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 االفتتاحية

في تقديم كل ما يحقق رسالته جهدًا  ت التربوية واألسرية وهو ال يألومنذ أن تأسس المركز الدولي لإلستراتيجيا
التي توالت تباعًا لتحقيق كل ذلك ، ومنها واإلصدارات أهدافه، عبر العديد من البرامج والفعاليات  مكنه من بلوغوي

تأسيس مجلة سناد للبحوث والدراسات التربوية واألسرية وهي مجلة علمية نصف سنوية محكمة تروم حفز الهمم على 
ارف الشرعية النظر العميق والتأمل الواعي في قضايا التربية واألسرة والمجتمع واإلنسان، والتأسيس لرؤية تربوية دامجة للمع

والنفسية واإلنسانية واالجتماعية والكونية بما يحقق النظرة الشاملة، والرؤية الجامعة لما عانته أمتنا ماضيا، وتتجرع مراراته 
 حاضرا.

المختلفة  مات المجلة عبر العديد من البحوث والدراساتيأتي العدد األول من مجلة سناد مؤكداً لطبيعة اهتما
يرفد بناء األسرة ويعيد دعمه بكل  االتي تركز على قضايا األسرة والتربية وكل ما يتعلق بها ويؤثر فيها، لتكون بذلك سناد

ما يتوصل اليه من بحوث ودراسات ومعالجات علمية تمنحها القدرة على مواجهة تغيرات العصر وتحديات المستقبل، 
عيداً عن الطابع األكاديمي الجاف والمتباعد عن مشكالت األسرة والمجتمع، لتكون وهو دور تطمح المجلة للقيام به ب

 بذلك نافذة تلتقي فيها األقالم المتخصصة والبحوث الجادة مع قراء ينشدون الحلول ويسعون للتغيير االيجابي.

ات الموضوعية التنوع من خاللها والمعالج متخصصة حاولنا أن نؤكد ةدراس ةعشر إحدى وهذا العدد يتضمن 
 لموضوع حساس وقضية بالغة األهمية تفرض نفسها على وجدان األمة وتفكيرها، وهي قضية األمن األسري، الشاملة

 األمن تحقيق في األردنية الشرعية المحاكم في األسري والتوفيق اإلصالح مكاتب دوربعنوان "كانت الدراسة األولى ف
"، الجزائرية األسرية العالقات على اإلنترنت استخدام تأثير نموذج كان عنوانها "  ، والدراسة الثانية"المجتمع في األسري

"، وكانت الزواجي والتوافق الزواجي الرضا من بكل وعالقته لالنترنت االزواج إدمانوجاءت الدراسة الثالثة تحت عنوان " 
" وخامس العولمة ظل في األسرة أمن على وأثرها الحديثة واإلعالم االتصال تكنولوجيا تحديات الدراسة الرابعة بعنوان "

 "، والدراسة السادسة عنوانها "االبتدائية المرحلة تالمذة لدى الخوف سلوك في األسرة دور هذه الدراسات كان عنوانها "

 تربوي تصور "، فيما كان عنوان الدراسة السابعة "الجامعة طلبة لدى النفسي بالتلوث وعالقتها المؤلمة الطفولة خبرات
 ظل في األسري األمن "، والدراسة الثامنة عنوانها "األردن في والمدرسة األسرة في  األمنية التربية لتعزيز مقترح

 ومقوماته مفهومه،: إسالمي تربوي منظور من األسري األمن "، والدراسة التاسعة عنوانها "االفتراضية المجتمعات
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 في األسري األمن لتعزيز الوقائيـة االستراتيجيات في هذا العدد تحت عنوان "" ، وجاء عنوان الدراسة العاشرة وتحدياته
 ".اإلسالم في للزواج والتبعية األصلية المقاصد بعنوان" األخيرة "، وكانت الدراسةاإلسالمي العالم

وهذه الدراسات الرصينة والقيمة تفتح الباب واسعًا أمام مزيد من المعالجات الفكرية لموضوع في غاية األهمية وتعطي 
آفاقًا واسعة نحو مزيد من البحوث والدراسات التي يمكن لها أن تقارب موضوع األمن األسري من زوايا عديدة ورؤى 

ثين والمهتمين بقضايا التربية واألسرة اإلحاطة بكل جوانب هذا الموضوع متباينة تمكن من بناء قاعدة معرفية تتيح للباح
في مؤسسة من أهم المؤسسات الراعية  والطمأنينةومالبساته ووسائل التعامل معه بما يعود على مجتمعاتنا باالستقرار 

 والمجتمع. لإلنسانوالبانية 

 

بــواب المتخصصــة فــي اً وثــراًء مــن خــالل العديـد مــن األعـنعــد قــراء ســناد أن تكـون األعــداد التاليــة أكثــر تنو  وختامـا  
شأن األسرة خصوصاً والتربية عموما، وبذلك فإننا ندعو كل البـاحثين المهتمـين والعلمـاء المتخصصـين للمشـاركة فـي سـناد 

ومضـمارهم الــذي يطلبــون لتحقيــق  ،ببحـوثهم القيمــة ومقــاالتهم العلميـة الرصــينة، لتكــون ســناد بـذلك منبــرهم الــذي ينشــدون
 هدافنا المشتركة.أ

 

 هيئة التحرير
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 الملخص
نصــــيرات، رائــــده خالــــد حمــــد  الشــــريفين، يوســــف عبداللــــه محمــــد/ دور مكاتــــب اإلصــــالح والتوفيــــق األســــري فــــي 

 .9112المحاكم الشرعية األردنية في تحقيق األمن األسري ، 
والتوفيــق األســري فــي تحقيــق األمــن والســكينة والمــودة يهــدف البحــث إلــى بيــان دور مكاتــب اإلصــالح والوســاطة 

واالسـتقرار داخــل األسـرة كوســيلة مــن الناحيـة التربويــة واالجتماعيــة وحفـن الحقــوا مـن الناحيــة القانونيــة  وذلـك مــن خــالل 
 االعتماد على المنهج الوصفي واالستقرائي في الدراسة.

ي فــي هــذه المكاتــب يعــد وســيلة تربويــة اجتماعيــة قانونيــة إن اإلصــالح األســر  وخلصــت الدراســة إلــى نتــائج مفادهــا:
لتحقيق األمن األسري  من خالل توجيه األفراد وتوعيتهم بثقافة األمن األسري القائمة على فهم طبيعة الحقوا والواجبـات 

ت التربويـــة  فـــي األســـرة  حيـــث أعـــدت المديريـــة بمكاتبهـــا منهاجـــاً تربويـــاً تعليمـــي مدروســـاً يقـــوم بإعـــداده أصـــحاب الخبـــرا
يهــــدف إلــــى تحقيــــق األهــــداف المقصــــودة،   ومــــن خــــالل األنشــــطة المجتمعيــــة التــــي تتبناهــــا الــــدائرة، والتــــي تســــعى إلــــى 
االحتكاك المباشر بفئات المجتمع وتوعيتهم  لما فيه مصلحة األسرة استمراريتها، وهي في الوقت نفسـه تعقـد االتفاقيـات 

ائي مــن حيــث القــوة التنفيذيــة، وتضــمن الشــعور بــاألمن واالطمئنــان ألفــراد األســرة القانونيــة التــي تأخــذ منزلــة الحكــم القضــ
 المتنازعة  بسبب ضمان الحقوا المادية والمعنوية لها، والتقليل من تطور الخالف والنزاع بين األطراف.

