعىن احلقيقي للتدين
  .          والترك، خالل حركة اإلنسان كلها



  توزيع أفراد العينة حسب رأيهم يف التكافؤ العلمي وضرورته يف التماسك األسري   -3- 2

  العينة  الزوجات  األزواج
  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  ضرورة التكافؤ العلمي

 %87  87 % 77  77  موافق

  %11  11  % 19  19  ال أوافق 

  %02  02  % 04  04  ال أعرف

  %100  100  اجملموع

 

100  100%  

يبني توزيع أفراد العينة حسب رأيهم يف التكافؤ العلمي وضرورته يف : 10جدول رقم 
  التماسك األسري

يوضح اجلدول أعاله موقف أفراد العينة من التكافؤ العلمي بني : التعليق على اجلدول
زواج، وضرورته يف عملية التماسك، حيث يتضح أن أكرب نسبة من أفراد العينة توافق على أن األ

 من % 11 من األزواج مقابل % 19يف حني يرى . التكافؤ العلمي مطلب ضروري وأكيد للتوافق 
 %4" ال أعرف "ـالزوجات أن التكافؤ العلمي ليس ضروريا ، بينما بلغت نسبة الذين أجابوا ب

  . بالنسبة للزوجات%02، وة ألزواجبالنسب
وملا سئل املبحوثون عن سبب موقفهم من ضرورة التكافؤ العلمي بني األزواج، وجدنا أن   

أرجعوا ذلك إىل أن التكافؤ العلمي مدعاة إىل التفاهم " موافق"ـأكرب نسبة من الذين أجابوا ب
  .والتعاون واملشاركة وبالتايل إىل التوافق والسعادة 

موقفهم، على أن الكفاءة العلمية مطلوبة يف الرجل " ال أوافق"ـحني علل الذين أجابوا بيف    
دون املرأة، ألن املرأة مهما علت مرتبتها فهي حتت قوامة الرجل وسلطانه، كما أن متيز الزوجة  
وتفوقها العلمي على الزوج، جيعلها تستنكف أن يكون له عليها حق، وال يكون يف الغالب حمل 

ديرها، ورمبا نظرت إليه بدونية وقارنت بينه وبني غريه، مما حيول بينهما وبني االنسجام  تق
  . والتوافق



واملالحظ بوجه عام أن الكفاءة العلمية مطلوبة، إال أن طلبها يتفاوت قوة من أسرة إىل   
  .أسرة  تبعا لثقافتها، حيث تكون الكفاءة العلمية أحيانا شرطا اجتماعيا أو عرفيا

  توزيع أفراد العينة حسب موقفهم من ضرورة التكافؤ االقتصادي يف عملية  -4- 2
  التماسك األسري             

       العينة                    الزوجات  األزواج
  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات    ضرورة التكافؤ االقتصادي

 % 95  95 % 71  71  أوافق

  % 05  05  % 29  29  ال أوافق 

  % 100  100  اجملموع

 

100  100 %  

يبني موقف أفراد العينة من ضرورة التكافؤ االقتصادي يف عملية : 11جدول رقم 
  التماسك األسري

من خالل اجلدول املبني أعاله يتضح أن أكرب نسبة من األزواج واليت : التعليق على اجلدول
  من الزوجات % 95سرة، مقابل  ترى أن التكافؤ االقتصادي ضروري لتماسك األ% 71بلغت 

  . الاليت يتفقن مع األزواج يف ذلك
 من الزوجات إىل أن التكافؤ االقتصادي ليس % 5 من األزواج مقابل % 29يف حني ينظر   

  .بالعامل املهم يف استقرار األسرة وسعادهتا
 االقتصادي عن موقفهم،كون تفوق املرأة ومتيزها" موافق"ـويربر أفراد العينة الذين أجابوا ب   

  .الرجل، قد يؤدي إىل اضطراب يف مفهوم القوامة وتبادل األدوار مما يعرض األسرة إىل صراعات
وقد اختلفت آراء الفقهاء يف مسألة التكافؤ املادي بني األزواج، فذهب بعضهم إىل أهنا   

ن الطبقية معتربة، وهذا االعتبار ال يراد به التفريق بني الناس وجعلهم يتدرجون يف سلم م
االجتماعية، وإمنا يراد هبا أن يكون بني الزوجني قدر من  التقارب يف املستوى االقتصادي حفاظا 



ذلك ألن اخنفاض املكانة االقتصادية للزوج مقارنة بالزوجة يضعف مكانته "على مصلحة األسرة 
  .)526(" دكرب لألسرة، وقد هتز من قوامته وتكون سببا يف تفكك العالقة بينهما فيما بع

ال تزوجوا النساء حلسنهن فعسى حسنهن أن  «  وهذا ما يؤكده حديث الرسول   
  . »....يرديهن، وال تزوجوهن ألمواهلن فعسى أمواهلن أن تطغيهن

فاملشكلة ليست يف التمايز االقتصادي  وإمنا يف انعكاساته على شخصية الزوج أو الزوجة 
 خيتلف عمن نشأ يف واقع آخر، حىت ولو كان –ري القرآين  كما جاء يف التعب–فالذي نشأ يف احللية 

وهلذا فالشخصيتان املتمايزتان ختلق عدم التناغم واالنسجام .الزوج أصلح رجل، واملرأة أصلح امرأة 
  .بني االثنني

والشريعة اإلسالمية تراعي يف بنائها االجتماعي طبائع النفوس البشرية ضمن ما حيقق 
     .   املفسدة املتوقعةاملصلحة الشرعية ويدفع

   توزيع أفراد العينة حسب موقفهم من ضرورة التدين للتماسك األسري -5- 2  

                   العينة  الزوجات  األزواج
  النسبة التكرارات  النسبة  التكرارات  ضرورة التدين للتماسك  

  %100  100 % 100  100  أوافق 

  %00  00  % 00  00  ال أوافق 

  % 100  100  اجملموع 

 

100  100 %  

  يبني موقف أفراد العينة من ضرورة التدين للتماسك األسري: 12جدول رقم 
والذي يبني موقف أفراد العينة من " 12"من خالل اجلدول رقم : التعليق على اجلدول

 % 100ضرورة التكافؤ الديين بني األزواج نالحظ اتفاق أفراد العينة على ضرورة التدين بنسبة 
  .  اجلنسنيلكال

                                                 
  . 200 مرجع سابق ، ص – الدين والبناء العائلي: توفيق السمالوطي نبيل - )526(



والكفاءة يف الدين واخللق والصالح معتربة عند كافة العلماء، فال ينبغي أن ُتزوج عفيفة   
الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِنيَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ : لفاجر واألدلة على ذلك كثرية من الكتاب والسنة قال تعاىل

  .))527ونَ لِلطَّيِّبَاتِوَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِنيَ وَالطَّيِّبُ

ملاهلا وحلسبها ومجاهلا ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت :  تنكح املرأة ألربع «: وقوله 
  . )528(»يداك

هذا وال بد من اإلشارة أن الكفاءة ال تقتصر على اجلانب الديين واالقتصادي والعلمي   
 :لن الكفاءة املطلوبة مثفحسب، وإمنا تتعداها إىل مسائل جديدة أصبحت يف عرف الناس م

التقارب يف السن بني الزوجني و املكانة االجتماعية والصحة البدنية والنفسية والناحية اجلمالية 
وقد أثبتت الوقائع واألحداث االجتماعية أن الزواج يف حال انعدام .وطباع كل من الزوجني أيضا

التنازالت اليت تؤثر سيكولوجيا على الكفاءة أو ضعفها حيتاج إىل الكثري من الصرب والتضحيات و
  . الزوج أو الزوجة وبالتايل تؤثر سلبا على توافقهما واستقرارمها

                                                 
  .26 سورة النور اآلية - )527(
  .    رواه البخاري ومسلم- )528(



 )مظاهر التدين(عرض البيانات اخلاصة باحملور الثالث -3

 توزيع أفراد العينة وفقا للفرائض اليت يؤدوهنا - 3-1



 الدراسة تزام عينةوالذي يبني مدى ال" 13"من خالل اجلدول رقم : التعليق على اجلدول
  :بالفرائض الدينية نالحظ

 ال يؤدوهنا ، يف حني % 19و منهم يؤدون الصالة بانتظام ، % 58أن :  بالنسبة لألزواج -
  .% 23بلغت نسبة الذين يؤدوهنا أحيانا  

 ، مث تليها فريضة الزكاة % 100وفيما خيص فريضة الصيام فقد بلغت نسبة الذين يؤدوهنا دائما 
 لعدم توفر - %39، وبلغت نسبة الذين ال خيرجوهنا  %55ت نسبة املزكني بصفة دائمة حيث بلغ
  .% 06 أما الذين يؤدوهنا أحيانا فقد بلغت نسبتهم –شروطها 

 ، يف حني % 10أما فريضة احلج فقد بلغت نسبة الذين أدوا هذه الشعرية الدينية ألكثر من مرة 
  .% 90بلغت نسبة الذين مل يؤدوها 

 %24  منهن يؤدين الصالة بصفة دائمة ، و% 63ا الزوجات فيبني اجلدول أعاله ، أن  أم-
   .%13ال يؤدينها ، أما الاليت يؤدينها أحيانا فبلغت نسبتهن منهن 

  . %100وفيما خيص فريضة  الصيام ، فقد بلغت نسبة الزوجات الاليت  يؤدين هذه الفريضة 
 %75 ، فيما بلغت نسبة الاليت ال خيرجوهنا % 25وهنا دائما أما الزكاة فقد بلغت نسبة الاليت خيرج

  – لعدم توفر شروطها -
مث يأيت الركن اخلامس من أركان اإلسالم وهو احلج ، حيث بلغت نسبة الزوجات الاليت 

 ، يف حني بلغت نسبة الاليت مل يؤدين هذه الفريضة %07يؤدين هذه الفريضة من حني آلخر 
93%. 

  : من هذه البيانات ما يلي واملالحظ عموما 
أن أغلبية األسر املبحوثة تؤدي ركن الصالة بشكل دائم ، إذ ٌتعترب :  بالنسبة للصالة-

، كما أهنا السبب املباشر يف "اإلميان "الصالة الركن الثاين من اإلسالم ومرتكز أساسي إلحياء معىن 
   . ) )529نْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِإِنَّ الصَّلَاةَ تَ : استقامة اإلنسان يقول اهللا عز وجل

 من « – رضي اهللا عنهما – من حديث عمران بن حصني وابن عباس – مرفوعا -وروي 
  .»)530(مل تنهه صالته عن الفحشاء واملنكر مل تزده من اهللا إال بعدا

                                                 
   .45 سورة  العنكبوت اآلية - )529(
  . رواه ابن جرير- )530(



وَإِذَا قَامُوا إِلَى  ني  عن املنافق- عز وجل–وتظل الصالة مقياسا وميزانا للتقوى واإلميان ، يقول اهللا 
  .) )531الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى

  )) 532الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّنيَ – عز من قائل –وقوله 
ويف سؤالنا الذي وجهناه ألفراد العينة عن السبب وراء هتاوهنم و تركهم للصالة ، أجاب 

 ٌيعودوا عليها منذ طفولتهم ، ومن جيدوهنا هي السبب يف ذلك ، ألهنم ملمعظمهم أن املشقة اليت 
  . هنا جند دائما هذا العامل الوسيط بني أسلوب التنشئة االجتماعية و احلياة املستقبلية

إن مجيع األسر املبحوثة تؤمن بفرضيتها ووجوب إخراجها إذا ما توفرت :  بالنسبة للزكاة-
  .شروطها

  .%100إن أفراد العينة ميارسون هذه الفريضة بنسبة :  بالنسبة للصيام-
 للذين أدوا فريضة احلج إال - املبينة يف اجلدول–بالرغم من النسبة الضئيلة :  بالنسبة للحج-

  . أن بقية املبحوثني
 وما يدعم - ونفسر عدم أدائهم هلا بانعدام االستطاعة املادية–يتوقون ألداء هذه الشعرية 

سؤال الذي طرحناه ألفراد العينة حول املكان األول الذين يتمنون زيارته لو سنحت تفسرينا هذا ال
  .البقاع املقدسة ألداء فريضة احلج: هلم الفرصة، فأجابت األغلبية
أن ممارسة األسر املبحوثة للفرائض الدينية يبقى مظهرا قويا يصبغ : ولعلنا خنلص إىل النتيجة العامة

 .احلياة األسرية
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   .5 -4 سورة  املاعون اآلية - )532(



   وزيع أفراد العينة وفقا ملدى التزامهم بالصيام التطوعيت -2- 3
                 العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  الصيام التطوعي 
  %52  52 % 07  07  دائما 

   %08   08  % 19  19  أحيانا 

   %40   40  % 74  74  ال

 % 100  100  اجملموع

 

100  100 %  

  يبني مدى التزام أفراد العينة بالصيام التطوعي: 14ل رقم اجلدو
بني اجلدول أعاله أن أكرب نسبة من الذين يصومون تطوعا وبصفة  ي:التعليق على اجلدول

 ، يف حني تنخفض النسبة لدى األزواج حيث %52دائمة هن الزوجات حيث بلغت النسبة 
 ، %08ن حني آلخر، فقد بلغت النسبة أما بالنسبة للزوجات الاليت يصمن نفال م .%07بلغت

 من الزوجات أهنم ال %40 من األزواج مقابل %74بينما عرب .  بالنسبة لألزواج%19مقابل 
  .يؤدون الصيام التطوعي

وٌتفسر هذه النسب حسب ظروف أفراد العينة إما لعدم القدرة أو اخلوف من املشقة أو عدم 
  .حية للصيام التطوعيإدراكهم لألبعاد التعبدية والنفسية والص



     توزيع أفراد العينة وفقا ملدى التزامهم بقراءة القرآن الكرمي - 3- 3
                    العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات  قراءة القرآن الكرمي   
 %31  31 % 19  19  دائما 

  %56  56  % 37  37  أحيانا 

  %13  13  % 44  44  ال أقرؤه 

 % 100  100  اجملموع

 

100  100 %  

  يبني مدى التزام أفراد العينة بقراءة القرآن الكرمي: 15جدول رقم 
 مدى ارتباط أفراد العينة  بالقرآن "15"نالحظ من اجلدول رقم : التعليق على اجلدول

دائم بتالوة  من الزوجات التزامهم ال% 31 من األزواج  مقابل %19 حيث أشارت نسبة ، الكرمي
 من الزوجات أهنم يقرأونه أحيانا ، % 56 من األزواج و%37كتاب اهللا، يف حني أشارت نسبة 
  . الزوجات من%13 من األزواج و%44وقد بلغت نسبة الذين ال يقرأونه 

  : إن أهم ما نالحظه من هذا اجلدول
تفق مع الدراسات  ورمبا هذا ما ي- عز وجل– أن  الزوجات هن أكثر ارتباطا بكتاب اهللا -

  .السوسيولوجية اليت تذهب إىل أن املرأة أكثر تدينا من الرجل
 من رمضان إىل رمضان أو عند -  أن أكرب النسب تشري إىل قراءة القرآن من حني آلخر-

 إهنا -ضي اهللا عنه ر–لعلي    أو عدم قراءته البتة ، يقول الرسول الكرمي -وفاة شخص عزيز
كتاب اهللا، فيه نبأ :  فما املخرج منها يا رسول اهللا ؟ قال -ضي اهللا عنهر– ستكون فتنة يقول علي

من قبلكم وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم،وهو الفصل ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه 
وهو حبل اهللا املتني ونوره املبني والذكر احلكيم والصراط ..اهللا، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهللا 

من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أٌجر، ومن دعا إليه ٌهدي إىل ..يم املستق
وال يشبع منه العلماء، وال ميله األتقياء، .. ال تزيغ به األهواء وال تلتبس به األلسنة..صراط مستقيم 

در فاملؤمن احلقيقي يستمد حياته ومنهجه من القرآن الكرمي، فهو مص". وال يبلى على كثرة الرد



واخلسران املبني أن .  أو عند الوفاةومن اخلطر أن يكون االتصال به مناسبتياحياته ومنبع قوته، 
وَقَالَ الرَّسُولُ يَارَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ    على لسان نبيه -وجل عز –ندخل حتت قوله 

   )   )533 مَهْجُورًا

ء أسري متني ومتماسك إىل قراءة القرآن يف البيوت  أمته  من أجل بناويوجه الرسول 
 اقرءوا « قال رسول اهللا :  قال - رضي اهللا عنهما-ففي احلديث الصحيح عن عبد اهللا بن عمر

 . »سورة البقرة يف بيوتكم فإن الشيطان ال يدخل بيتا ٌتقرأ فيه سورة البقرة

    دةتوزيع أفراد العينة بالنسبة للربامج األكثر مشاه - 4- 3
                    العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  الربامج املفضلة    
  % 08  08 %05  05   دينية -

  %02  02  % 03  03   علمية -

  %16  16  % 21  21   رياضية -

  %10  10  % 37  37   أفالم أجنبية -

  %50  50  % 09  09   أفالم مدبلجة -

  %04  04  % 20  20  ج إخبارية   برام-

  % 10  10  %05  05   أخرى-

  % 100  100  اجملموع 

 

100  100 %  

  يبني الربامج األكثر مشاهدة لدى أفراد العينة: 16جدول رقم 
 أن األفالم "16"يتضح من خالل األرقام  املبينة يف اجلدول رقم : التعليق على اجلدول

 ، مث تلتها الربامج %37كرب نسبة مشاهدة حيث بلغت نسبتها األجنبية بالنسبة لألزواج قد احتلت أ
، مث األفالم % 20 ، بينما جاءت الربامج اإلخبارية يف املرتبة الثالثة بنسبة %21الرياضية بنسبة  

                                                 
    .30 سورة الفرقان اآلية - )533(



وقد %03و% 05 ، واحتلت الربامج الدينية و العلمية املراتب األخرية بنسبة %09املدبلجة بنسبة 
  .هدة الربامج الترفيهية و الكليبات الغنائية تفضيلهم مشا% 05عرب 

، مث تلتها % 50أما بالنسبة للزوجات فقد احتلت األفالم املدبلجة أكرب نسبة مشاهدة حيث بلغت 
بينما عربت ، %10، مث األفالم األجنبية حيث بلغت نسبة مشاهدهتا %16الربامج الرياضية بنسبة

ليت هتتم باألزياء و الطبخ وكذا الكليبات الغنائية، مث متابعة الربامج ا  من الزوجات تفضيلهم09%
  يف حني حتتل الربامج اإلخبارية والعلمية أقل درجة مشاهدة حيث % 08تأيت الربامج الدينية بنسبة 

 .% 02 و%04بلغت نسبة مشاهدهتا 

إنه ومن خالل األرقام املٌشار إليها يف اجلدول املبني أعاله ، من ارتفاع نسب مشاهدة 
 وما حتتويه معظمها من جراثيم فكرية، وما –األفالم األجنبية واملدبلجة  لفئة األزواج والزوجات 

  – ذات تأثريات وجدانية، معرفية، وما تروجه جلوانب االحنالل اخللقي تمترره من رسائل وسلوكيا
 هذه األفالم  فإننا نالحظ تناقضا من حيث ارتفاع النسب الدالة على التدين، وارتفاع نسبة مشاهدة

  .))534إن البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤوال  - اهللا عز وجل-يقول

وميكننا تفسري هذه النسب بإرجاعها إىل العامل النفسي، حيث ٌتتابع هذه األفالم 
 فريوحون عن أنفسهم –واملسلسالت واليت تعرض أحيانا مواضيع يعتربها اجملتمع من الطابوهات 

الزوجات، وخاصة ا أو بسبب الفراغ واحلرمان العاطفي الذي يعيشه األزواج من خالل مشاهدهت
، لتعويض النقص يف احملبة واحلنان الذي ال جتده يف تفيستعيضونه مبشاهدة هذه األفالم واملسلسال

  . طرفها  اآلخر حىت ولو كان من خالل قصة فيلم أو مسلسل
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 )ملودةقيمة ا(عرض البيانات اخلاصة باحملور الرابع - 4

       توزيع أفراد العينة وفقا ملدى مالطفتهم وممازحتهم لبعضهم البعض- 1- 4
                    العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  املالطفة واملمازحة     
  %21  21 % 14  14  دائما 

  %38  38  % 39  39  أحيانا 

  %41  41  % 47  47  ال

  % 100  100  وع اجملم

 

100  100 %  

  يبني مدى مالطفة األزواج وممازحتهم لبعضهم البعض: 17جدول رقم 
إىل اخنفاض نسبة األزواج "17"ٌتشري األرقام املبينة يف اجلدول رقم  :التعليق على اجلدول
بالنسبة % 21 بالنسبة لألزواج مقابل %14، حيث بلغت "دائما"ـوالزوجات الذين أجابوا ب

 بالنسبة لألزواج مقابل %47حيث بلغت " ال"ـت، يف حني ترتفع نسبة الذين أجابوا بللزوجا
  ."أحيانا"ـ من الزوجات ب%38 من األزواج مقابل %39بالنسبة للزوجات، بينما أجاب 41%

وميكننا تفسري هذه األرقام  بإرجائها إىل الربود العاطفي بني األزواج أو الطبيعة النفسية لكل منهما، 
الضغوطات االقتصادية واالجتماعية اليت متارس تأثريا كبريا على نفسية األزواج وقدرهتم على أو 

  .   ممازحة ومالطفة بعضهم البعض



  توزيع أفراد العينة حسب موقفهم من تقدمي اهلدية لبعضهم البعض، وهل هي من الدين؟ -2- 4
  العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  هل اهلدية أمر ديين؟
  %93  93 % 82  82  نعم  

  %07  07  % 13  13  ال 

  %00  00  %05  05  ال أعرف

 % 100  100  اجملموع

 

100  100 %  

 وهل هي من يبني موقف أفراد العينة من تقدمي اهلدية لبعضهم البعض،: 18جدول رقم 
  لدين؟ا

أن أكرب نسبة من األزواج  يتضح "18"من خالل اجلدول رقم  :التعليق على اجلدول
 » هتادوا حتابوا«والزوجات يتفقون على أن اهلدية من الدين، واستشهد معظمهم باحلديث الشريف 

 من الزوجات على أن اهلدية ليست من الدين، %07 من األزواج مقابل %13يف حني يرى 
  ".ال أعرف " ـ من األزواج ب% 05وأجاب 

مدى تبادهلم للهدايا، أجابت معظم الزوجات أهنن ال  وعندما سئل األزواج والزوجات عن 
ُيفوتن مناسبة إال وحياولن تقدمي هدية ألزواجهن، يف حني أن أغلبية األزواج أجابوا أهنم ال يهاودن 

 القوي الذي ُتحدثه اهلدية  على املستوى زوجاهتن إال  نادرا، وميكن تفسري ذلك بعدم الوعي بالتأثري
ست العربة بقيمتها وإمنا هي رمز للمحبة واملودة، وهي أمر معنوي فيها جتسيد النفسي للزوجة، إذ لي

  .حرصا منه على إشاعة األلفة والتواصل الروحي بني األزواج )535(» حتابواا هتادو« كبري لقوله 
  
  

                                                 
  . 3/434، وأخرجه املنذري يف الترغيب والترهيب، احلديث 169/ 6 أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ، احلديث -)535(



        توزيع أفراد العينة وفقا ملدى تصرحيهم مبحبتهم لبعضهم البعض-3- 4
  ةــالعين    الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  ةالتصريح باحملب
  %23  23 % 14  14  دائما 

  %36  36  % 29  29  أحيانا 

  %41  41  % 57  57  ال

  % 100  100  اجملموع

 

100  100 %  

  يبني مدى تصريح أفراد العينة مبحبتهم لبعضهم البعض: 19جدول رقم 
 -  الدراسة حمل – مدى تصريح األزواج "19" يبني اجلدول رقم : التعليق على اجلدول
 عن عدم %57فبالنسبة لألزواج فقد دلت أكرب نسبة واليت بلغت . مبحبتهم لبعضهم البعض

 للذين يصرحون أحيانا حببهم لزوجاهتن، يف حني %29 مث تلتها نسبة ،تصرحيهم مبحبتهم لزوجاهتن
  . عن تصرحيهم الدائم باحملبة% 14عرب 

 عن عدم التصريح باحملبة يف % 41عربت أكرب نسبة منهن واليت بلغت أما الزوجات فقد 
 ، بينما بلغت نسبة الاليت % 36حني بلغت نسبة الاليت يصرحن حببهن ألزواجهن من حني آلخر 

  .% 23يصرحن دائما مبحبتهن ألزواجهن بشكل دائم 
  .وباستنطاق هذه األرقام ، نقف على مؤشر يهدد سالمة األسرة وسعادهتا 

فاحلياة الزوجية لكي تصل إىل درجة االستقرار حتتاج إىل التصريح بعبارات احملبة واليت تكون 
أكثر فاعلية من غريها من الكالم، وخيتلف التعبري عن املشاعر حسب اختالف طبيعة األزواج، إال 

ظروف بفعل الأن الكلمات الصرحية تظل أقوى أثرا، وهي ٌتزيل كل الرواسب السالبة اليت تأيت 
االجتماعية الضاغطة، لذلك ال بد من احلديث عن األسباب اليت ٌيحجم من أجلها األزواج عن 

  .التصريح مبحبتهم لبعضهم البعض، وهذا ما سنتعرض إليه يف اجلدول الالحق



      توزيع أفراد العينة حسب أسباب عدم تصرحيهم مبحبتهم لبعضهم البعض -4- 4
                    العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة التكرارات   النسبة التكرارات  باحملبة  التصريح اب عدمأسب

  %65.86  27  %50.87  29   اهنيار العالقة العاطفية -

  %00  00  %29.83  17  االعتقاد أن احملبة فعل ال قول -

  %07.32  03  %00  00  احلياء من التعبري عن املشاعر -

  %26.82  11  %19.30  11  أخرى 

  %100  57  اجملموع

  

41  100%  

  يبني أسباب عدم تصريح األزواج مبحبتهم لبعضهم البعض: 20جدول رقم 
 حمل الدراسة   –مدى تصريح األزواج" 19"بعد أن بني اجلدول رقم  :التعليق على اجلدول