فكـــرة هـــذه ويوصـــي البحـــث: بضـــرورة التكامـــل بـــين المؤسســـات المجتمعيـــة القضـــائية والتربويـــة واإلرشـــادية  لنشـــر 
المكاتـــب، والعمـــل معـــاً مـــن أجـــل التقليـــل مـــن مظـــاهر التفكـــك األســـري، وتحقيـــق األمـــن األســـري  للوصـــول إلـــى األمـــن 
واالستقرار المجتمعي الذي ينبنـي علـى أمـن األسـرة واسـتقرارها، وأيضـا االسـتعانة بالدراسـات التحليليـة لنتـائج اإلحصـائيات 

صــالح األســري  لتكليــف طلبــة الدراســات العليــا والمتخصصــين فــي تخصصــات الســنوية لــدائرة قاضــي القضــاة ومكاتــب اإل
التربويــة واالجتماعيــة واألســرية  بــإجراء التكامــل بــين  البحــوث النظريــة والميدانيــة، لمــا يعــود علــى األســر والمجتمــع المحلــي 

 بالفائدة العلمية والعملية.
قرار األسـري، المؤسسـات القضـائية، مكاتـب اإلصـالح الكلمات المفتاحية: األمن األسري، التوافق األسـري، االسـت

 األسري، المحاكم الشرعية. 
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ABSTRACT 
      The purpose of the research is to explain the role of family reform and 
reconciliation offices in achieving security, tranquility, affection and stability 
within the same family as a means of educational and social aspects and the 
preservation of material rights from the legal point of view. 
      The study concluded that the offices of family reform are an educational means 
to achieve family security by educating individuals about the culture of family 
security based on a culture of rights and duties through a curriculum of 
educational education that is well thought out to achieve the goals. A social means 
to achieve family security within the community through the activities adopted by 
the department, which provide direct contact with the groups of society and 
awareness, including the continuity of the family, and finally is a legal means to 
achieve family security through the conclusion of conventions that ensure the 
sense of To ensure the physical and moral rights between the parties and reduce 
the evolution of the dispute between the parties, and take the status of judicial 
judgment in terms of the Executive Force. 
      The research recommends educational and judicial institutions: the need for 
integration between the community institutions; to spread the idea of these offices, 
and to work together in order to reduce the manifestations of family disintegration 
and to achieve family security; to achieve the goal of security and social stability, 
The Chief Justice and Family Reform and Reconciliation Offices to assign 
graduate students and specialists in educational, social and family specialties to 
carry out field research and carry out scientific and practical benefit to families and 
the community. 
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 المقدمة
المعلوم أن المجتمع عبارة عن بناء كبير من اللبنات  واألسـرة هـي المحضـن األول لإلنسـان  فهـي اللبنـة األولـى فـي 

ن الرجل أو المرأة في األسرة أن يعـي  بمعـزل عـن المجتمع، وهي الوحدة األولى من وحدات المجتمع، وال يستطيع كل م
اآلخــر، ألن كليهمــا يكمــل اآلخــر فــي دوره الــذي يقــع علــى عاتقــه فــي المجتمــع   فاألســرة هــي تلــك الوحــدة االجتماعيــة 

، أي 1الصــغيرة التــي تجعلهمــا يجتمعــان معــا ويكمــل كــل منهمــا اآلخــر، لقولــه عليــه الســالم:" إنمــا النســاء شــقائق الرجــال"
 النصف المكمل لآلخر. 

وحيــــث إن الطــــابع العــــام التــــي تســــعى األســــرة إليــــه هــــو االســــتمرارية فــــي الحيــــاة الزوجيــــة، فــــال يتحقــــق إال بالســــكن 
ـــَن أِنفأِســـكأَم أَِزوِهج{واالســـتقرار، ويظهـــر ذلـــك مـــن قولـــه تعـــالى ـــم مِك ِهـــا لكِِتَســـكأنـأو ا   اٗ  وِمـــَن ِءايِهِتـــِهۡ  أَِن ِخلِـــِق ِلكأ ـــِنكأم ِعـــلِ ِوجِ  إِلِيـَ  بـِيـَ

ِلكِ  ِفي ِإنَّ  ِوِرَحِمًة   ٗ  مَِّودَّة (  أي أن هذا هو المقصد األول مـن الـزواج   وهـو روح 91)الروم:} يـِتِـِفكَّرأون ٗ  لكِِقَوم ٗ  أِل يِهت ذِه
ــز عليــه الــدين اإلســالمي  الفــرد تنميــة عوامــل مــن أهــم األســري األمــن األســري  فــاألمن فــي أي مجتمــع نــاجح، وهــذا مــا يأركك

 .بإظهار الصورة الواضحة من تعاليم و ثوابت وحدود شرعية ترتقي بالمسلمين أفرادا وجماعات
لمجتمع وحفن أمنه  لـذا ال يبنـى أي مجتمـع سـليم إال بتكـوين وحيث إنه إذا صلحت األسرة وانضبط أمنها صلح ا

لبنــة ســليمة مســتقرة آمنــة  ولتحقيــق هــذا الهــدف يســعى المجتمــع بمؤسســاته إلــى تماســك أفــراده وتــرابطهم داخــل األســرة 
مـن أجـل  الواحدة  ولكي يضمن المجتمع األردني أمنه استقراره   كان ال بد له أن يسخر كل الوسـائل واألسـاليب والطـرا

تحقيق هذه الغاية  ومن هنا ابتكرت وسيلة مهمة اقتضتها حاجة المجتمع  وهي اإلصالح بين األسـر المتنازعـة عـن طريـق 
ـــق األســـري التـــي أنشـــأتها المحـــاكم الشـــرعية األردنيـــة  حيـــث امتـــازت هـــذه المكاتـــب  مكاتـــب اإلصـــالح والوســـاطة والتوفي

 قد تؤدي إلى تفكك األسرة األردنية وانهيارها في المجتمع.بفاعليتها في تقليل الخالفات األسرية التي 
 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تبــرز مشــكلة الدراســة فــي تزايــد نســب الطــالا والخالفــات األســرية التــي تــؤدي إلــى عــدم اســتقرار األســر وأمنهــا فــي 
بين األسـر المتنازعـة علـى أتـم وجـه، المجتمع المحلي  والمعلوم أن المحاكم الشرعية تقوم بدورها في ترسيخ العدل ونشره 

إال أنــه كــان ال بــد مــن ابتكــار واســتحداث حلــول ووســائل أخــرى مســاندة للمحــاكم المختصــة للوصــول باألســر إلــى مرتبــة 

                                                           

 ، وقال شعيب األرنؤوط في ذيله:" حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله وهو ابن عمر العمري". 6/156المسند، أحمد بن حنبل،  -1
 

http://www.hayah.cc/forum/t79918.html
http://www.hayah.cc/forum/t79918.html
http://www.hayah.cc/forum/t79918.html
http://www.hayah.cc/forum/t79918.html
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اإلحســان ال العــدل فقــط  بحيـــث تســاعد علــى تحقيـــق األمــن األســري واســـتقراره  ومــن هنــا جـــاءت فكــرة إنشــاء مكاتـــب 
قبــــل دائــــرة قاضــــي القضــــاة  بهــــدف التخفيــــف مــــن نســــب الطــــالا، والتقليــــل مــــن حــــدة  إلصــــالح والتوفيــــق األســــري مــــن

 .الخالفات، بصورة تتسم بالسرعة والعدالة والفاعلية، وتمتاز أيضا بالمرونة والحرية والسرية
 ويمكن تحديد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية

 ؟ما األطر التمهيدية للدراسة -1
 ب اإلصالح األسري وسيلة لتحقيق األمن األسري؟كيف تكون مكات -9

 أهداف الدراسة: 
 .دراسة األطر التمهيدية للدراسة -1
 توضيح دور مكاتب اإلصالح األسري كوسيلة لتحقيق األمن األسري. -9

 تتجلى أهمية الدراسة في استفادة العلمية والعملية للجهات اآلتية من الدراسة: أهمية الدراسة:
ـــة تطبـــق فـــي  مشـــروع يهـــتم بقضـــايا اإنكهـــ -1 ـــة الشـــرعية التطبيقي ـــة والدراســـة القانوني األســـرة دراســـة تـــربط بـــين الدراســـة التربوي

 المؤسســـات القضـــائية والتربويـــة، وترفـــد المكتبـــة التربويـــة بدراســـات قانونيـــة مدروســـة دراســـة تربويـــة إســـالمية، وتســـهم فـــي
هم فـي توجيـه األسـرة إلـى اللجـوء إلـى مكاتـب اإلصـالح  مـن إضافة منهج علمي عملي في وضع اقتراحـات تطبيقيـة تسـ

 أجل تحقيق أمنها واستقرارها. 
قــدم إســهامات تربويــة عمليــة قانونيــة  ألشــخاس وجهــات ومؤسســات تســتفيد منهــا أثنــاء مواجهــة الخالفــات األســرية  ي -9

 بحيث تضمن لألسرة استقرارها، ومن هذه الجهات:
 الشرعية، من خالل تزويدهم بمقترحات تدريبية تربوية عملية في حل النزاعات.القضاة والمحامون في المحاكم  -أ

القـــائمون علـــى مراكـــز اإلرشـــاد واإلصـــالح األســـري، ســـواء فـــي المحـــاكم الشـــرعية أم المراكـــز االستشـــارية  -ب
 التربوية  من خالل كيفية تعامل األزواج فيما بينهم، وتوعيتهم في كيفية تحقيق هدف االستقرار.