  مبحبتهم لبعضهم البعض، يبني اجلدول أعاله أسباب عدم التصريح باحملبة ، حيث تشري نسبة-
بالنسبة للزوجات أن السبب يعود بالدرجة األوىل إىل % 65.86 بالنسبة لألزواج  مقابل % 50.87
 بالنسبة لألزواج الذين يعتقدون أن احملبة % 29.83 بينهما، مث تليها نسبة ة العالقة العاطفيراهنيا

 من % 07.32تفصح عن نفسها يف املواقف واألفعال ال يف جمرد األقوال، يف حني تشري نسبة 
 من % 19.30 مبحبتهن ألزواجهن يعود إىل احلياء، بينما عرب هنالزوجات أن السبب يف عدم تصرحي

 من الزوجات عن عدم تصرحيهم مبحبتهم لبعضهم البعض بأسباب خمتلفة %26.82األزواج و
، كاالهنماك يف العمل سواء خارج البيت أو داخله، مشاكل األبناء، كرب السن، الربود العاطفي

  .إخل...وكذا االعتقاد السائد عند بعض األزواج أن التصريح بعاطفته لزوجته يفقده رجولته وكرامته
  



        توزيع أفراد العينة وفقا ملدى غريهتم على بعضهم البعض -4-5
              العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة التكرارات  النسبة  التكرارات  رة       ــالغي
  %83  83 % 32  32  دائما 

  %00  00  % 13  13  أحيانا 

  %17  17  % 55  55  ال

  % 100  100  اجملموع

 

100  100 %  

  يبني مدى غرية أفراد العينة على بعضهم البعض: 21جدول رقم 
 تدل على % 83يوضح اجلدول أعاله أن أعلى نسبة واليت بلغت : التعليق على اجلدول

 من األزواج الذين يغارون على زوجاهتن % 32 مقابل غرية الزوجات الدائمة على أزواجهن  
 %17 ، مقابل % 55بصورة دائمة، يف حني بلغت نسبة األزواج الذين ال يغارون على زوجاهتن 

  .من الزوجات
 عربوا عن عدم الغرية – حمل الدراسة –واملالحظ على اجلدول أن أكرب نسبة من األزواج 

 عن غريهتن على أزواجهن  - حمل الدراسة –ة من الزوجات على زوجاهتم، يف حني عربت أكرب نسب
 تعليل إجاباهتم، أجاب األزواج أن عدم غريهتم راجع لثقتهم يف - عينة الدراسة–وملا طٌلب من 

زوجاهتم، بينما أجابت الزوجات أن غريهتن الدائمة هي بسبب حمبتهن ألزواجهن، وهو نفس 
  .بوا بغريهتم الدائمة على زوجاهتمالتعليل الذي صرح به األزواج الذين أجا

 والرجولة اليت ةفالغرية املعتدلة حتبها الزوجة ألهنا دليل على االهتمام واحملبة وعنوان للمروء
  . ٌتقدرها الزوجة

  
  
  
 )قيمة الرمحة( عرض البيانات اخلاصة باحملور اخلامس - 4



  تدين فقط؟     توزيع أفراد العينة حسب رأيهم فيما إذا كانت الرمحة سلوك خاص بامل - 4-1

                    العينة  الزوجات  األزواج
  هل الرمحة 

        ؟سلوك للمتدين فقط
  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات

  %26  26 % 49  49  نعم

  %74  74  % 51  51  ال

  % 100  100  اجملموع 

  

100  100 %  

  ؟ة سلوك خاص باملتدين فقطيبني رأي أفراد العينة فيما إذا كانت الرمح: 22جدول رقم 
 %51 لدى الزوجات و%74يوضح اجلدول أعاله أن أكرب نسبة : التعليق على اجلدول

 أفراد العينة موقفهم –لدى األزواج، ترى أن الرمحة ليست سلوكا خاصا باملتدين فقط، وقد علل 
ركانه بأسرهم من  أن الواقع االجتماعي يعكس رمحة الكثريين ممن ال يلتزمون بفرائض الدين وأ-

منطلق اخلٌلق والواجب واملسؤولية واإلنسانية، خبالف بعض املتدينني الذين ال تعرف الرمحة طريقا 
  .لقلوهبم

 من الزوجات أن الرمحة سلوك خاص % 26 من األزواج  مقابل % 49يف حني عرب 
ألن تبلد احلس "ة، باملتدين فهي من القيم اليت يدعو إليها الدين، وهي كمال يف الطبيعة البشري

يهوي باإلنسان إىل مرتلة احليوان ويسلبه أفضل ما فيه ، وهو العاطفة احلية النابضة باحلب والرأفة  
"  اجلماد الذي ال يعي وال يهتزومن مث كانت القسوة ارتكاسا بالفطرة إىل مرتلة البهائم، بل إىل

)536(   
أسلوب إرجاعها إىل   فيمكننا ،لدين الرمحة يف سلوك بعض الذين ٌيحسبون على امأما انعدا

 ألن طبيعة البيئة واحمليط اليت ينتمي إليها الفرد وأالتنشئة اليت تلقاها الفرد يف مراحل منوه األوىل، 
العالقة بني األزواج هي يف حقيقتها وليدة سنوات من التداخل والتواصل الشعوري والالشعوري  

  .دة الطفل فهي نتيجة نوعية التواصل العاطفي منذ وال
  اعتنائهم بزوجاهتم يف حالة املرضدى توزيع أفراد العينة وفقا مل -5-2 

                                                 
   .187 ، ص1999 ، 6 دار الدعوة ، اإلسكندرية، ط– خلق املسلم:  حممد الغزايل- )536(



 ةـ              العين  الزوجات  األزواج
  النسبة   التكرارات   النسبة  التكرارات        االعتناء

  %25  25 % 63  63   دائما -

  %16  16  % 9  09   أحيانا -

  %59  59  % 28  28   ال-

  % 100  100  اجملموع

  

100  100 %  

  يبني مدى اعتناء األزواج بزوجاهتن  يف حالة املرض: 23جدول رقم 
، يتضح أن أكرب نسبة "24"ن خالل النسب املبينة يف اجلدول رقم م: التعليق على اجلدول

 اليت %  28 عربوا عن اعتنائهم الدائم بزوجاهتن  يف حالة املرض،  مث تأيت نسبة % 63من األزواج 
 بالنسبة لألزواج الذين عربوا عن % 09ني عدم اعتناء األزواج بزوجاهتن مطلقا، وتليها نسبة تب

  .اعتنائهم بزوجاهتن من حني آلخر 
 عن عدم % 59 فقد عربت أكرب نسبة منهن واليت بلغت – حمل الدراسة –أما الزوجات 

هن عن  االعتناء الدائم هبن  من% 25اهتمام األزواج واعتنائهم هبن يف حالة املرض، يف حني عربت 
 واليت عربت من خالهلا الزوجات عن اهتمام أزواجهن هبن % 16 وأخريا تأيت نسبة ،يف حال املرض
  . من حني آلخر

واملالحظ من اجلدول التناقض يف إجابات األزواج والزوجات، حيث ٌتعرب أكرب نسبة من 
 يف حني تعرب أكرب نسبة من الزوجات عن األزواج عن اعتنائهم الدائم بزوجاهتن يف حالة املرض،

  .عدم اعتناء أزواجهن املطلق هبن يف حالة املرض 
وقد يرجع هذا التناقض إىل حماولة األزواج حتسني صورهتم، ألنه ليس من املروءة وال 
الرجولة أن يتخلى الزوج عن زوجته يف حالة مرضها، أو إىل املستوى االقتصادي املنخفض والغالء 

الذي حيول دون معاجلة الزوجة يف ظروف مالئمة ، ورمبا أنانية الزوج وانعدام الرمحة من الفاحش 
  .قلبه



كما أن هذا التناقض قد يكون راجعا إىل حاجة املرأة إىل العاطفة وإىل حاجتها إىل دعم 
  .ل ال تعترف للزوج مبعروف أو مجيزوجها املعنوي قبل املادي، ورمبا إىل طبيعة بعض الزوجات اليت

وعموما فإن رمحة األزواج بزوجاهتن يف أوقات املرض دليل على املروءة وحسن اخللق 
على أن يتحلى أتباعه هبذه القيمة ملا هلا من  واملستقرئ للسنة الشريفة يقف على حرص النيب 

لعثمان يف التخلف عن غزوة بدر لريعى  دور فاعل يف ترسيخ العاطفة بني األزواج، فقد أذن 
  )537(» إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه«  املريضة بقولهزوجته 

  توزيع أفراد العينة وفقا ملدى إكثارهم من الطلبات حني تكون الزوجة متعبة-3- 5
                    العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات   اإلكثار من الطلبات 
  %62  62 % 22  22   دائما -

  %29  29  % 31  31   أحيانا -

  %09  09  % 47  47   ال-

 % 100  100  اجملموع

  

100  100 %  

  يبني مدى اإلكثار من الطلبات حني تكون الزوجة متعبة: 24جدول رقم 
 من الطلبات حني تكون - األزواج -يبني اجلدول أعاله مدى إكثار: التعليق على اجلدول

إىل عدم إكثارهم من % 47فقد أشارت أكرب نسبة واليت بلغت    فبالنسبة لألزواج، الزوجة متعبة
 واليت ٌيعرب فيها األزواج  عن إكثارهم الطلبات من حني آلخر  حبسب % 31الطلبات، مث تأيت نسبة 

  . من األزواج عن إكثارهم من الطلبات حىت ولو كانت متعبة %22  الظروف واحلاجة  بينما عرب
 –عن إكثار الزوج من الطلبات % 62نسبة منهن واليت بلغتأما الزوجات فقد عربت أكرب 

 واليت تشري إىل أن الزوج ٌيكثر من % 29 حىت وإن كانت متعبة، مث تليها نسبة -وبشكل دائم 
 من الزوجات أن أزواجهن يراعون تعبهن وال %09طلباته من حني آلخر، يف حني ٌتعرب نسبة 

  .يرهقوهن إطالقا بالطلبات

                                                 
   . رواه البخاري- )537(



  :  خنلص إىل املالحظات اآلتية" 25"ول رقم ومن خالل اجلد
مما يدل على ، وإهناكهن بالعمل ٌتشري إىل إرهاق أزواجهن  أن أكرب نسبة من الزوجات-

عدم الرضا مبثل هذا السلوك الذي ينعدم فيه الشعور بالرمحة، والذي تطغى عليه أنانية الزوج 
  . وحماولة فرض سلطته حىت يف حلظات الضعف والتعب

 أكرب نسبة من األزواج ٌتعرب عن عدم إكثارهم من الطلبات وإرهاقهم للزوجة  عندما أن -
تكون متعبة، مما يعكس لنا وبصورة واضحة التناقض يف اإلجابات والذي ميكننا رده إىل عدم فهم 

عدم الشعور ي حيثاألزواج لزوجاهتم، أو إىل  طبيعة بعضهم اليت تنعدم فيها الرمحة واإلنسانية، 
  .اناة وتعب الطرف اآلخر مبع

اخنفاض مستوى التواصل العاطفي والروحي بني األزواج : ولعلنا خنرج مبالحظة عامة وهي 
   .والذي عرب عنه  املصطلح القرآين باملودة والرمحة

    )قيمة الثقة(عرض البيانات اخلاصة باحملور السادس-6
  أغراض بعضهم البعضتوزيع أفراد العينة وفقا ملدى إقدامهم على تفتيش  -1- 6

                    العينة  الزوجات  األزواج
  النسبة  التكرارات   النسبة   التكرارات   تفتيش األغراض 

  %61  61 %07  07   دائما -

  %15  15  %21  21   أحيانا -

  %24  24  %72  72   ال-

  % 100  100  اجملموع 

  

100  100 %  

  عينة على تفتيش أغراض بعضهم البعضيبني مدى إقدام أفراد ال: 25جدول رقم 
 إجابات األزواج والزوجات على نفس  "26"تبني نتائج اجلدول رقم : التعليق على اجلدول

مدى إقدام أفراد العينة على تفتيش أغراض بعضهم البعض، حيث تكشف أرقام  السؤال وهو
 %61ارت أكرب نسبة اجلدول عن تباين واضح يف هذه اإلجابات بني األزواج والزوجات، فقد أش



من الزوجات إىل أهنن يفتشن باستمرار يف أغراض أزواجهن، يف حني عربت أكرب نسبة من األزواج 
  . إىل عدم التفتيش البتة يف أغراض زوجاهتم72%

وعندما سئل األزواج عن السبب وراء عدم تفتيش أغراض زوجاهتم، فقد أجاب معظمهم 
  .لثقة املطلقة اليت يضعوهنا فيهنأن السبب يرجع بالدرجة األوىل إىل ا

  :أما الزوجات فقد تراوحت إجاباهتن وبنسب متقاربة بني 
  .  حمبة الزوجة لزوجها وغريهتا الشديدة عليه، وخشيتها من امليل أو النظر لغريها - 
 ظهور بوادر اخليانة سواء عن طريق اهلاتف، أو غريه فتسعى الزوجة وراء الدليل، من -

  .  راض الزوجخالل تفتيش أغ
إال أن الغرية الشديدة والتفتيش املستمر وسوء الظن يف الشريك من شأنه أن ٌيهدد العالقة 
الزوجية، وقد تصل باألزواج إىل استخدام العنف، وتكذيب أحدمها لآلخر باستمرار وهذا أكرب 

  .عامل ٌيهدد استقرار األسرة وتوازهنا



 ) قيمة العفة( عرض البيانات اخلاصة باحملور السابع-7

  توزيع أفراد العينة حسب مفهومهم ملاهية الزواج -1- 7

                    العينــة  الزوجات  األزواج
 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات  االحتماالت 

  %30  30 %22  22  ميثاق غليظ جيب احترامه و محايته -

  %11  11  %07  07   الشعور بالسكينة واالستقرار -

  %05  05  %14  14  حتقيق للذات  -

  %54  54  %57  57   عفة وإحصان -

 % 100  100  اجملموع

 

100  100% 

  يبني ماهية الزواج  بالنسبة ألفراد العينة: 26جدول رقم 
 حمل -يبني اجلدول أعاله ماهية الزواج بالنسبة لألزواج والزوجات  : التعليق على اجلدول

بالنسبة % 54 بالنسبة لألزواج مقابل %57كربى واليت بلغت  حيث يتضح أن النسبة ال–الدراسة 
ترى أن الزواج إضافة العتباره ميثاقا غليظا جيب احترامه ومحايته، فإنه ٌيحقق العفة   للزوجات

  .واإلحصان لطريف العالقة  
 للزواج وماهيته من شأنه أن يكون دافعا  قويا لعالقات زواجية – أفراد العينة –ومفهوم 

ة أكثر متاسكا واستقرارا، ويف سؤال طرحناه على عينة الدراسة حول األسباب اليت تدفع وأسري
بعض املتزوجني إىل ارتكاب فاحشة الزنا فقد اتفقت إجابات األزواج والزوجات أن عدم اهتمام 
الزوجة مبظهرها، إمهال الزوج لزوجته، فتور احلب، عدم اإلشباع العاطفي، شخصية الزوج أو 

 غياب التفاهم والتناغم  خيانة أحد الزوجني لآلخر،جملردة من األخالق والفضيلة،الزوجة ا
واالنسجام بني األزواج كلها أسباب قد تؤدي إىل االنغماس يف جرمية الزنا  يف غياب الوازع الديين 

فإذا فعل « وزاد النسائي » ...ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن  « : وهو ما يتفق مع قوله 
  .)538(»لك فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه، فإن تاب تاب اهللا عليهذ

                                                 
   .داود والترمذي والنسائي رواه الشيخان وأبو - )538(



  توزيع أفراد العينة وفقا ملدى حمافظتهم على أسرار بعضهم البعض -2- 7
  ةــ              العين  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات   احملافظة على األسرار 
  %62  62 %65  65   دائما -

  %17  17  %23  23  انا  أحي-

  %21  21  %12  12   ال-

  % 100  100  مجموع ـال

 

100  100 %  

  يبني مدى حمافظة  عينة الدراسة على أسرار بعضهم البعض: 27جدول رقم 
 وجدنا أن أكرب نسبة من األزواج "27"من خالل اجلدول رقم  :التعليق على اجلدول

إن «قد استدل معظمهم باحلديث الشريف والزوجات صرحوا حبفظهم ألسرار بعضهم البعض، و
 ) 539( »من شر الناس مرتلة يوم القيامة الرجل الذي ٌيفضي إىل امرأته وٌتفضي إليه، مث ينشر سرها

 مؤشر إجيايب يدعم عالقة - حمل الدراسة –وٌيعترب هذا الوعي من طرف األزواج والزوجات .
  .التماسك واالستقرار

على ) % 12 - % 23( بلغت )  ال-أحيانا (ـابوا بيف حني وجدنا أن نسبة الذين أج
   .على التوايل بالنسبة للزوجات) % 21 -%17(التوايل بالنسبة لألزواج و 

 –وعندما سألنا أفراد العينة عن األسباب اليت جتعل الزوج ٌيحافظ على أسرار زوجته 
 احملبة واالحترام والعفة  اتفقت إجابات املبحوثني على أن قوة الدين والقيم املتمثلة يف-والعكس

ألنه ليس من املروءة أن ينشر أحد الزوجني أسرار . تعصم صاحبها من الوقوع يف مثل هذه احلماقة
  .طرفه اآلخر 

يف حني أجاب الذين صرحوا بأهنم ال حيافظون على األسرار الزوجية أن نفورهم من الطرف 
خالل احلديث عن أزواجهم ونشر اآلخر وشعورهم بالظلم جيعلهم ٌيخففون على أنفسهم من 

  . خصوصيات العالقة الزوجية

                                                 
    . 157 ، ص 4 ، ج حترمي إفشاء سر املرأة: كتاب النكاح ، باب :  مسلم- )539(



  )قيمة الصرب( عرض البيانات اخلاصة باحملور الثامن  - 8

   توزيع أفراد العينة وفقا ملدى حتملهم وصربهم على بعضهم البعض-8-1  
                    العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات مدى الصرب واالحتمال  
  %68  68 %14  14   دائما -

  %21  21  %43  43   أحيانا -

  %11  11  %21  21   ال-

  %00  00  %22  22   ال إجابة-

  %100  100   اجملموع

 

100  100%  

  يبني مدى حتمل وصرب أفراد العينة على بعضهم البعض: 28جدول رقم 

أفراد العينة من األزواج والزوجات  إجابات "28"ُيوضح اجلدول رقم : التعليق على اجلدول
عن مدى حتملهم وصربهم على بعضهم البعض، فبالنسبة لألزواج فقد عربت أكرب نسبة و اليت 

 بالنسبة لألزواج الذين مل %22 أهنا تصرب على الزوجة وتتحملها أحيانا، مث تأيت نسبة %43بلغت 
لسؤال من األمور الشخصية اليت ال جيب أن ٌيجيبوا على هذا السؤال ورمبا مرد ذلك إىل اعتبار هذا ا

 من األزواج عن حتملهم % 14 عن عدم حتملهم لزوجاهتم، يف حني عرب % 21ٌتفشى، بينما عرب 
   .وصربهم الدائم على أزواجهم

 عن حتملهن الدائم وصربهن على % 68أما الزوجات فقد عربت أكرب نسبة واليت بلغت 
بة للزوجات الاليت عربن عن حتملهن وصربهن على أزواجهن  بالنس%21أزواجهن، مث تأيت نسبة 

   .% 11من حني آلخر، يف حني بلغت نسبة الزوجات الاليت ال يتحملن أزواجهن 
وسنتطرق يف اجلدول اآليت إىل األسباب اليت حتمل أفراد العينة على الصرب على بعضهم 

  .البعض



   م على الصرب على بعضهم البعضتوزيع أفراد العينة وفقا لألسباب اليت حتمله -2- 8
  ةـ                  العين  الزوجات  األزواج

  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات  األسباب
  %48  48 %57  57  حفاظا على متاسك األسرة -

     18  18%  00  00% اقتداء بالنيب -

  %00  00  %14  14   طمعا يف ثواب الصرب -

  %17  17  %11  11   حبا يف الطرف اآلخر -

  %35  35  %00  00   خوفا من الطالق-

  % 100  100  اجملمـوع

 

100  100 %  

  يبني أسباب صرب وحتمل أفراد العينة لبعضهم البعض: 29جدول رقم 
 مدى صرب أفراد العينة وحتملهم "28"بعد أن بينا يف اجلدول رقم  :التعليق على اجلدول

باب اليت حتملهم على مثل هذا السلوك، حيث يتضح أن لبعضهم البعض ، يبني اجلدول أعاله األس
 عند األزواج يصربون ويتحملون زوجاهتم حفاظا على متاسك األسرة، مث تأيت % 57أعلى نسبة 

 لٌتبني أن احملبة %11مث تأيت نسبة -ص- ٌتبني أن سبب الصرب والتحمل هو االقتداء بالنيب%18نسبة 
  .م هي سبب صرب األزواج وحتملهم لزوجاهت

 أن سبب صربهن وحتملهن ألزواجهن %48أما الزوجات فقد عربت أكرب نسبة واليت بلغت 
 من الزوجات أن سبب الصرب يعود إىل %35هو احلفاظ على متاسك األسرة، يف حني عربت 

        اخلوف من الطالق وما يستتبعه من آثار مدمرة معنوية ومادية ويف مقدمتها السكن، بينما عربت
  .ن الزوجات أن سبب الصرب والتحمل يرجع إىل حمبتهن ألزواجهن  م% 17

 لدى معظم األسر املبحوثة ةوهو غياب العاطف: وميكننا أن خنرج من هذا اجلدول باالستنتاج اآليت
   .ألن الصرب والتحمل ناتج عن اخلوف من التفكك وآثاره



  أثناء األزمات املادية وفقا للسلوك املتبع  - الزوجات -توزيع أفراد العينة – 3 -8

  ةـ                 العين  الزوجات
  النسبة  التكرارات  السلوك 

  %31  31   الصرب -

  %52  52   املساعدة -

  %03  03   املعايرة وعدم االحترام -

  %14  14  أخرى 

  اجملموع 

  
  

100  %100  

  يبني سلوك الزوجة يف حال مرور زوجها بضائقة مالية: 30جدول رقم 
  بالنسبة %52تبني نتائج اجلدول أن أكرب نسبة واليت بلغت : التعليق على اجلدول

  والاليت مير أزواجهن بضائقة مالية، أهنن حياولن املساعدة بدخلهن - حمل الدراسة–للزوجات 
  أو االقتراض من األهل واجلريان واألصدقاء لتجاوز األزمة، مث تأيت - إن كن عامالت –اخلاص 
والاليت عربن عن  صربهن يف حال مرور أزواجهن مبشاكل مادية  من الزوجات % 31نسبة 

 من الزوجات أهنن يسلكن مسالك خمتلفة %14والتكافل معهم ومواساهتم ولو معنويا، بينما عربت 
يف وقت األزمات املادية كبيع مدخراهتن من الذهب، ممارسة اخلياطة، بيع احللويات 

  .إخل...والعجائن
ضعف موارده وهي بذلك حتقق إعسار زوجها أو ُيندب للزوجة اإلنفاق يف حال علما أنه 

 وهذا ما بيناه –فضيلة صلة القرىب إىل جانب فضيلة البذل من أجل احملافظة على أسرهتا : فضيلتني
  وعموما ُيعد هذا املوقف من الزوجات مؤشر إجيايب على وعي الزوجة وسعيها -يف اجلانب النظري

  .متاسك أسرهتا وتوازهناللحفاظ على 



  א

   وفقا ملدى مساعدهتم لبعضهم البعض- األزواج–توزيع أفراد العينة -1- 1

  ةـ            العين  الزوجات  األزواج
  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات  املساعدة  

  %11  11 %13  13   دائما -

  %43  43  %52  52   أحيانا -

  %46  46  %35  35   ال-

  %100  100   اجملموع-

 

100  100%  

  يبني مدى مساعدة األزواج لزوجاهتم: 31جدول رقم 
توضح األرقام املبينة يف اجلدول أعاله مدى مساعدة األزواج : التعليق على اجلدول

لزوجاهتم يف أعمال البيت، حيث ٌيالحظ أن األزواج يرون أهنم ٌيساعدون زوجاهتم يف األعمال 
  على التوايل، يف حني ترى )%52 -% 13(بلغت )  أحيانا–دائما (ملرتلية بنسب متفاوتة بني ا

على )  % 43 -%11 (الزوجات أن أزواجهن ٌيشاركنهن يف أعمال البيت بنسب متفاوتة بلغت
  ) .دائما وأحيانا(التوايل بني 

من الزوج والزوجة وهنا ٌيالحظ بعض التناقض يف األرقام، والذي ٌنرجعه إىل اختالف كل 
يف تصورمها ألعمال البيت، حيث يرى الزوج أن بعض األعمال خاصة بالزوجة ، وأنه يقوم فقط 

 خاصة إذا كانت الزوجة عاملة وٌتشارك –مبساعدهتا، يف حني تراها الزوجة من واجبات الزوج 
  . ومن هنا ينبع اختالف األرقام ال تناقضها–بدخلها يف مصاريف البيت 

 من األزواج ال ٌتساعد إطالقا يف %35كننا أن نستنتج من اجلدول أعاله أن نسبة كما ُيم
 للزوج، وتفرغ الزوجات للقيام بأعمال ةأعمال البيت، وقد ٌنرجع ذلك إىل اإلشغاالت اخلارجي

نقص من كرامتهم باعتبارها شيئا ٌي" البيت، أو رمبا نظرة الكثريين من األزواج إىل األعمال املرتلية 
بل إن كثريا من األزواج ممن ال يؤمنون ..ويستنكرون متاما القيام مبثل هذه األعمال . يبتهموه

بالتمييز احلاسم بني الرجل واملرأة ٌيساعدون زوجاهتم إال أهنم ال يعترفون بذلك ألن التراث 



وعا من االجتماعي والثقايف التقليدي ال زال ٌيمثل اخلط األساسي للسلوك االجتماعي الذي ٌيسند ن
ويستتبع ذلك أن أسالب التنشئة يف جمتمعنا ال تزال ٌتميز منذ . األعمال للرجال ونوعا آخر للنساء 