األوقاف اإلسالمية  ألنك العاملين فيهـا أكثـر احتكاكـاً بالنـاس مـن العـاملين فـي مؤسسـة القضـاء  مؤسسة  -ت
 بسبب طبيعة عملهم القائمة على الوعن واإلرشاد.

مراكــز حمايــة األســرة مــن أجــل بيــان أنــه لــيس المقصــود مــن مراكــز حمايــة األســرة حمايــة الزوجــات مــن   -ث
ميـــع ألدوارهـــم والواجبـــات التـــي تقـــع علـــى حتـــى ال يقـــع النـــزاع ويتحقـــق أزواجهـــم بـــل الحمايـــة تكـــون مـــن توجيـــه الج

 االستقرار. 
 تبني ودعم الدورات والندوات المتعلقة بتوجيه األسر  ومنها دورات المقبلين على الزواج. -ج
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 الدراسات السابقة:
هنـــاك دراســـات كثيـــرة تناولـــت هـــذا الموضـــوع  حيـــث إن المحـــور الرئيســـي فيهـــا  هـــو اســـتقرار األســـرة وتماســـكها، 
ودراسة أسباب النزاعات األسرية وآثارها والحلول المقترحة لهـا  إال أن الجديـد فـي هـذه الدراسـة علـى الدراسـات السـابقة  

ب التعــدي فــي نســب الطــالا والنزاعــات األســرية التــي هــي هــو دراســة مؤسســة قضــائية أنشــأتها الحاجــة المجتمعيــة  بســب
ســـبب فـــي تفكـــك األســـر وانحاللهـــا، وتـــأثير هـــذا التفكـــك علـــى المجتمـــع  لـــذلك أنشـــأت مكاتـــب اإلصـــالح والوســـاطة 
والتوفيــق األســري فــي المحــاكم الشــرعية كوســيلة حققــت انجــازاً فعــاالً فــي حصــر هــذه النزعــات داخــل األســرة، والتقليــل مــن 

 الا في المجتمع  وبالتالي تحقيق االستقرار في األسر وأمنها واستمرارها  ومن هذه الدراسات: نسب الط
دراسة بعنوان:" المسؤولية األسرية في تحقيق األمن الفكري، للطالب سـعدي محمـد الصـالر، رسـالة ماجسـتير -

المية فــي المدينــة المنــورة، غيــر منشــورة، قســم التربيــة اإلســالمية، كليــة الــدعوة وأصــول الــدين، الجامعــة اإلســ
 :ه1424/1429السعودية، 

وتهــدف الدراســة إلــى إبــراز أهــم األســس التربويــة التــي تلــزم األســرة لتحقيــق األمــن الفكــري، وبيــان التطبيقــات التربويــة 
طالـب لتحقيق األمن الفكري، وبيان اآلثار التربوية لتحقيق األمن الفكـري، وتوصـلت إلـى أن األمـن الفكـري مطلـب مـن الم

 األساسية في الحياة   فهو رأس األمن ومادته الكبرى. 
وبـذلك يظهــر تركيــز الباحــث علـى نــوع واحــد مــن األمـن األســري وهــو األمــن الفكـري ومســؤولية األســرة فــي تحقيقــه، 
ة لكن يظهر من الدراسة الحالية أنها تطرقت إلى الحديث عن أنواع األمن األسري بشكل مـوجز، وبينـت أن محـور الدراسـ

بيـــان دور مكاتـــب اإلصـــالح كوســـيلة فـــي تحقيـــق األمـــن األســـري بأنواعـــه مـــن خـــالل عمليـــات اإلصـــالح والتوعيـــة التثقيفيـــة 
 لألسر.

دراســة بعنــوان: االســتقرار األســري وعالقتــه بمســتوى طمــوح األبنــاء فــي المرحلــة الوانويــة بمحاف ــة القليوبيــة،  -
ع لالقتصــاد المنزلــي، كليــة االقتصــاد المنزلــي، جامعــة بحــم مقــدم إلــى المــؤتمر الرابــ، وفــاء محمــد فــؤاد شــلبي
 .2000/يوليو/ 12المنوفية، منوف، مصر،

هذه الدراسة ميدانية قصدت أبناء المرحلة الثانويـة بحافظـة القليوبيـة كعينـة دراسـة  بهـدف دراسـة االسـتقرار األسـري 
ختلفـــة  ورؤيـــتهم التـــي تحقـــق أكبـــر قـــدر مـــن ، وإشـــباع احتياجـــاتهم فـــي مراحـــل النمـــو المبنـــاء علـــى مســـتوى طمـــوح األبنـــاء
 التماسك والتعاون داخل األسرة.
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وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الهدف منها تحقيق االستقرار واألمن األسـري، إال أن دراسـة الباحثـة 
تبين دور مكاتـب اإلصـالح فـي وفاء تركز على تحقيق االستقرار األسري وعالقته بمستوى طموح األبناء، والدراسة الحالية 

 تحقيق واألمن واالستقرار األسري.

دراسة بعنوان:" فاعلية برنامج تربـوي إسـالمي مقتـرح لإلصـالح الزواجـي فـي محـاكم إربـد الشـرعية"، لمحمـود  -
  :2016إبراهيم البشايرة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الشريعة، جامعة اليرموك، إربد، األردن، 

ميدانيـــة هـــدفت إلـــى بنـــاء برنـــامج اإلصـــالح الزواجـــي مـــن منظـــور تربـــوي إســـالمي، وقيـــاس أثـــر البرنـــامج  وهـــي دراســـة
 التدريبي لإلصالح الزواجي لدى عينة من األزواج المتنازعين قضاًء في محاكم إربد الشرعية.

الشــرعية، إال أن  واتفقــت هــذه الدراســة مــع الدراســة الحاليــة بأنهــا تناولــت عمــل المكاتــب اإلصــالحية فــي المحــاكم
دراسة البشايرة كانت دراسة ميدانية تضمنت اقتراح برنامج تربوي تدريبي  للوصول باإلصالح إلى أعلى درجـات الفاعليـة ، 
وأما الدراسة الحالية هي كانت بمثابة استقراء نظري لطبيعة عمل مكاتب اإلصـالح فـي المحـاكم الشـرعية لبيـان دورهـا فـي 

المجتمـــع مـــن خـــالل توضـــيح طـــرا اإلصـــالح بـــين األســـر واألنشـــطة التربويـــة واالجتماعيـــة التـــي  تحقيــق األمـــن األســـري فـــي
 تقدمها لفئات المجتمع.

 منهجية الدراسة: 
اعتمــــدت الدراســــة علــــى المــــنهج الوصــــفي واالســــتقرائي  مــــن خــــالل دراســــة الــــدور الــــذي تقــــوم بــــه هــــذه المكاتــــب 

األســرة   فقامــت بــالتعريف بهــا، وبيــان أهميتهــا وطبيعــة عملهــا،  اإلصــالحية  بحيــث تحقــق األمــن واالســتقرار فــي مؤسســة
ودورهـــا فـــي تحقيـــق أنـــواع األمـــن األســـري فـــي المجتمـــع  وذلـــك مـــن خـــالل اســـتقراء المعلومـــات مـــن مصـــادرها وتفســـيرها 

أم ال وتحليلها للوصول إلى مدى فاعلية هذه المؤسسات المجتمعيـة فـي تحقيـق األمـن بـين األسـر سـواء أكانـت المتنازعـة 
 في المجتمع المحلي.

 حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة على مكاتب اإلصالح في المحاكم الشرعية داخل المملكة األردنية دون غيرهـا مـن الـدول دراسـة 
مــن الجانــب النظــري فقــط كتأصــيل للجانــب التطبيقــي، باإلضــافة إلــى بيــان دورهــا التربــوي واالجتمــاعي والقــانوني كوســيلة 

 الزوجين بهدف تحقيق األمن األسري في المجتمع.لإلصالح بين 
 مصطلحات الدراسة: 

:" عالقــــة أســــرية تقــــوم علــــى التفاعــــل الــــدائم بــــين أفــــراد األســــرة جميعــــاً  والتــــي تهيــــأ لألفــــراد الحيــــاة األمــــن األســــري -
النمــو المختلفــة، االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصــادية والدينيــة الالزمــة إلشــباع احتياجــاتهم  وخاصــة األبنــاء فــي مراحــل 
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وتتســم هــذه العالقــة بالمحبــة، والمــودة، والســكينة، والشــورى، والتعــاون بــين أفــراد األســرة فــي إدارة شــؤونهم األســرية، 
 .1مما يدعم العالقات اإلنسانية، ويحقق أكبر قدر من التماسك والتعاون داخل األسرة"

ســاطة والتوفيــق األســري  وهــي مديريــة تتبــع لــدائرة مكاتــب اإلصــالح األســري: "مكاتــب تابعــة لمديريــة اإلصــالح والو  -
 وحـل واسـتمراريتها، األسـرة شـمل لـمك  أجـل مـن والعالجـي الوقـائي األسـري اإلرشـاد إلـى قاضـي القضـاة  وتهـدف

 الحاجـة دون حقوقهمـا الطـرفين لكـال يحفـن ملـزم، رضائي ودكي بشكل طريقها تعترض قد التي األسرية الخالفات
 ".المحاكم في القضائية باإلجراءات المرور إلى

المحــاكم الشــرعية: "هــي المجــالس الشــرعية التــي يــولي ولــي األمــر )الملــك( القـــضاة فيهـــا، بتنســيب مــن المجلــس  -
القضائي الشرعي، وذلك للنظر في مصالح الناس اإلدارية الشرعية، والمنازعات التي تعـرض عليهـا، وال تأخـذ بعـ  

رجة القطعية إال بمصـادقة محكمـة االسـتئناف الشـرعية، ثـم تنفيـذ الحكـم الصـادر فـي قسـم قراراتها الصادرة عنها الد
 .(2)التنفيذ الشرعي"

   
 خطة البحم:

وتتضــــمن) مشــــكلة الدراســــة وأســــئلتها، أهــــدافها، أهميتهــــا، الدراســــات الســــابقة، منهجيــــة الدراســــة، حــــدودها،  المقدمــــة:
 مصطلحاتها، وخطة الدراسة(

 التمهيدية للدراسة. المبحم األول: األطر
 : التعريف اللغوي واالصطالحي لمفهوم األمن األسري.المطلب األول      
 : التعريف بمكاتب اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري في األردن.المطلب الواني      
 : أنواع األمن األسري التي تسعى المكاتب إلى تحقيقها.المطلب الوالم      

 مكاتب اإلصالح األسري وسيلة لتحقيق األمن األسريالمبحم الواني: 
 : مكاتب اإلصالح األسري وسيلة تربوية لتحقيق األمن األسريالمطلب األول      
 : مكاتب اإلصالح األسري وسيلة اجتماعية لتحقيق األمن األسريالمطلب الواني      
 لتحقيق األمن األسري: مكاتب اإلصالح األسري وسيلة قانونية المطلب الوالم      

 وتتضمن) النتائج والتوصيات( الخاتمة:
                                                           

 ، بتصرف.7االستقرار األسري وعالقته بمستوى طموح األبناء في المرحلة الثانوية بمحافظة القليوبية، وفاء محمد فؤاد شلبي ، س -1
 99فاعلية برنامج تربوي إسالمي مقترح لإلصالح الزواجي في محاكم إربد الشرعية، محمود إبراهيم البشايرة،س 2-
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 المبحم األول: األطر التمهيدية للدراسة
 المطلب األول: التعريف اللغوي واالصطالحي لمفهوم األمن األسري      

 أوال: التعريف اللغوي واالصطالحي لمفهوم األمن:
  :تعريف األمن لغة 

ت منها تدل كلها على الطمأنينة وعدم الخوف، أو الثقـة والهـدوء النفسـي، إضـافة ويحمل معنى األمن في اللغة دالال
 .:( 1)إلى راحة القلب وعدم وقوع الغدر أو الخيانة من الغير

"األمــن مــن آمــن يــأمن أمنــاً  فهــو آمــن، وآمــن أمنــاً وأمانــاً، اطمــأن ولــم يخــف  فهــو آمــن وأمــن وأمــين، واألمــن يعنــي:      
االســتقرار واالطمئنــان، يقــال: أمــن منــه أي ســلم منــه، وأمــن علــى مالــه عنــد فــالن  أي جعلــه فــي ضــمانه، واألمــان واألمانــة 

،قـــال ابــن فـــارس: " الهمـــزة والمـــيم 2الخيانـــة، والمــأمن الموضـــع األمـــن"بمعنــى واحـــد، فـــاألمن ضـــد الخــوف، واألمانـــة ضـــد 
" فــالن ، و3والنــون أصــالن متقاربــان: أحــدهما األمانــة التــي هــي ضــد الخيانــة، ومعناهــا ســكون القلــب، واآلخــر التصــديق "

وضع األمـن، واآلِمـن: المسـتجير ، وقيل: "والمأمن: م( 4)أِمِنٌة أي يأِمنأ كل أحد ويثق به، ويأمنه الناس وال يخافون غائلته "
 .5ليأمن على نفسه "

 : فقد تنوعت تعريفاته حسب رؤية الباحثين لمفهوم األمن ومنها:أما األمن اصطالحا 
ـــــي"  - ـــــع مكـــــروه فـــــي الزمـــــان اآلت ـــــوي(6)عـــــرَّف الجرجـــــاني األمـــــن بأنه:"عـــــدم توق  (7)، وتابعـــــه بتعريفـــــه هـــــذا القون

 .(8)والمناوي

                                                           

 . 14إلسالمية، رامي تيسير فارس ، سانظر: ، األمن الفكري في الشريعة ا -1
، القـاموس المحـيط ، لمحمـد بـن 5/9171. وانظر: ، مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر بـن عبـد القـادر الـرازي، 1/161لسان العرب،  ابن منظور،    -9

 4/127يعقوب الفيروزآبادي، 
 1/111معجم مقاييس اللغة ، ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،  -3
 .11انظر: أساس البالغة،ألبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزمخشري، ، س:  -4
 .1/117انظر:لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن منظور  -5
 .17التعريفات، علي بن محمد الجرجاني ، س  -6
 1/11القونوي ، علي أمير بن الله عبد بن قاسم الفقهاء ، أنيس - 7
 .24الرؤوف الِمناوي ، س عبد محمد  اريف،التَّع  -8
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ديــنهم وأنفســهم وأمــوالهم وأعراضــهم، ويتجــه تفكيــرهم إلــى مــا يرفــع شــأن مجــتمعهم "مــا بــه يطمــئن النــاس علــى  -
 .  ( 1)وينه  بأمتهم"

" حالة من اطمئنـان الفـرد وهـدوء نفسـه، واسـتقرار المجتمـع وعـدم الخـوف المعطـل للحيـاة، الحاصـل مـن التـزام  -
 .( 2)شرع الله تعالى" 

شعور أو حالـة، إال أنهمـا يصـبان فـي قالـب واحـد فالشـعور إذا  يالحن في هذه التعريفات أن األمن  عركف على أنه 
 هو االطمئنان الذي يوصل الفرد إلى حالة من األمن واالستقرار وهدوء النفس.

ويبدو أيضاً أنه يمكن تعريـف األمـن علـى أنـه:" حاجـة يسـعى اإلنسـان إلـى تحقيقهـا فـي جميـع مجـاالت الحيـاة مـن 
 ر وعدم الخوف في أي شأن من شؤون الحياة في المجتمع".أجل الوصول إلى حالة من االستقرا

وبنــاء علــى ذلــك يــرتبط" االســتعداد واألمــان  بحفــن الضــروريات الخمــس مــن أي عــدوان عليهــا  فكــل مــا دل علــى 
 .( 3)معنى الراحة والسكينة وتوقير السعادة والرقي في أي شأن من شؤون الحياة"

 لألسرة:ثانيا : التعريف اللغوي واالصطالحي 
 :األسرة لغة 

 وقد تعددت دالالت لفظة األسرة في اللغة ومنها:
أوال: مشــتقة مــن األســر ويقصــد بــه القيــد، وأســرا وإســارا قيــده وأخــذه أســيرا، وأســر  البــول أســرا :احتــبس فهــو أســر، 

 .( 4)واستأسره : أخذه أسيرا وله استسلم ألسره، و اإلسار: ما يقيد به األسير
من القيد  ألن كل مـن أطرافهـا مقيـد ألنـه ارتـبط بعقـد يجـب أن يعمـل بمقتضـاه ومـا يتضـمنه مـن وقد اشتقت األسرة 

 أحكام وحقوا وواجبات  وهو عقد النكاح الشرعي.
ثانيا: األسر: بمعنى شدة الخلق، يقال شد الله أسره أحكم خلقه والقيد ويقال هـذا الشـيء لـك بأسـره كلـه وجـاءوا  

 (.92) اإلنسان،  }نََّحنأ ِخِلَقنِههأَم ِوِشِدَدنِا  ِأَسِرهأَم  { عالى:لقوله ت ،( 5)بأسرهم جميعهم
  فهــي كالحصــن لقــوة ( 1)ثالثــا: األســرة بمعنــى: الــدرع الحصــينة وأهــل الرجــل وعشــيرته والجماعــة يربطهــا أمــر مشــترك

 الرباط  الذي يربط أفراد األسرة ويوفر لهم الحماية.  