  ).540 (الصغر  بني الذكر ودوره واألنثى ودورها

وعموما نستطيع القول أن االهتمام الذي يوليه األزواج لألعمال املتعلقة بالبيت، ٌيعد دعما أساسيا 
  .را إجيابيا لتماسك األسرة  للعالقات الزوجية ومؤش

   وفقا ملدى مشاركتهم لزوجاهتم يف تربية األبناء – األزواج –توزيع أفراد العينة  -2- 1

  العينة    األزواج
  النسبة  التكرارات  املشاركة 
  %23  23   دائما -

  %33  33   أحيانا -

  %05  05   ال-

  %39  39   ال إجابة-

  % 100  100   اجملموع-

  يبني مدى مشاركة األزواج زوجاهتم يف تربية األبناء: 32جدول رقم 
 مدى – واملوجه إىل األزواج حمل الدراسة -يوضح اجلدول أعاله : التعليق على اجلدول

 من األزواج الذين عربوا عن %33حيث تأيت نسبة  مشاركتهم الزوجات يف تربية األبناء،
 من األزواج الذين عربوا  عن %23بة  مشاركتهم يف تربية أبنائهم من حني آلخر، وتليها نس

 من األزواج بعدم  %05مشاركتهم الدائمة لزوجاهتم يف العناية بأطفاهلم وتربيتهم، يف حني أجاب
  .املشاركة واملساعدة يف تربية األبناء 

 من األزواج املبحوثني عن اإلجابة نسبة كبريةعزوف :وميكننا أن نالحظ من خالل اجلدول 
 أمر قد يعكس ختلي بعض األزواج عن القيام بدوره يف تربية األبناء وهتذيبهم على السؤال وهو

  .حيث ٌيعول على الزوجة اإلشراف والقيام هبذا الدور ويكتفي الزوج بانشغاالته وأعماله اخلارجية

                                                 
    .195 مرجع سابق ، ص –  والعالقات األسريةجالزوا:  سناء اخلويل- )540(



   توزيع أفراد العينة وفقا ملدى حدوث اخلالفات بينهم -3- 1
 ةـ               العين  الزوجات  اجاألزو

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  اخلالفات  
  %26  26 %15  15   دائما -

  %60  60  %65  65   أحيانا -

  %14  14  %13  13   ال-

  %00  00  %07  07  ال إجابة

  %100  100  اجملموع

 

100  100 %  

  يبني مدى حدوث اخلالفات بني األزواج وزوجاهتم: 33جدول رقم 
 والذي يبني مدى حدوث اخلالفات بني "32"خالل اجلدول رقممن : التعليق على اجلدول

 حتدث فيها اخلالفات الزوجية وذلك بنسب – حمل الدراسة –األزواج ، يتضح أن مجيع األسر 
متفاوتة، إذ من النادر وإن مل نقل من املستحيل أن جند أسرا ختلو من املشاكل واخلالفات بني 

والسؤال الذي ال بد وأن ٌيطرح يف هذا اجملال هو ما . فهةالزوجني، ولو كانت خالفات بسيطة وتا
  .أسباب هذه اخلالفات؟   وهو ما سنتطرق إليه الحقا



  -من وجهة نظر الزوجة -  توزيع أفراد العينة وفقا ألسباب اخلالفات -4- 1
                 العينة    الزوجات

  النسبة  التكرارات  أسباب اخلالفات 
  %52  52  باته األسريةإمهال الزوج لواج

  %33  33  عدم اإلشباع العاطفي

  %15  15  رىــأخ

  اجملموع

 

100  100%  

  يبني أسباب اخلالفات من وجهة نظر الزوجة: 34جدول رقم 
 ٌنالحظ  أن األسباب  اليت تقف وراء اخلالفات اليت حتدث "34"من خالل اجلدول رقم 

نسبة كبرية إىل  إمهال الزوج لواجباته األسرية  ترجع وب- من وجهة نظر الزوجة–داخل األسرة 
 بانعدام حس املسؤولية لدى الزوج وهذا السبب - حمل الدراسة -وهو ما عربت عنه الزوجات

،  من عينة الدراسة%33مث تأيت نسبة . كفيل بإحداث توترات داخل األسرة والقضاء على تكاملها 
من الزوجات % 15العاطفي بينما أرجعت واليت أرجعت أسباب اخلالفات إىل عدم اإلشباع 

أسباب املشاكل واخلالفات إىل غياب الزوج عن البيت ، الطمع يف راتب زوجته الضرب، اهلجر، 
الكذب، تدخل أهل الزوج يف الشؤون الزوجية،  اإلدمان على مشاهدة األفالم الالأخالقية، اخليانة،

أسباب اخلالفات بينهن وبني كما طرحت الزوجات موضوع السحر حبدة يف حديثهن عن 
  .أزواجهن واليت ينتج عنها الكثري من املعاناة واآلالم اليت تنعكس على متاسك األسرة واستقرارها

  
  
  
  
  

  -من وجهة نظر الزوج- توزيع أفراد العينة وفقا ألسباب اخلالفات-5- 1



  العينة  األزواج
  النسبة  التكرارات  أسباب اخلالفات

 %32  32  ألسرة أسلوب تسيري شؤون ا -

  %47  47  تسلط الزوجة  -

  %11  11   طريقة تربية األبناء -

  %10  10  رىـ أخ-

  %100  100  مجموعـال

  يبني أسباب اخلالفات من وجهة نظر الزوج:  35جدول 
  - من وجهة نظر الزوج -ٌيبني اجلدول أعاله أسباب اخلالفات : التعليق على اجلدول

  أن السبب الرئيسي يرجع إىل تسلط الزوجة، مث تأيت %47ت  واليت بلغأعلى نسبةحيث ترى 
 واليت %11 واليت ٌترجع أسباب اخلالفات إىل أسلوب تسيري شؤون األسرة مث تليها نسبة %32نسبة 

 من األزواج أن %10أرجعت أسباب اخلالفات إىل الطريقة املتبعة يف تربية األبناء، بينما عرب 
 الشك، سالطة اللسان، التبذير، معاملة أهل الزوج وغريها من اهلجر،: األسباب خمتلفة منها

  . األسباب
وعموما فإن األسباب اليت تقف وراء اخلالفات واملشاكل تنطلق يف جوهرها من ذاتية الزوج 
والزوجة ولتحقيق التوافق ال بد من بناء جسور من الثقة بينهما، وكذا إدراك كل منهما لواجباته 

  . األسري وال تتأثر األدوار األسرية ألن الزواج مشروع للتكامل بني الزوجنيحىت يتوافق األداء 



 عرض البيانات اخلاصة باحلوار- 2

    توزيع أفراد العينة وفقا للسلوك املتبع  يف حال وجود خالف– 2-1
                    العينة  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  االحتماالت 
  %14  14 %13  13   اعتماد احلوار حلل اخلالف-

  %26  26  %32  32   الضرب -

  %23  23  %30  30   اهلجر-

  %15  15  %04  04السماح بتدخل أطراف أخرى -

  %17  17  %19  19   تركه بدون حل-

  %05  05  %02  02   أخرى -

 % 100  100  مجموعـال

 

100  100 %  

  ة يف حال وجود خالف بينهميبني سلوك أفراد العين: 36جدول رقم 
جتاه بعضهم البعض يف حال  ٌيبني اجلدول أعاله سلوك أفراد العينة  :التعليق على اجلدول

 أهنم يتبعون أسلوب الضرب، % 32أما األزواج فقد دلت أكرب نسبة واليت بلغت  وجود خالفات،
من األزواج أهنم %  19هم ألسلوب اهلجر، يف حني عرب م واليت تدل على استخدا%30مث تأيت نسبة

فقط من األزواج % 13يتركون املشكل بدون حل ، أما أسلوب احلوار فقد دلت األرقام على أن 
من األزواج أهنم يسمحون بتدخل أطراف أخرى كاألهل واألصدقاء من % 4 بينما عرب من يتبعه،

تهديد بالطالق، من األزواج أهنم يتبعون أساليب أخرى كال % 02أجل حل الرتاع، يف حني عرب 
  ...  والزواج ثانية، والطرد وغريها

 كرد - أهنن يتبعن أسلوب الضرب%26أما الزوجات فقد عربت أكرب نسبة واليت بلغت 
 واليت تدل على استخدام الزوجات ألسلوب  اهلجر  %23  مث تأيت  نسبة - دفاعي عن النفسفعل

 من  %15الف بدون حل، يف حني عربت  بالنسبة للزوجات الاليت يتركن اخل%17مث تليها نسبة 
فقد % 05الزوجات أهنن يسمحن بتدخل أطراف أخرى من أجل الصلح وحل اخلالف، أما نسبة 



عربت أنه يف حال حدوث خالف أو مشكل فإهنن يلجأن إىل أساليب أخرى كالصمت، البكاء، 
  .  ..،الذهاب إىل املسجداخلروج من البيت والتسكع يف الشوارع واألسواق

غياب احلوار وعجز األسر :  وهو وٌيمكننا من خالل اجلدول املبني أعاله أن خنرج باالستنتاج التايل
  .  عن إدارة اخلالف وعالجه- حمل الدراسة–

   توزيع أفراد العينة وفقا ملدى تبادهلم األفكار واآلراء يف خمتلف شؤون احلياة -2- 2
  العينة  اتالزوج  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  تبادل اآلراء واألفكار

  %14  14 %16  16   دائما -

  %49  49  %63  63   أحيانا -

  %37  37  %21  21   ال-

  % 100  100  مجموعـال

 

100  100 %  

  يبني مدى تبادل أفراد العينة األفكار واآلراء يف خمتلف شؤون احلياة: 37جدول رقم 
 %63 يتضح أن أكرب نسبة واليت بلغت  "37" رقم من خالل اجلدول: التعليق على اجلدول

بالنسبة للزوجات، يتبادلون األفكار واخلربات من حني آلخر، يف حني عرب  %49بالنسبة لألزواج و 
 من %16 بالنسبة للزوجات أهنم ال يتحاورون إطالقا، بينما صرح %37 من األزواج مقابل 21%

   .ون ويتحاورون يف خمتلف القضايا بشكل دائم من الزوجات أهنم يتناقش%14األزواج مقابل 
ومن خالل النسب املُبينة يف اجلدول أعاله نالحظ ضعف التواصل بني األزواج، األمر الذي 

  .ينعكس سلبا على توافقهما وبالتايل على استقرار األسرة ومتاسكها



   عرض البيانات اخلاصة باالحترام- 3

  ترامهم لقرارات بعضهم البعض توزيع أفراد العينة وفقا ملدى اح-1- 3
                 العينـة  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  تفتيش األغراض 

  %43  43 %19  19   دائما -

  %39  39  %56  56   أحيانا -

  %18  18  %25  25   ال-

 % 100  100  مجموعـال

  

100  100 %  

  اد العينة لقرارات بعضهم البعضيبني مدى احترام أفر:  38جدول رقم 
 إجابات أفراد العينة عن مدى  "38" تٌبني نتائج اجلدول رقم  :التعليق على اجلدول

احترامهم لقرارات بعضهم البعض، حيث تكشف أرقام هذا اجلدول أن األزواج الذين أجابوا 
ذين تراوحت ، يف حني بلغت نسبة ال%19  نسبتهمباحترامهم الدائم لقرارات زوجاهتم بلغت

   .على التوايل ) %25 - %56) ( ال –أحيانا (إجابتهم بني  
عن احترامهم الدائم لقرارات  %43أما الزوجات فقد صرحت أكرب نسبة منهن واليت بلغت 

  .على التوايل )%18 -% 39) (  ال–أحيانا ( ـ أزواجهن، بينما تراوحت نسبة الذين عربوا ب
  : اجلدول أعاله ٌيمكننا مالحظة ما يلي وباستنطاق األرقام املٌبينة يف

 أن أقل نسبة من األزواج حيترمون القرارات اليت ٌتصدرها الزوجة، يف الوقت الذي حتترم -
أكرب نسبة من الزوجات قرارات أزواجهن ولعل هذا راجع إىل التراث والتقاليد االجتماعية، و 

 حىت وإن كان دون الزوجة مركزا –لزوج أساليب التنشئة اليت تضع السلطة وقوة القرار يف يد ا
  .وعلما 

 وعموما فإن احترام األزواج لقرارات بعضهم البعض ٌيعترب خطوة إجيابية ودعم أساسي       
لسعادة األسرة وتوازهنا، وأن كل قرار ُيتخذ جيب أن يضع يف اعتباره متطلبات ورغبات كل من 

  .الزوجني



   جتنبهم إحراج بعضهم البعض أمام األبناءتوزيع أفراد العينة وفقا ملدى  -2- 3
  نةـــ               العي  الزوجات  األزواج

  النسبة   التكرارات   النسبة   التكرارات    ألبناءاإلحراج  أمام ا

  %72  72 %46  46   دائما -

  %11  11  %49  49   أحيانا -

  %17  17  %05  05   ال-

  % 100  100  اجملموع

  

100  100 %  

 يبني مدى جتنب أفراد العينة إحراج بعضهم البعض أمام األبناء: 39 جدول رقم

 %46 أن أكرب نسبة واليت بلغت  "39" يتضح من خالل اجلدول رقم : التعليق على اجلدول
 بالنسبة للزوجات، عربوا عن جتنبهم إحراج بعضهم البعض أما األبناء وٌيعد %72بالنسبة لألزواج و

 املشاكل والتوترات وسلوكا متحضرا وإجيابيا لغرس بذور االحترام يف هذا مؤشرا إجيابيا لتفادي
 )% 05 – %49( ـ ب)ال -أحيانا(بينما بلغت نسبة الذين تراوحت إجابتهم بني   .نفوس األبناء

  . بالنسبة للزوجات)% 17 –% 11(بالنسبة لألزواج و 
الذين ٌيحرجون زوجاهتم إن التأمل يف هذه النسب جيعلنا نستخلص ارتفاع  نسبة  األزواج 

أمام األبناء، واإلحراج املتعمد وإن كان من حني آلخر أسلوب تنجم عنه العديد من األزمات 
سواء على مستوى الزوجة أو األبناء الذين يستشعرون مدى الظلم املٌمارس على أمهم  النفسية

  .   البناء األسري ككلوبالتايل منو مشاعر الكراهية والنفور والتمرد على سلطة األب مما يهدد
  
  



   توزيع أفراد العينة وفقا ملدى جتنبهم إحراج بعضهم البعض أمام األهل -3- 3
  ةـ              العين  الزوجات  األزواج

  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات     أمام األهل اإلحراج
  93  93 67  67   دائما -

  07  07  22  22   أحيانا -

  00  00  11  11   ال-

 % 100  100  اجملموع

 

100  100 %  

  يبني مدى جتنب أفراد العينة إحراج بعضهم البعض أمام األهل : 40جدول رقم 
  والذي ٌيبني مدى جتنب  "40" يتضح من خالل اجلدول رقم : التعليق على اجلدول

اليت  إحراج بعضهم البعض أمام األهل، أن أكرب نسبة  و– حمل الدراسة – األزواج والزوجات
 بالنسبة للزوجات، عربوا عن جتنبهم إحراج بعضهم البعض %93 بالنسبة لألزواج و %67بلغت 

  .أما األهل، وتعرب هذه النسب عن قوة الوعي مببدأ االحترام الذي حيفظ للزواج مكانته وقدسيته
بالنسبة ) % 11–%22(ـ ب) ال - أحيانا  (بينما بلغت نسبة الذين تراوحت إجابتهم بني 

   . بالنسبة للزوجات%07زواج و لأل
واملالحظ من خالل األرقام أن الزوجات أكثر وعيا باالنعكاسات السلبية لقلة االحترام أو 

منهن فقط على أهنن ٌيحرجن أزواجهن أمام األهل % 07انعدامه على متاسك األسرة حيث صرحت 
  .من حني آلخر 

جة أمام اآلخرين باإلضافة إىل الشعور وعموما فإن هذا السلوك ٌيسقط من هيبة الزوج والزو
بالنقص والدونية واليت قد يتولد عنهما  احنرافات تعصف باألسرة وتدمرها، كما أن التقليل من 

 يفتح اجملال الختراق احلياة الزوجية والتدخل يف - أو العكس -احترام الزوج لزوجته  أمام األهل 
  .   شؤوهنا اخلاصة 



   بالتفاهمعرض البيانات اخلاصة -4
    توزيع أفراد العينة وفقا ملدى تفامههم على اإلدارة االقتصادية للبيت-4-1

                    العينة  الزوجات  األزواج
  التفاهم يف

   إدارة البيت اقتصاديا  
  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات

  %14  14 %27  27   دائما -

  %24  24  %33  33   أحيانا -

  %62  62  %02  02   ال-

  %00  00  %38  38   ال إجابة-

  % 100  100  اجملموع

  

100  100 %  

  يبني مدى تفاهم أفراد العينة يف إدارة البيت اقتصاديا: 41جدول رقم 
 تكشف األرقام عن تباين واضح يف "41"من خالل اجلدول رقم : التعليق على اجلدول

  .اإلجابة عن هذا السؤال بني األزواج والزوجات 
 عن عدم االتفاق عن كيفية  %62ا الزوجات فقد صرحت أكرب نسبة واليت بلغت أم

 منهن أن التفاهم واالتفاق يكون من حني %24اإلدارة  االقتصادية  للبيت الزوجي، بينما أجابت 
 من الزوجات أن اإلدارة االقتصادية لشؤون املرتل ال تتم إال بالتفاهم %14آلخر، يف حني عربت 

   . بينهن وبني أزواجهن دائمنيوالتشاور ال
 منهم أن %27منهم عن اإلجابة عن هذا السؤال، بينما عرب % 38أما األزواج فقد امتنع 

االتفاق على اإلدارة االقتصادية للبيت يتم بشكل دائم، يف حني بلغت نسبة الذين تراوحت إجابتهم  
  . على التوايل)%02 –% 33( ـ ب) ال– أحيانا (بني 

لنسب املبينة يف اجلدول أعاله ٌيمكننا تفسري هذا التباين واالختالف  يف إجابات ومن خالل ا
األزواج والزوجات بعدم رضا الزوجات باملساحة اليت يسمح هبا األزواج واليت يتم من خالهلا 

 ورمبا إىل اختالف وجهات النظر فيما خيص الضروريات وأوجه ،املسامهة يف الشؤون املالية للبيت
  .اإلنفاق



 لدى ةوعموما فإن التفاهم يف اإلدارة االقتصادية للبيت يعزز الثقة ويشحذ روح املسؤولي
كل طرف يف العالقة الزواجية، ألن احلياة األسرية حني ختتل إدارهتا لصاحل طرف واحد فيها، ختتل 

ما هو احلياة الزوجية كلها، ألهنا يف هذه احلالة تسري بطاقة واحدة وليس بطاقتني متكاملتني ك
فالتفاهم  بني األزواج شيء أساسي، ُيحدد من غري شك مستوى التوافق  وطبيعة العالقة  .مطلوب
  .الزواجية

    توزيع أفراد العينة وفقا ملدى إطالع بعضهم البعض على دخلهم الشهري-2- 4
                    العينة  الزوجات  األزواج

  إطالع بعضهم 
   البعض على الدخل الشهري 

  النسبة  التكرارات  النسبة   تكرارات ال

  %22.59  14 %20.73  17   دائما -

  %12.90  08  %25.61  21   أحيانا -

  %64.51  40  %47.57  39   ال-

  -  -  %06.09  05   ال إجابة-

  % 100  82  مجموعـال

  

62  100%  

  يبني مدى إطالع أفراد العينة بعضهم البعض على دخلهم الشهري: 42جدول رقم 
 مدى تفاهم أفراد العينة واتفاقهم يف  "41" بعد أن بني اجلدول رقم :يق على اجلدولالتعل

اإلدارة االقتصادية للبيت، ٌيبني اجلدول أعاله مدى إطالع األزواج والزوجات بعضهم البعض على 
بلغت )  ال –أحيانا ( الدخل الشهري، حيث كشفت األرقام أن نسبة الذين تراوحت إجابتهم بني 

 من األزواج اإلجابة على  )% 06.09(على التوايل، يف حني أحجم ) % 47.57 –% 25.61( 
- %12.90)  (  ال–أحيانا ( بينما بلغت نسبة الزوجات الاليت تراوحت إجابتهن بني. السؤال
  . على التوايل ) % 64.51

لذين  من األزواج والزوجات انسبة قليلةواملالحظ من خالل النسب املوجودة باجلدول أن 
صرحوا بإطالع بعضهم البعض على دخلهم الشهري، ومن هنا كان ال بد من معرفة األسباب اليت 

  : تقف وراء هذا السلوك وهذا ما سيطلعنا عليه اجلدول اآليت 



 توزيع أفراد العينة تبعا لألسباب اليت حتملهم على عدم إطالع بعضهم البعض الدخل -3- 4
   .الشهري

  العينة  الزوجات  جاألزوا
  النسبة  التكرارات  النسبة التكرارات  األسباب

 %08.06  05 %51.23  42   التبذير -

 %46.77  29  -  -   عدم احترام الذمة املالية للزوجة -

 %30.64  19  -  - من دخلي اخلاص) ه( مساعدة أهلها-

 %14.53  09  %28.04  23   أخرى-

  %00  00  %20.73  17   ال إجابة-

  % 100  82  اجملموع

 

62  100 %  

  يبني أسباب عدم إطالع الطرف اآلخر على الدخل الشهري: 43جدول رقم 
 أن أكرب نسبة من األزواج "42" بعد أن كشفت بيانات اجلدول رقم : التعليق على اجلدول

والزوجات ال ٌيطلعون بعضهم البعض على الدخل الشهري، ٌيبني اجلدول أعاله األسباب اليت حتمل 
لى مثل هذا السلوك الذي ينم عن انعدام الثقة وغياب الشفافية اليت ٌيفترض أن تصبغ أفراد العينة ع
 ٌترجع السبب %46.77 حيث ٌتطلعنا األرقام أن أكرب نسبة من الزوجات واليت بلغت ،احلياة األسرية

 وذلك مبحاولة االستحواذ عليه بكامله ومنعها من ه،إىل عدم احترام الزوج الذمة املالية لزوجت
 واليت ترجع السبب إىل إنفاق الزوج على أهله من دخلها %30.64التصرف فيه حبرية، مث تأيت نسبة 

من الزوجات السبب إىل طبيعة الزوج % 08.06الذي تشقى وتتعب من أجله، يف حني ٌترجع نسبة 
 من الزوجات عدم إطالع األزواج عن حقيقة الدخل الشهري %14.53املبذرة، بينما عربت 

 خمتلفة كانعدام الثقة يف الزوج وعدم الشعور باألمان، كما أن هذا السلوك تعتربه بعض بأسباب
  .الزوجات رد فعل جتاه غموض الزوج وعدم البوح مبداخيله املالية 

إطالع أن عدم  %51.23أما األزواج فقد صرح أكرب عدد منهم والذي بلغت نسبتهم 
الزوجة وسوء إدارهتا املالية لشؤون البيت، يف حني الزوجة ومصارحتها بالدخل الشهري سببه تبذير 

 من األزواج أن الدخل الشهري ليس من شأن الزوجة وال يهمها، كما أن عدم % 28.04عرب 



إطالعها على الدخل الشهري يعود إىل الزوجة نفسها، حيث أهنا تراقب كل دينار خيرج من جيب 
تطالبه بالعدل يف  نفاق على أهله وخاصة والديه، أوالزوج وحتاسبه عليه كما أهنا حتول بينه وبني اإل

 بينما بلغت نسبة الذين امتنعوا عن اإلجابة على السؤال ،اإلنفاق بني والدي الزوج ووالدي الزوجة
20.73 %.  
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            العينة  الزوجات  األزواج
  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  االتفاق  

  %24  24 %25  25   نعم-

  %76  76  %68  68  ال -

  %00  00  %07  07   ال إجابة -

  %100  100  اجملموع

  

100  100%  

  يف تربية األبناءيبني مدى اتفاق األزواج على منهج واحد : 44جدول رقم 
 والذي ُيبني مدى اتفاق األزواج على "44"ن خالل اجلدول رقم  م:التعليق على اجلدول

  بلغت نسبتهم) نعم (ـمنهج واحد يف تربية األبناء، تكشف لنا األرقام  أن نسبة الذين أجابوا ب
بلغت نسبتهم فقد ) ال (ـبالنسبة للزوجات، أما الذين أجابوا ب%24 بالنسبة لألزواج و % 25
 من األزواج عن %07 بالنسبة للزوجات، يف حني امتنع %76 بالنسبة لألزواج مقابل 68%

 ال تتفق على منهج واحد يف تربية - عينة الدراسة –، ومعىن هذا أن النسبة الكربى من اإلجابة
ق منهج األبناء وهو مؤشر خطري ومظهر من مظاهر التفكك اجلزئي لألسرة، ألن تربية األبناء وف

واحد، واجب شرعي وضرورة تربوية وهي مسؤولية كاملة ال تتم إال عن طريق التوجيه واجلهد 
حيث نرى أن سبب ذلك يرجع إىل اختالل نظام األولويات، إذ أنه وتبعا  . املوحد من كال الطرفني

ناها يف تطبيقنا للظروف االجتماعية والثقافية واالقتصادية اليت تعيشها الكثري من األسر، واليت الحظ
ما زالت الكثري من األسر تكافح من أجل إشباع حاجاهتا األساسية، وجتعل من تربية األبناء امليداين 

  .شيئا ثانويا

  توزيع أفراد العينة وفقا ملدى مشاركتهم ألبنائهم يف اختاذ قرارات األسرة  -2- 5



                    العينة  الزوجات  واجاألز
  مشاركة األبناء 

  يف القرارات 
  النسبة التكرارات  النسبة التكرارات

  %11  11 %09  09   نعم- 

  %89  89  %91  91   ال -

  %100  100  اجملموع

  

100  100%  

  يبني مدى مشاركة األبناء يف اختاذ قرارات األسرة : 45دول رقم ج
سرة ، مدى مشاركة األبناء يف قرارات األ"45"يوضح اجلدول رقم  :التعليق على اجلدول

  %89 بالنسبة لألزواج و %91حيث تشري األرقام أن أكرب نسبة من عينة الدراسة واليت بلغت 
 من %09بالنسبة للزوجات أجابوا بعدم إشراكهم أبناءهم يف اختاذ قرارات األسرة، بينما عرب 