                                                           

 971-971/ 6الموسوعة الفقهية الكويتية،  -1
 . 16األمن الفكري في الشريعة اإلسالمية، رامي فارس، س -2
 .91مقومات األمن في القرآن الكريم، إبراهيم الهويمل ، س -3
 17/ 1المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون ،  -4
 17/ 1إبراهيم مصطفى وآخرون،  المعجم الوسيط، -5
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هــَل {، ومنــه قولــه تعــالى:( 2)تــرد فــي القــرآن الكــريم، وإنمــا الــذي ورد أهــل البيــت والجــدير بالــذكر أن لفظــة األســرة لــم
 (.19)القصص، } ِلكأمَ  ِيَكفألأونِهأۥ ٗ  أِدألُّكأَم ِعِلىه  أَِهِل بـَِيت

 
 
 : أما األسرة اصطالحا 

فيتضح أن كل التعريفات التـي عرفـت األسـرة تحمـل المعنـى نفسـه المطلـوب لتعريـف مصـطلح األسـرة  فهـي ال  
 . وعرفت أيضاً بأنها:(3)تختلف عن المعنى اللغوي حيث إنها:" عشيرة الشخص ورهطه الذين يتقوى بهم"

قــدس، حفظــاً علــى النــوع اإلنســاني، " الجماعــة الصــغيرة التــي نواتهــا رجــل وامــرأة يــربط بينهمــا الــزواج برباطــه الم  -
 ( 4)وتثبيتا للقيم اإلنسانية واستمرارها".

"الوحـــــدة األساســـــية للبنـــــاء االجتمـــــاعي، وركناهـــــا زوج وزوجـــــة يرتبطـــــان بصـــــلة قانونيـــــة خلقيـــــة يعـــــدها الـــــدين    -
ســــليم والمجتمـــع، وتقــــوم علــــى الرضــــا واإليجــــاب، وااللتــــزام بـــاحترام الحقــــوا وأداء الواجبــــات لتظــــل األســــاس ال

 .5والخبرة والنجاح"
 ثالوا : تعريف األمن األسري كمركب إضافي

ــــة والمــــودة وإشــــباع الحاجــــات يعــــرف األمــــن األســــري بأنــــه ــــزوجين المبنــــي علــــى المحب :" التفاعــــل اإليجــــابي بــــين ال
دوام العشـرة األساسية، وتحقيق مقاصد الزواج، بما يحقق أكبر قـدر ممكـن مـن السـعادة واالسـتقرار والتماسـك والرغبـة فـي 

 ".6والحياة األسرية
إال أن التعريـف األعـم لمفهـوم األمــن األسـري هـو:" عالقــة أسـرية تقـوم علــى التفاعـل الـدائم بــين أفـراد األسـرة جميعــاً  
والتـي تهيـأ لألفـراد الحيـاة االجتماعيـة والثقافيـة واالقتصـادية والدينيـة الالزمـة إلشـباع احتياجـاتهم  وخاصـة األبنـاء فـي مراحـل 

                                                                                                                                                                                                   

 .4/12لسان العرب،  ابن منظور،  -1
، www.alukah.netمؤسسات التربيـة اإلسـالمية دراسـة مقارنـة بـين مؤسسـات التربيـة، ماجـد عرسـان الكيالنـي ، نقـل مـن االنترنـت مـن شـبكة األلوكـة،  -2

 .11AMم. الساعة: 91/5/9112بتاريخ 
 .91-91عاصرة، عبد الغني عبود، ساألسرة المسلمة واألسرة الم -3
 . 2مدخل إلى العالقات األسرية، القاهرة، سميحة توفيق، س -4
 91عوامل عدم االستقرار األسري وأثرها على السلوك االجتماعي واالقتصادي لمرحلة االبتدائية  دراسة مقارنة، ناديا أبو سكينة، س -5
  61عدم استقرار المجتمع السعودي وعالقته بإدراك الزوجين بالمسؤوليات األسرية، سميرة بنت سالم الجهني، س -6
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النمــو المختلفــة، وتتســم هــذه العالقــة بالمحبــة، والمــودة، والســكينة، والشــورى، والتعــاون بــين أفــراد األســرة فــي إدارة شــؤونهم 
 .1األسرية، مما يدعم العالقات اإلنسانية، وتحقق أكبر قدر من التماسك والتعاون داخل األسرة

ي ثمرة سلوك مقصود متعمد فـي معظمـه، يصـدر عـن  فاألمن األسري ليس عملية تأتي تلقائياً بسبب التعاي ، بل ه
كــل زوج بقصــد إســعاد اآلخــر  فهــو شــعور يترتــب علــى األعمــال التــي يقــوم بهــا كــالً مــن الــزوجين، وعلــى إدراك كــالً منهمــا 
للغايــات التــي تقــف وراء ســلوك الطــرف اآلخــر وأعمالــه  ليتولــد شــعور بالراحــة النفســية واالطمئنــان لــدى أفــراد األســرة ككــل، 

 .2وهذا ما يحقق السعادة الزوجية بتوافر الرحمة والمودة والسكينة فيها
استمرار العالقة الزوجية المقدسة بينهما من خالل  قدرتهما علـى الصـمود أمـام المشـكالت  وبذلك يضمن الزوجين

ابة لعوامـل التغيـر التـي قـد والمعوقات التي تواجههما وتقبل كالً منهما اآلخر، والقدرة النسبية لألسرة على التكيف واالسـتج
 .3تواجه األسرة  فيشعر الجميع بالطمأنينة والراحة النفسية

 المطلب الواني: التعريف بمكاتب اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري في األردن.
 أوال: التعريف بمكاتب اإلصالح األسري.

"هــي مكاتــب أنشــأت مــن قبــل دائــرة قاضــي القضــاة، تابعــة لمديريــة اإلصــالح والوســاطة والتوفيــق األســري  أنشــأت 
( 11، مـن خـالل نظــام مكاتـب اإلصـالح والتوفيـق األسـري صـادر بمقتضـى المــادة)9111( لسـنة 17بموجـب نظـام رقـم)

 :5ادة الرابعة منه على اآلتي  وقد نصت الم4م"1252( لسنة11من قانون أصول المحاكمات الشرعية رقم)
ينشــأ فــي كــل محكمــة شــرعية حســب الحاجــة مكتــب يســمى) مكتــب اإلصــالح والتوفيــق األســري( بقــرار مــن  -أ

قاضـــي القضـــاة، يهـــدف إلـــى إنهـــاء النزاعـــات األســـرية بـــالطرا الوديـــة وبالتوعيـــة والتثقيـــف بـــالحقوا والواجبـــات 
 الزوجية وتقديم اإلرشاد األسري. 

حقيق أهدافـه المنصـوس عليهـا فـي الفقـرة)أ( مـن هـذه المـادة  االسـتعانة باألسـاليب للمكتب في سبيل ت -ب
 والوسائل والتقنيات التي يراها مناسبة.