بناء ولعل هتميش األ. من الزوجات عن مشاركتهم أبناءهم يف اختاذ القرارات%11األزواج مقابل 
وعدم إشراكهم يف اختاذ القرارات يعود بالدرجة األوىل إىل منط التربية األسرية املتسلطة، فالتسلط 
وفرض األوامر حيرم الطفل من حقه يف املبادرة بإدالء رأيه واختاذ قراراته، األمر الذي ينعكس على 

  .  صياغة شخصيته املستقبلية



  دراسةعرض النتائج العامة لل: ملبحث الثاين ا
من خالل عرض وحتليل البيانات اليت مت مجعها ورصدها من ميدان الدراسة مت التوصل إىل النتائج 

  : اآلتية 
  االختيار الزواجي -

 بالنسبة % 32توصلت نتائج  الدراسة إىل أن أكرب نسبة من كال اجلنسني واليت بلغت  -
انية باعتبارها ركنا أساسيا يف  بالنسبة للزوجات أمجعت على أمهية القيمة اإلمي%36 لألزواج و

 . " 09"عملية االختيار، وهذا ما يوضحه اجلدول رقم 

 بالنسبة % 77توصلت نتائج الدراسة إىل أن معظم أفراد العينة واليت بلغت نسبتهم  -
  العلمي ضروري يف عملية التماسك بالنسبة للزوجات، أمجعوا على أن التكافؤ% 87لألزواج و 

من الزوجات أن التكافؤ االقتصادي % 95األزواج مقابل من % 71صرحت نسبة  -
من الزوجات أن التفاوت % 05 من األزواج و %29عنصر أساسي يف التماسك، يف حني يرى 

 .االقتصادي ال يؤثر غلى استقرار األسرة ومتاسكها

بينت نتائج الدراسة أن نسبة الذين يرون ضرورة التكافؤ الديين يف عملية التماسك بلغت   -
، ويشري إليه اجلانب النظري من  "12"عند كال اجلنسني وهذا ما يعرب عنه اجلدول رقم % 100

واليت كشفت أن التدين عامل رئيسي يف حتقيق السعادة " روبنسن"خالل الدراسة اليت قام هبا 
 ..)     أنظر ص (والتماسك مبا ميده من دعم وجداين وروحي وأخالقي

  القيمة اإلميانية  -
  %58ائج الدراسة أن أكرب نسبة من أفراد العينة ومن كال اجلنسني واليت بلغت أظهرت نت -

أما الصيام، فقد بلغت نسبة .  من الزوجات يؤدون فريضة الصالة بشكل دائم%63من األزواج و 
 بينما اختلف أداء مفردات العينة لفريضيت الزكاة واحلج  ،%100الذين يؤدون هذه الفريضة 

 .مستوياهتم املعيشية ، مع إمياهنم واعتقادهم املطلق بفرضيتهماباختالف ظروفهم و

 من %07من الزوجات يصمن تطوعا بشكل دائم، مقابل  %52أظهرت نتائج الدراسة أن  -
 .األزواج 



            من الزوجات يلتزمن بقراءة القرآن بصورة دائمة مقابل % 31بينت نتائج الدراسة أن  -
من % 13 من األزواج مقابل %44لغت نسبة الذين ال يقرأونه من األزواج، يف حني ب % 19

 الزوجات 

 يتابعون األفالم األجنبية % 37أظهرت الدراسة أن أكرب نسبة من األزواج  واليت بلغت  -
         من الزوجات الاليت ٌيتابعن األفالم املدبلجة، يف حني عربت نسبة قليلة واليت بلغت % 50مقابل 

 .بالنسبة للزوجات عن متابعتهم للربامج الدينية %  08زواج و بالنسبة لأل % 05

 مودةـقيمة ال -

 مقابل % 47أظهرت الدراسة بالنسبة لقيمة املودة أن أكرب نسبة من األزواج واليت بلغت  -
 من الزوجات أهنم ال ٌيالطفون وال ٌيمازحون بعضهم البعض على اإلطالق، يف حني عربت % 41

 .عينة ومن كال اجلنسني أهنم ٌيالطفون بعضهم البعض أقل نسبة من مفردات ال

 من الزوجات يرون أن تقدمي اهلدية %93 من األزواج  و %82بينت نتائج الدراسة أن  -
للطرف اآلخر، من القيم اليت حيث عليها الدين، كما عربت أغلبية الزوجات أهنن يهادين أزواجهن 

 . يهادون زوجاهتم إال نادرايف معظم املناسبات، يف حني عرب الزواج أهنم ال

من الزوجات ال ٌيصرحون % 41 من األزواج  مقابل % 57أظهرت نتائج الدراسة أن  -
مبحبتهم لبعضهم البعض، يف حني عربت أقل نسبة من كال اجلنسني بتصرحيهم مبحبتهم لبعضهم 

 .البعض بشكل دائم 

م لبعضهم البعض يرجع بنسبة أكرب بينت نتائج الدراسة أن عدم تصريح مفردات العينة مبحبته -
 .إىل اهنيار العالقة العاطفية بينهم 

من األزواج ، % 32من الزوجات بغريهتن الدائمة على أزواجهن مقابل % 83صرحت نسبة  -
   .%55أما الذين عربوا عن عدم غريهتم على زوجاهتم فقد بلغت نسبتهم 



 قيمة الرمحة -

من الزوجات يرون أن الرمحة ليست خاصة %74 مقابل  من األزواج%51بينت الدراسة أن  -
من % 26 مقابل % 49باملتدين، بينما بلغت نسبة األزواج الذين أجابوا بأن الرمحة خاصة باملتدين 

 .   الزوجات 

 صرحوا أهنم يعتنون % 63بينت نتائج الدراسة أن أكرب نسبة من األزواج واليت بلغت  -
 من الزوجات أن أزواجهن ال % 59دائم، يف حني صرحت بزوجاهتم يف حالة املرض بشكل 
 .يعتنون هبن إطالق يف حالة املرض 

من الزوجات صرحن أن أزواجهن ٌيرهقوهنن بالطلبات حىت % 62أظهرت نتائج الدراسة أن  -
من األزواج أهنم ال ٌيكثرون من طلباهتم حينما تكون % 47يف حال التعب، يف حني صرحت نسبة 

  .الزوجة متعبة

  قيمة الثقة -
 ، ٌيقدمن على تفتيش %61أظهرت نتائج الدراسة، أن أكرب نسبة من الزوجات واليت بلغت  -

 . من األزواج  عن عدم تفتيش أغراض زوجاهتم% 72أغراض أزواجهن بشكل دائم، يف حني عرب 

 قيمة العفة -

 إضافة إىل كونه – بينت الدراسة أن أكرب نسبة من األزواج والزوجات ينظرون إىل الزواج -
 .   فإنه ٌيحقق العفة واإلحصان لطريف العالقة -ميثاقا غليظا جيب احترامه ومحايته 

أظهرت نتائج الدراسة اتفاق معظم أفراد العينة على أن األسباب اليت تدفع ببعض املتزوجني  -
اجلنسي، عدم إمهال الزوج لزوجته، عدم اإلشباع : واملتزوجات إىل الوقوع يف الزنا تنحصر يف

اهتمام الزوجة مبظهرها، خيانة أحد الزوجني لآلخر، غياب التفاهم واالنسجام، وطبيعة الشخص 
اجملردة من األخالق والفضيلة، هذه األسباب يف ظل غياب القيمة اإلميانية تدفع بصاحبها إىل اقتراف 

 .جرمية الزنا 

بالنسبة لألزواج و % 65واليت بلغت أظهرت نتائج الدراسة أن أكرب نسبة من مفردات العينة  -
 من األزواج مقابل %12 بالنسبة للزوجات ٌيحافظون على األسرار الزوجية، يف حني صرح % 62
  .من الزوجات أهنم يتحدثون بأسرار بعضهم البعض  21%



 قيمة الصرب  -

  يتحملن سوء طباع% 68أظهرت نتائج الدراسة أن أكرب نسبة من الزوجات واليت بلغت  -
 من األزواج عن عدم % 21،  يف حني عرب  فقط من األزواج% 14أزواجهن بشكل دائم مقابل 

 . من األزواج عن اإلجابة % 22صربهم وحتملهم لسوء طباع زوجاهتم، بينما امتنع 

بينت نتائج الدراسة أن أكرب نسبة من األزواج والزوجات صرحوا أن احلفاظ على متاسك  -
هو من أهم االعتبارات اليت تدفعهم للصرب وحتمل سوء طباع الطرف  – ولو شكليا –األسرة 
 .اآلخر

  ٌيحاولن %52أظهرت نتائج الدراسة أن أغلب الزوجات املبحوثات واليت بلغت نسبتهن  -
 من الزوجات  أهنن يتمسكن بالصرب يف %31مساعدة أزواجهن عند األزمات، بينما صرحت 

  .%03لغت صرحن بأهنن يلجأن إىل املعايرة وعدم االحترام فقد بانتظار الفرج، أما الزوجات الاليت 
 مظاهر التماسك األسري 

 التعاون -

         من األزواج ٌيساعدون زوجاهتم من حني آلخر، يف حني عرب %52بينت نتائج الدراسة أن 
 عن عدم مساعدة زوجاهتم مطلقا، بينما صرحت أقل نسبة من األزواج  واليت بلغت   منهم% 35
 .عن مساعدهتم الدائمة لزوجاهتم  13%

 امتنعت عن اإلجابة % 39توصلت نتائج الدراسة إىل أن أكرب نسبة من األزواج واليت بلغت  -
           )  أحيانا –دائما  ( ـعن مدى مشاركتها يف تربية األبناء، بينما بلغت نسبة الذين أجابوا ب

 من األزواج بعدم مشاركة الزوجات يف تربية % 05على التوايل، يف حني صرح ) % 33 و % 23(
 .األبناء 

 بالنسبة لألزواج و  % 65أظهرت نتائج الدراسة أن أكرب نسبة من كال اجلنسني، واليت بلغت  -
 من %15 بالنسبة للزوجات عربوا عن حدوث اخلالفات من حني آلخر، بينما صرح % 60

وعن أسباب اخلالفات من .  بشكل دائم  من الزوجات أن اخلالفات موجودة%26األزواج  و
وجهة نظر الزوجة، أظهرت نتائج الدراسة أن إمهال الزوج لواجباته األسرية  ٌيعد من أبرز أسباب 

أما أسباب اخلالفات من وجهة نظر الزوج، فقد بينت . اخلالفات مث يليها عدم اإلشباع العاطفي



ن أهم أسباب اخلالفات، مث يليها أسلوب تسيري نتائج الدراسة أن تسلط الزوجة واسترجاهلا ٌيعد م
 من األزواج أن طريقة تربية األبناء ُيعترب من العوامل املؤججة %11شؤون األسرة، بينما صرح 

 .للخالفات

 وار   ـاحل -

أظهرت نتائج الدراسة أن أكرب نسبة من األزواج والزوجات يعتمدون يف حل مشاكلهم  -
يت أسلوب اهلجر، بينما صرحت أقل نسبة من األزواج والزوجات مث يأ وخالفاهتم أسلوب الضرب،

 .اعتمادهم مبدأ احلوار كأسلوب حضاري حلل املشاكل وإدارة اخلالف 

أظهرت نتائج الدراسة أن أقل نسبة من األزواج والزوجات يتبادلون األفكار واآلراء  -
  %37لنسبة لألزواج و  با%21بصورة دائمة، يف حني بلغت نسبة الذين ال يتحاورون إطالقا 

 .بالنسبة للزوجات 

 االحترام -

أن نسبة مفردات العينة الذين حيترمون بعضهم البعض وبشكل دائم  توصلت نتائج الدراسة -
 بالنسبة للزوجات، بينما بلغت نسبة الذين ال حيترمون قرارات %43 بالنسبة لألزواج و%19بلغت 

 .النسبة للزوجات ب%18 بالنسبة لألزواج و % 25 الطرف اآلخر

 من الزوجات يتجننب إحراج أزواجهم أمام األبناء ، يف %72أظهرت نتائج  الدراسة أن  -
أما األزواج فقد   . %17حني بلغت نسبة الزوجات الاليت يتعمدن إحراج أزواجهم حبضور األبناء 

 % 49 حني عرب ، يف% 46بلغت نسبة الذين أجابوا بأهنم ال ٌيحرجون أبدا  زوجاهتم أمام األبناء 
 من الزواج تعمدهم إحراج % 5منهم أهنم ٌيحرجوهنن حبضور األبناء من حني آلخر، بينما عرب 

 .الزوجة والتقليل من شأهنا أمام األبناء

توصلت نتائج الدراسة إىل أن أكرب نسبة من كال اجلنسني يتجنبون إحراج بعضهم البعض  -
بإحراج بعضهم البعض من حني آلخر وحبضور أمام األهل، يف حني بلغت نسبة الذين صرحوا 

 من األزواج أهنم ٌيحرجون %11من الزوجات، بينما عرب % 07 من األزواج مقابل %22األهل 
 . زوجاهتم دائما  يف حضور األهل خاصة إذا بدر منها ما يوجب ذلك 



 التفاهم-
إلدارة االقتصادية أظهرت نتائج الدراسة غياب التفاهم بني األزواج والزوجات فيما خيص ا -

  .لشؤون البيت 

توصلت نتائج الدراسة إىل أن أكرب نسبة من األزواج والزوجات ال ٌيطلعون بعضهم البعض  -
على حقيقة دخلهم الشهري،كما بينت نتائج الدراسة أن عدم إطالع الزوج زوجته على دخله املايل 

 وحماسبتها الزوج ومنعه من اإلنفاق تبذير الزوجة، إثارة املشاكل:  يرجع إىل أسباب عديدة منها 
أما الزوجات فقد بينت نتائج الدراسة أن . على أهله، اعتقاد الزوج أن هذا األمر ليس من شأهنا

األسباب اليت تدفعهن إىل مثل هذا السلوك يرجع أساسا إىل عدم احترام الزوج للذمة املالية لزوجته، 
، عدم الثقة يف الزوج، طبيعة الزوج املبذرة وغريه مساعدة الزوج ألهله من الدخل اخلاص بالزوجة
 .من األسباب اليت تنعكس سلبا على متاسك األسرة

 االتفاق على منهج واحد لتربية األبناء -

 %76 بالنسبة لألزواج و % 68توصلت نتائج الدراسة إىل أن أكرب نسبة واليت بلغت  -
 من  % 25ع يف تربية األبناء، يف حني عرب بالنسبة للزوجات صرحوا بعدم اتفاقهم على املنهج املتب

  من األزواج عن اإلجابة %07 من الزوجات على اتفاقهم على املنهج، بينما امتنع % 24األزواج  و

بالنسبة % 89 بالنسبة لألزواج و% 91أظهرت نتائج الدراسة أن أكرب نسبة واليت بلغت  -
 %09حني صرحت أقل نسبة واليت بلغت للزوجات ال ُيشركون أبناءهم يف اختاذ القرارات، يف 

 .  بالنسبة للزوجات عن ٌمشاركتهم ألبنائهم يف اختاذ قرارات األسرة%06بالنسبة لألزواج و
 



 النتائج النهائية للدراسة: ملبحث الثالثا

إن لكل حبث هدفه وأمهيته، والبحوث امليدانية يف العلوم االجتماعية هي حبوث هادفة 
 ميكن الوصول إليها عن طريق البحث العلمي، لذا فمن احلقائق املتفق عليها بني تستخدم املعرفة اليت

الدارسني والباحثني يف قضايا اجملتمع وظواهره أن التأصيل النظري للبحث مل يعد يغين يف وقتنا 
  .احلاضر عن التأصيل العلمي امليداين

  : ى النحو التايل وقد هدفت هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت اليت صيغت عل
  إىل أي مدى يتقيد اختيار األزواج لبعضهم بالقيم الدينية ؟  -1

 القيم الدينية ؟ وهل تنعكس هذه املمارسات على متاسكها األسر املبحوثةكيف متارس  -2
  .واستقرارها؟
  :على نتائج الدراسة نعرض كل تساؤل على حدة وللوقوف
    لبعضهم البعض بالقيم الدينية؟ -ل الدراسة  حم–إىل أي مدى يتقيد اختيار األزواج : أوال

لقد أظهرت الدراسة امليدانية أن معظم مفردات العينة ركزوا يف اختيارهم لبعضهم البعض على قيمة 
. التدين، كما أهنم اتفقوا وبشكل كلي على ضرورة التكافؤ الديين لضمان قيام أسرة متماسكة

  .ين لدى مفردات العينةوهذا مؤشر إجيايب ميثل عمق التأثري الدي
كيف ُتمارس األسر املبحوثة القيم الدينية ؟ وهل تنعكس هذه املمارسات على متاسكها : ثانيا

  واستقرارها؟
األسر للقيم الدينية يتبني أن معظم أفراد العينة  من خالل قراءة نتائج اجلداول املتعلقة مبمارسة
  . اإلميانية  يف جانبها التطبيقيميارسون الفرائض الدينية مما يعين حضور القيمة 
فقد بينت نتائج الدراسة ضعف التواصل العاطفي  أما فيما خيص قيم املودة والرمحة والثقة

-21-19-18-17رقم  وهذا ما توضحه اجلداول– حمل الدراسة–والروحي بني األزواج والزوجات 

يدانية اخنفاض مستوى لى  مظاهر التماسك حيث سجلت الدراسة امل واليت انعكست ع23-24-25
التعاون  واالحترام والتفاهم واالتفاق بني األزواج، إضافة إىل غياب احلوار حيث أظهرت نتائج 
الدراسة أن معظم مفردات العينة يعتمدون يف حل خالفاهتم على أسلوب الضرب وهذا ما يتفق مع 

ليت  أشارت إىل تنامي  وا2009 لسنة 2640آخر دراسة ُنشرت يف جريدة الشروق اليومي، العدد 



العنف األسري، حيث تستقبل مصاحل الطب الشرعي على مستوى اجلزائر العاصمة فقط مخس 
، وبالنظر لعدد مصاحل الطب الشرعي - بشكل يومي-حاالت ضرب وجرح متبادل بني األزواج

 بني –عرب التراب الوطين، ٌيقدر املختصون أكثر من ألف حالة اعتداء بالضرب واجلرح العمدي 
  -األزواج

واليت أٌجريت فيها الدراسة امليدانية، فقد أفادتنا رئيسة مصلحة "  بـاتنة " أما على مستوى مدينة 
 ، أن مصلحة الطب 2008باملستشفى اجلامعي يف آخر دراسة إحصائية دقيقة لسنة (*)الطب الشرعي

 زوجة غري عاملة و 475 حالة ضرب بني األزواج، واشتمل هذا العدد على 568الشرعي استقبلت 
 1-  طبيبة2- أستاذة12- منظفة13 - عاملة بسيطة17 - ممرضة20- سكرترية27(  زوجة عاملة 93

هذا وقد احنسرت أسباب اخلالفات واليت أدت باألزواج إىل استعمال )  . عسكرية1 -حماسبة
  : (**)العنف فيما يلي

 رغبة الزوج - تعدد الزوجات-وذ الشذ- إمهال الزوجة نظافة بيتها– السرقة – الشك -اهلجر
 اليت (***) البطالة وقد تعددت األدوات- رفض الزوجة استعمال موانع احلمل–يف الزواج ثانية 

استخدمها األزواج يف تعديهم على زوجاهتم، فباإلضافة إىل األيدي واألرجل والرأس، اسُتعملت 
لدراسة إىل أن معظم الرضوض أدوات حادة، قاتلة، بل وحىت احلارقة، هذا وقد أشارت هذه ا

  .(****)واإلصابات متركزت على مستوى الوجه واألطراف العليا
 - نزيف – جروح مفتوحة - رضوض-كسور: (*****)وتسبب هذا التعدي يف إصابات خمتلفة

 . ثقب طبلة األذن- خدوش –اضطرابات عصبية 

  .احل الطب الشرعيوهذه األرقام ضئيلة مقارنة بالواقع، وهي تعكس فقط ما تسجله مص
وبالنظر إىل هذه احلقائق وما توصلت إليه نتائج الدراسة نالحظ تناقضا بني ما صرح به أفراد العينة 
من أداء للفرائض ومتسكهم بقيمة التدين كمعيار وقاعدة أساسية  يف البناء األسري ووعيهم مبقاصد 

أن تنبثق من القيمة اإلميانية وهذا ما يتفق مع الزواج وبني املمارسة الفعلية للقيم الدينية واليت ٌيفترض 
الدراسة األوىل اليت أٌجريت على عينة من العمال، واليت توصلت إىل مدى التناقض املوجود بني 

                                                 
  . رئيسة مصلحة الطب الشرعي باملستشفى اجلامعي، باتنة:  ليلى مسون-(*)

   .  4ملحق رقم :  أنظر–(**)
  .  5ملحق رقم :  أنظر-(***)

  .  7ملحق رقم :  أنظر- (****)
  .  6ملحق رقم :  أنظر- (*****)



كما تتفق مع الدراسة الثانية .القيم كاإلخالص والطاعة وبني املمارسات السلوكية يف احلياة الواقعية
 لصليحة –  والدراسة الرابعة - لنورهان فهمي–الثالثة  والدراسة - لوضحة علي السويدي–

 واليت توصلت مجيعها إىل  أن القيم الدينية لن ٌتترجم إىل سلوك واقعي ما مل ٌيتبع يف ذلك -رحايل 
   .أسلوب علمي وبرنامج ختطيطي

ومن خالل ما سبق يتضح أن القيم الدينية وممارساهتا، ُتعد مؤشرات هامة ملستوى وعمق 
 وهذا ما خلصت إليه –الت اليت يشهدها اجملتمع، فبالرغم من مكانة الدين وأثره يف النفوس التحو

 إال أننا الحظنا أشكاال كثرية من التناقض بني القول والفعل وبني املظهر واجلوهر -الدراسة امليدانية
اقع تكاد تكون فالقيمة اإلميانية موجودة كمبدأ وشعائر تعبدية، إال أهنا كسلوك وكفاعلية يف الو

  .مفقودة، وهو ما ٌيشكل أزمة ثقافية خطرية
  



  
  
  ـة ـالخــاتم



  :مةـاخلـات
من هذه الدراسة، والذي تبلور يف جممله حول معرفة أن حتقق اهلدف  الباحثةلقد حاولت 

  .حقيقة التفاعالت األسرية يف ظل القيم الدينية من خالل تشخيص الواقع االجتماعي لألسرة 
 الدراسة الراهنة متثل خطوة يف طريق طويل نعتقد أنه من الضروري بلوغ منتهاه ومن مث فإن

من قبل الباحثني واملهتمني بدراسة موضوع القيم واألسرة، خاصة وحنن نعيش يف عصر عوملة 
  .االقتصاد والثقافة وحىت القيم، وهذا ما يهدد اجملتمع ككل

مل التأثري فيها من أجل تصحيحها وعليه فنحن حباجة إىل معرفة القيم السائدة وعوا
  . والتصدي للمفاهيم اخلاطئة والنتائج السلبية اليت تضرب اجملتمع يف عمقه وتنسف حضارته

 حيث أنه ال ٌيمكن حبال من األحوال النهوض باألسرة كمشروع حضاري، ما مل نفهم 
ألسرية واألسباب اليت وندرك  العالقة بني السبب والنتيجة، أي بني الوهن الذي أصاب العالقات ا

أدت إليه، وهذه الوظيفة يف اعتقادنا تقع على عاتق علماء االجتماع والنفس والشريعة ومجيع 
النخب الفاعلة واليت ترمي إىل بناء اإلنسان بناءا ينسجم مع املبدأ القرآين وذلك بتفعيل نظرية 

ت األسرية مع اإلدراك الفاعل للسنن التقوى واليت ٌتعترب أساسا بنائيا لكل أمناط العالقات والتفاعال
  . النفسية واالجتماعية

    وعموما فإن هذه الدراسة تقودنا وتفتح أمامنا آفاقا جديدة ٌيمكنها أن تسهم يف تطوير ودراسة 
  :موضوع القيم الدينية والنهوض باألسرة نوجزها فيما يلي

  .ال القيمي األسري ضرورة العمل على تشجيع البحوث والدراسات اليت تعتين باجمل-
  . ضرورة دعم القيم األسرية مبا خيدم التماسك واالستقرار األسري-
 تأكيد دور املؤسسات التربوية بداية من احلضانة إىل اجلامعة يف غرس القيم الدينية، ليس -

 من خالل املناهج الدراسية فحسب، بل من خالل الربامج واألنشطة واملمارسات الثقافية والرياضية 
للطلبة على خمتلف مستوياهتم العمرية والدراسية، لربط الفرد عاطفيا وعقليا وعلميا بدينه وألنه 

  .ٌينتظر من هذا الفرد أن يكون زوجا وبالتايل ال بد وأن يكون ملما بأصول التربية والقيم
 ضرورة أن تضطلع املساجد مبزيد من االهتمام بقضايا األسرة والقيم، والتصدي -
ت الدخيلة على اجملتمع والتركيز على إعادة االعتبار للقيم الدينية، مع تطوير لغة اخلطاب للسلوكيا



خاصة بعد ما ثبت أن املدخل الديين من أجنع الوسائل املالئمة جملتمعنا ملواجهة الكثري من املشكالت 
 . االجتماعية والنفسية

 وموضوعية وتدرس إجياد مكاتب للبحث االجتماعي األسري متارس نشاطها بفعالية -
مشاكل األسرة بوعي علمي، فاالقتصار على اخلطب والكالم لن ٌيجدي نفعا أمام تطور املواجهات 

  .وتغري اجملتمعات، واألسباب املفرزة للمشكالت األسرية
 إنشاء مراكز لتأهيل املقبلني على الزواج، فاالستثمار يف جمال الوعي والبناء والوقاية -

سيحدث تغيريات بنيوية عميقة يف األداء ويف احلراك " الطيب برغوث " لدكتور األسرية كما يقول ا
السياسي واالجتماعي والثقايف، ويدفع حبركة النهضة احلضارية قُدما حنو املزيد من األصالة والفعالية 

  . واالطراد
 تفعيل آليات الصلح حلل املشاكل واخلالفات األسرية، مع ضرورة التنسيق بني مؤسسات -

  .  اجملتمع املختلفة
  

  واهللا نسأل التوفيق والسداد                        
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