 م،9111 ( لسـنة1رقـم ) النظـام بموجـب وذلـك األسـر  والتوفيـق اإلصـالح مكاتـب نظـام إقـرار وبعـد ذلـك تـم
 إنشـاء النظـام تضـمن المعدكل  حيث الشرعية المحاكمات أصول قانون )ج( من فقرة عشرة الحادية المادة إلى والمستند

                                                           

 .7انظر: االستقرار األسري وعالقته بمستوى طموح األبناء في المرحلة الثانوية بمحافظة القليوبية، وفاء فؤاد، س -1
 .46ظور إسالمي نفسي اجتماعي، سناء محمد سليمان، ، سانظر: التوافق الزواجي واستقرار األسرة من من -2
 .69سميرة سالم الجهني، س -دراسة مقارنة -انظر: عدم االستقرار األسري في المجتمع السعودي وعالقته بإدراك الزوجين للمسؤوليات األسرية -3
 .1س ، دائرة قاضي القضاة األردنية،9111( لسنة 17نظام مكاتب اإلصالح األسري رقم) - 4
 .1(، س4، دائرة قاضي القضاة األردنية مادة رقم )9111( لسنة 17نظام مكاتب اإلصالح األسري رقم) - 5
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 مكاتـب علـى اإلشـراف المديريـة هـذه تتـولى الثالثـة  عـن درجتـه تقـل ال قـاض   يـديرها األسـري والتوفيـق لإلصـالح مديريـة
األمـور تحـدد جميـع  بحيـث"  1الحاجـة حسـب القضـاة قاضـي مـن بقرار للنظام وفقا تنشأ التي األسري والتوفيق اإلصالح

المتعلقة بعمل المكاتب المنصوس عليها في الفقرة )ج( من هذه المادة بموجـب نظـام يصـدر لغايـة بمـا فـي ذلـك مراعـاة 
السرية في إجراء عمل المكاتب، وعل القاضي تحويل طلبات تسجيل الطالا والدعاوى التـي تقبـل الوسـاطة األسـرية إلـى 

 .2مكاتب اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري"
 لـمك  أجـل مـن والعالجـي الوقائي األسري اإلرشاد إلى تهدف حكومية  رسمية مكاتب وبناء على ما سبق يتبين أنها 

 الطرفين لكال يحفن ملزم رضائي ودكي بشكل طريقها  تعترض قد التي األسرية الخالفات وحل واستمرارها، األسرة شمل
  فمهمتهـا أنهـا تسـعى إلـى مواجهـة التحـديات التـي 3المحاكم في القضائية باإلجراءات المرور إلى الحاجة دون حقوقهما

تواجـــه األســـرة مـــن خـــالل  االستشـــارات األســـرية، وإنهـــاء النزاعـــات األســـرية بـــالطرا الوديـــة الرضـــائية، والتـــدريب واإلرشـــاد 
 .4للمقبلين على الزواج، والدراسات واألبحاث األسرية، والوساطة العائلية الدولية

صــالح:" مــن رئــيس يكــون مــن القضــاة أو مــوظفي الــدائرة وأمــين مكتــب، وكــادر إداري معــاون، ويتشــكل مكتــب اإل
ويعــين فــي كــل مكتــب عــدد مــن األشــخاس يطلــق علــيهم أعضــاء مكاتــب اإلصــالح والوســاطة والتوفيــق األســري  بحيــث ال 

أو التربيـة أو علـم الـنفس أو يقل مؤهل الشخص عن الشهادة الجامعية األولـى فـي تخصصـات الشـريعة أو الشـريعة والقـانون 
علـــم االجتمـــاع، يـــتم اختيـــارهم بعنايـــة فائقـــة لتحقيـــق الهـــدف المنشـــود، وينظـــر المكتـــب فـــي النزاعـــات التـــي تحـــال إليـــه مـــن 
المحــاكم الشــرعية، أو تقــدم مباشــر للــرئيس مــن طرفــي النــزاع أو أحــدهما  وذلــك فــي المســائل ضــمن اختصــاس المحــاكم 

 .5الشرعية"
 عمل مكاتب اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري:ثانيا: آلية 

 :6تعمل المكاتب على محورين أساسيين هما

                                                           

 .1، دائرة قاضي القضاة األردنية، س9111( لسنة 17نظام مكاتب اإلصالح األسري رقم) - 1
، إعــداد: عــز الــدين الدقامســة، 9116( لســنة 11لقــانون المعــدل رقــم)وتعديالتــه وفقــا ل 1252( لســنة 11قــانون أصــول المحاكمــات الشــرعية األردنيــة رقــم) - 2

 .14-11دائرة قاضي القضاة األردنية، س 
 1دليل المصلح األسري، دائرة قاضي القضاة، س 3-
 sjd.gov.joمديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري، دائرة قاضي القضاة،  -4
، وانظر أيضا شروط تعيين عضو 9، : س9117اإلصالح األسري / إربد ، مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسريانظر: التقرير السنوي ألعمال مكتب  -5

 4-1، دائرة قاضي القضاة: س9114اإلصالح في: تعليمات أعضاء مكاتب اإلصالح األسري لسنة 
 9صالح والوساطة والتوفيق األسري: سمديرية اإل 9117انظر: التقرير السنوي ألعمال مكتب اإلصالح األسري / إربد ، -6
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الوســـاطة القضــائية: وذلـــك بـــالنظر فـــي القضـــايا التـــي تحـــول مـــن المحكمـــة إلـــى مكاتـــب اإلصـــالح  المحـــور األول:
 والوساطة والتوفيق األسري. 

يلها إلى المختصين من أعضـاء اإلصـالح، للنظـر فـي حيث يقوم رئيس  المكتب بعد االطالع على الحالة بتحو     
الحالــة ودراســتها فــي مهلــة محــددة مــن قبــل محكمــة القضــايا  للوصــول إلــى اإلصــالح بــين األطــراف المتنازعــة، وفــي حــال 
تعـذر اإلصــالح بيــنهم يقــوم المكتــب بــدور الوســيط األســري للوصــول إلــى التفريــق االيجــابي، ويــتم ذلــك مــن خــالل  صــياغة 

ة بين الطرفين تحفن حقـوا األوالد والـزوجين،  موقعـه مـنهم ويصـادا عليهـا مـن قبـل المكتـب والمحكمـة المختصـة، اتفاقي
وهي بمنزلة الحكم القضائي من حيث القوة التنفيذية، وفي حال تعذر اإلصالح وصياغة اتفاقية رضائية بـين الطـرفين، يعيـد 

 عوى المنظور فيها حسب األصول.   المكتب  الدعوى إلى المحكمة المختصة للسير في الد
ــــاني: ــــق القضــــاء،  المحــــور الو ــــر طري ــــب مــــن غي ــــى المكات ــــي تحــــال إل ــــالنظر فــــي القضــــايا الت الوســــاطة الخاصــــة : ب

 لالستشارات األسرية، أو المساعدة على حل النزاعات، وتقديم الحلول المناسبة لكل حالة. 
وم القاضـي رئـيس المكتـب بتحويلهـا إلـى المتخصصـين مـن وبعد االطالع علـى الحالـة التـي تراجـع المحكمـة  يقـ   

 أعضــاء اإلصــالح  للنظــر فيهــا ودراســتها وإعانــة األطــراف إلــى الوصــول إلــى الحلــول التوافقيــة أو اإلرشــاد المطلــوب، علمــاً 
 :1بأنه

 والوسـاطة اإلصـالح مكتـب علـى عرضـها بعـد إال الشخصـية األحوال مسائل في المحكمة أمام الدعوى تقبل ال -
 الصـلح يتصـور ال التـي والـدعاوى واإلرث الوصـيكة كمسـائل المسائل  ذلك بع  من ويأستثنى األسري، والتوفيق
 .والطالا الزواج إثبات كدعاوى بشأنها

 وطلـب مـن األسـري، والتوفيـق والوسـاطة اإلصالح مكتب عضو أمام معين وجه على األطراف بين الصلح تمك  إذا -
 مكتـب ورئـيس األطـراف، عليهـا جميـع يوقـع بوثيقـة الصـلح علـى االتفـاا بتوثيـق العضـو يقـوم اعتمـاده  األطـراف
 عليهـا ويأصـدكا تـدقيقاً، فيهـا للنظـر المختصـة المحكمـة إلـى تأرفـع ثـم األسـري، والتوفيـق والوسـاطة اإلصـالح
  .التنفيذ موضع ، ثم وضعها العام للنظام مخالفة تكن لم إذا األطراف بحضور

 اإلصـالح  مكاتـب عمـل نظـام فـي عليهـا المنصـوس يومـا 30 مـدة خـالل النـزاع طرفـي بـين الصـلح تعـذر إذا -
 :اآلتي النحو على اتخاذه الواجب اإلجراء فيكون

                                                           

 4-1، دائرة قاضي القضاة: س9114، تعليمات أعضاء مكاتب اإلصالح األسري لسنة 1انظر: دليل المصلح األسري، س - 1
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 اإلصـالح بتعـذر المختصـة المحكمـة اإلصـالح مكتـب رئـيس يخاطـب المحكمـة  مـن مأحـال النـزاع كـان إذا -
 .األصول حسب اإلجراءات لمتابعة

 الحالـة هـذه فـي الـرئيس فعلـى  -أسـرية كاستشـارة-مباشـرة المكتـب إلـى مقـدم والتوفيق اإلصالح طلب كان إذا -
  .المختصة المحكمة بمراجعة الحق له بأن الطلب مقدم إفهام

 المطلب الوالم: أنواع األمن األسري التي تسعى المكاتب إلى تحقيقها.  
تقــديم االستشــارات األســرية للمحتــاجين هــذه المكاتــب لهــا دور فعــال فــي خدمــة األســرة فــي المجتمــع، مــن حيــث 

لها، والعمل على تحقق األسرة بربانية مؤهلة لحمل األمانة التـي حملهـا اللـه تعـالى إياهـا، وحمايـة األسـرة مـن التفكـك قبـل 
اإلنشاء، ومعالجة المشاكل التي قد تؤدي بحياة األسر إلى انهيار، والمساهمة في تأمين جو تربـوي وعـاطفي منسـجم مـع 

ية األبناء على المبادئ اإلسالمية، ونشر الثقافة والتوعية األسرية المتعلقة بإدارة المشكالت، وتنظيم الحيـاة األسـرية بـين ترب
الشـــباب قبـــل الـــزواج، واإلســـهام جنبـــا إلـــى جنـــب مـــع المحـــاكم الشـــرعية فـــي عـــالج مشـــاكل األســـرة األردنيـــة  حتـــى يكـــون 

سر  وكل هـذا مـن أجـل صـيانة المجتمـع مـن أمـراض االنحـالل واإلدمـان وغيـره الطالا هو الحل األخير الذي تلجأ إليه األ
مـن األمـراض المتفشــية، والناجمـة عـن الخالفــات األسـرية ابتـداء  لــذا فهـي تسـعى إلــى كافـة أنـواع األمــن األسـرى ومـن هــذه 

 األنواع: 
غايــة تكــوين األســرة، بنــاء حيــاة هانئــة مطمئنــة، مســتقرة آمنــة، ولكــي يتحقــق هــذا ال بــد مــن   أوال : األمــن الــديني:

تحقيــق االســتقرار الــديني داخلهــا عــن طريــق ممارســة الواجبــات والشــعائر الدينيــة  حيــث إنك هــذه الممارســات الدينيــة ترفــع 
ف فـي سـلوكيات أفـراد األسـرة الواحـدة، ويعـدك التكامـل األسرة فكريـاً ومعنويـاً وسـلوكاً  فتقـوي الـوازع اإليمـاني وتمنـع االنحـرا

بــين الــزوجين فــي المجــال الــديني انعكاســاً عليهمــا مــن جهــة وعلــى أســرتهما مــن جهــة أخــرى  لــذلك ال بــدك أن يعمــل كــل 
لــه   لقولــه عليــه الســالم: "رحــم ال1واحــد منهمــا علــى مســاعدة اآلخــر فــي تنميــة الــوازع اإليمــاني وتعزيــز الممارســات الدينيــة

رجال قام من الليـل فصـلى وأيقـن امرأتـه فـإن أبـت نضـح فـي وجههـا المـاء رحـم اللـه امـرأة قامـت مـن الليـل فصـلت وأيقظـت 
 .2زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء" 

حيــث "يعــد الــدين  واالسـتقرار الــديني مــن أهــم األهــداف التــي تســعى المكاتـب لتحقيقهــا داخــل األســرة الواحــدة  
اته المنبــع الصــافي لمفهــوم األمــن فــي اإلســالم، فكــل هــذه الثوابــت اإليمانيــة، والمظــاهر التعبديــة لــدى اإلســالمي وأساســي

                                                           

 11انظر:فاعلية برنامج تربوي إسالمي مقترح لإلصالح الزواجي في محاكم إربد الشرعية، محمود إبراهيم البشايرة ، س -1
، قال فيه األلباني: "حسن صحيح"، انظر: صحيح 1/412(، 1112أبي داود، أبو داود السجستاني ، كتاب الصالة، باب قيام الليل،رقم الحديث) سنن - 2

 1/112وضعيف سنن أبي داود، محمد ناصر الدين األلباني، 
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اإلنسان المسلم تؤدي إلى أمنه، وتضفي عليه اتزاناً وطمأنينة، وتحرره من القلق واالضطراب، وتقوده إلـى السـكينة والتـوازن 
 .1"االنفعالي

محاضــن لألمــن األســري  فــالفرد يبــدأ احتكاكــه بأســرته ، التــي يلــتقط منهــا البيــت هــو أول ال ثانيــا : األمــن الفكــري:
األشــياء  فينشـــأ فكـــره واتجاهاتـــه فـــي مرحلـــة التقليـــد لوالديـــه   فـــإذا كـــان الفكـــر فـــي معتقداتـــه صـــحيحاً ســـليماً ، بعيـــداً عـــن 

الداخليـة والخارجيـة، وإن كـان غيـر  االنحراف الفكري ينشأ الفرد آمنـاً قويـاً يسـتطيع أن يواجـه التيـارات والتحـديات الفكريـة
صــلى  -  ومـن هنـا يقـول رسـول اللـه2ذلـك ينشـأ علـى فكـر ال يحقـق لـه أي نــوع مـن أنـواع األمـن التـي هـو هـدف كــل أسـرة

ِسـ-الله عليه وسـلم ـِتجأ ال ِبِهيِمـِة ِهـل  :" كأـلُّ ِمو لـأود  يأولِـدأ ِعلِـى ال ِفط ـرِِة فِـأِبـِِواهأ يـأِهوِكِدانِـِه، أِو  يـأِنصِكـرِانِِه، أِو  يأِمجِك انِِه ِكِمثِـِل ال ِبِهيِمـِة تـأنـ 
ِعاِء".  3تـِِرى ِفيِها ِجد 

وانطالقا من هذا تعـد ظـاهرة االنحـراف الفكـري والبعـد عـن مـنهج االعتـدال فـي التفكيـر  مـن أبـرز التحـديات انتشـاراً 
لمذاهب الفكرية واالتجاهـات فيهـا  لـذلك في المجتمعات، والتي كانت سبباً مباشراً في ظهور الفتن والصراعات، وتعدد ا

يعد األمن الفكـري مطلـب كـل المجتمعـات  فبعدمـه يضـعف قـوة األمـة وعزوتهـا، ويهـدد كيانهـا، ويفقـد أمنهـا واسـتقرارها ، 
 .4فيعم الخوف واالضطراب

تطـرف، ولتحقيق ذلك تسعى مكاتب اإلصالح إلى  تحصين األسـرة مـن األفكـار الدخيلـة، وتحصـينها ضـد الغلـو وال
وذلك ببناء شخصية كل فـرد فـي األسـرة بنـاء صـحيحاً يقـوم علـى الفكـر والحريـة والحـوار والقناعـة الذاتيـة، وصـحة التنشـئة  
فاإلصــالح فــي هــذه المكاتــب عبــارة عــن مشــروع يســعى إلــى تقــديم بــرامج تهــدف إلــى تــدريب األزواج علــى اســتخدام لغــة 

تبنـي أفكـار إيجابيـة وأكثـر يجـابي  كاالسـتماع واالهتمـام والـتفهم والتعـاطف لالفعكـال واإل الحوار، ومهارات التواصـل النـاجح
انفتاحاً  بحيث تقوم العالقة الزوجية على الحب واالحترام الحقيقي وتقبل الطـرف اآلخـر وعلـى تجـاوز االخـتالف، وجعـل 

 الطالا في المجتمع. االختالف دليل على التكامل ال التنافر الذي يوصل إلى الخالفات الزوجية وزيادة نسب
يعـد األمــن النفسـي مــن الحاجــات النفسـية األساســية الالزمـة للنمــو العـاطفي والصــحة النفســية  ثالوـا : األمــن النفســي:

لكـــل فـــرد داخـــل األســـرة  ولكـــي يســـتطيع كـــل فـــرد الشـــعور بالطمأنينـــة والتـــوازن االنفعـــالي، والتحـــرر مـــن القلـــق واالضـــطراب 
 مستقرة آمنة بعيدة عن الخالفات الزوجية التي قد تؤدي إلى التفكك األسري. والخوف، ال بد من توافر حياة

                                                           

 . 19انظر: األمن النفسي لدى طلبة الجامعات في محافظات غزة، جميل حسن الطهراوي، س  - 1
 42-42األمن الفكري في الشريعة اإلسالمية، رامي تيسير فارس، سانظر:   - 2
 .9/195(، 1125الجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخاري، كتاب اإليمان، باب بدء الوحي، حديث رقم)  - 3
 .6انظر: المسؤولية التربوية لألسرة في تحقيق األمن الفكري، سعدي الصالح، س  - 4
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بمعنــى أن يشــعر كــل منهمــا نحــو اآلخــر بشــعور الحــب والمــودة والتقــدير واالعتبــار واالرتبــاط النفســي والعــاطفي  كــي 
العالقـــات العاطفيــة المتبادلـــة تقــوم العالقــات الزوجيـــة واألســرية بــدورها فـــي الحيــاة المشـــتركة بــين أفرادهــا  فوجـــود قــدر مــن 

يسمح بتوافر الراحة والطمأنينة بين أركان األسرة  بحيث تدفع الجميع نحو البذل والعطاء، وتسـعى علـى تحقيـق االسـتقرار 
 .1واألمن واستمرار األسرة

ن والصــحة النفســية للحيــاة الزوجيــة التــي تســعى وراءهــا مكاتــب اإلصــالح األســري تتحقــق  مــن خــالل تــدريب كــل مــ
الــزوجين علــى تكييــف نفســيهما للحيــاة الزوجيــة، بحيــث يكــون لكــل منهمــا القــدرة علــى تغييــر ســلوكه، وتكــوين العالقــات 
المرضـية مـع اآلخـر  وتوجيههمــا نحـو إشـباع الحاجـات النفســية لكـل مـن الطـرفين  وهــي حاجـات تتضـمن الحـب والحنــان 

  فـإن تحقـق 2زة األبـوة واألمومـة والتعبيـر الجنسـي عـن الحـبوالشعور بأنكه موضـع حـب وتقـدير واحتـرام شـريكه وإشـباع غريـ
األمن النفسي لدى الزوجين انتقل هذا األمـن إلـى األبنـاء الـذين هـم الهـدف األول مـن ارتبـاط الرجـل بـالمرأة بربـاط مقـدس، 

 وبهذا يتحقق األمن عند جميع أفراد األسرة. 
وجين ينتمـــي إلـــى أســـرة معينـــة، وأن كـــل أســـرة تختلـــف عـــن المعلـــوم أن كـــال الـــز  ا: األمـــن الوقـــافي االجتمـــاعي:رابعـــ

األخــرى بقــدر مــن االخــتالف مهمــا تقاربــت مســتويات األســرة وابتعــدت فــي تــدرجها االجتمــاعي، وذلــك بســبب اخــتالف 
الخصوصــيات الثقافيــة مــن عــادات وتقاليــد وقــيم وأنمــاط تفكيــر لكــل أســرة فــي المجتمــع، وهــذه الخلفيــة الثقافيــة المختلفــة 

ينتمي لها الزوجين هي التي قد تؤثر في حياتهما المشتركة، إال أن السعي إلى التوافق والتكيف والتكامل بـين الـزوجين التي 
مــع وجــود هــذا االخــتالف، هــو الــذي قــد يجمــع بينهمــا مــع التســامح والتقبــل واإلقــرار لآلخــر بــالقيم واالتجاهــات والعــادات 

ينهما رغم وجود االختالف في الحياة االجتماعية للعوائل التـي ينتميـان لهـا، االجتماعية لكل منهما، حتى تستقيم الحياة ب
وهذا ما يؤدي إلى التقارب الثقافي والقيمي بين األسرة وتجاوز أي اختالف وتبـاين فيمـا بعـد ، ومـن إلـى ثـم تحقيـق األمـن 

    .3االجتماعي
موجبـــاً  فـــاألمن النفســـي هـــو "تحـــرر الفـــرد مـــن  ويـــرتبط األمـــن النفســـي واألمـــن االجتمـــاعي والصـــحة النفســـية ارتباطـــاً  

حيـث إن   4الخوف والوصول إلى حالة االطمئنان على صحته ومستقبله، والشعور بالثقة تجاه اآلخرين ومركـزه االجتمـاعي
األمــن النفســي يــؤدي دورا مهمــا فــي التنشــئة االجتماعيــة  فهــو يتحــدد بأســاليبها مــن تســامح وتســلط وتعــاون وتقبــل ورفــ  

                                                           

 . 14انظر: التوافق الزواجي واستقرار األسرة من منظور إسالمي نفسي اجتماعي، سناء محمد سليمان، س  - 1
 . 12انظر: الصحة النفسية للحياة الزوجية، صالح عبد العزيز ، س - 2
 . 14انظر: التوافق الزواجي واستقرار األسرة من منظور إسالمي نفسي اجتماعي، سناء محمد سليمان ، س  - 3
 . 25. انظر: األسس النفسية آلراء الماوردي التربوية، جمال حسين األلوسي، س- 4
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وكراهيــة  حيــث  أصــبحت العالقــات االجتماعيــة ســبباً مباشــراً مــن أســباب نمــو المجتمــع، ودرجــة األمــن التــي يشــعر وحــب 
 1الفرد بها تعتمد على توفير المحبة والقبول واالستقرار.

وألن األســرة هــي المؤسســة االجتماعيــة األهــم، والتــي تعــد الحجــر األســاس فــي البنــاء االجتمــاعي باعتبارهــا نقطــة 
كـاز التـي ترتكــز عليهـا بقيـة مؤسســات المجتمـع بأكملــه  لـذا تعـد كالنظــام االجتمـاعي  الـذي إذا صــلح صـلحت بقيــة االرت

 .2األنظمة االجتماعية، وإذا فسد فسدت كل األنظمة االجتماعية في المجتمع الواحد
مية والعـادات والتقاليـد وانطالقا من الدور المهـم الـذي تلعبـه األسـرة فـي اسـتقرار المجتمـع مـن غـرس القـيم اإلسـال 

ـــى األجيـــال الالحقـــة ، ســـعت مديريـــة اإلصـــالح إلـــى تـــدريب واألعـــراف وتنميـــة المهـــارات التـــي يتبناهـــا المجتمـــع ونقلهـــا إل
الـــزوجين  بحيـــث يقـــع علـــى عاتقهمـــا الحفـــاا علـــى األســـرة كنظـــام اجتمـــاعي ال ينفـــك عـــن المجتمـــع، وتجـــاوز العقبـــات 

ن أهــم أهــداف عمــل المكاتــب هــو مواجهــة التحــديات الداخليــة والخارجيــة التــي واألزمــات التــي تفكــك كيانهــا   حيــث مــ
 تواجه األسرة بكافة الوسائل والسبل واألساليب المتاحة.

يعـــد تحقيـــق األمـــن االقتصـــادي مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تـــوثر فـــي تحقيـــق االســـتقرار  خامســـا : األمـــن االقتصـــادي:
اس تــوفير الحاجيــات الماديــة التــي يحتــاج إليهــا الفــرد فــي حياتــه اليوميــة األســري  حيــث يقــوم التكامــل االقتصــادي علــى أســ

واألســرية، ويعتمــد هــذا علــى ضــرورة تــوافر المــوارد االقتصــادية والماليــة التــي تســاعد علــى تحقيــق وتــوفير مختلــف حاجــات 
ي كــل مــا يتعلــق بشــؤون ورغبـات أفــراد األســرة  حيــث إن األســس الهامــة للحيــاة الزوجيــة تبنــى علــى وجــود اســتقرار مــادي  فــ

األسرة المالية  دخاًل وإنفاقاً واستهالكاً و استثماراً  حيث تعـدك المشـكلة االقتصـادية داخـل األسـرة مـن العوامـل المهمـة فـي 
 .3تفكك األسرة وانهيارها، وسبباً أساسياً في النزاعات الزوجية التي قد تؤدي إلى التفريق بين الزوجين

األســري بمكاتبهــا إلــى الوصــول باألســرة إلــى توافــق اقتصــادي، بحيــث يتصــف أفــراد  لــذا تســعى مديريــة اإلصــالح
األســـرة الواحـــدة بـــاإلدراك والتفـــاهم والقبـــول والرضـــا والقناعـــة بمـــا قســـم اللـــه تعـــالى لهـــا مـــن ظـــروف ماديـــة، مـــع الســـعي وراء 

ة تسعد بمـا يتـوافر لهـا مـن مـال مـن الكسب المشروع ضمن ما يتالئم مع قدرات أفراد األسرة وطاقاتهم  للعي  قانعة راضي
جهــة  لتحقيــق القــدرة والطاقــة اقتصــادية فــي حــدود مــا يتــوافر لهــا مــن دخــل ومــوارد ماليــة، مــن خــالل الموازنــة الســليمة بــين 

 .4المتطلبات وااللتزامات المادية والمالية المتزايدة ألعباء الحياة وبين موارد األسرة المتاحة من جهة أخرى

                                                           

، وانظــر، 121األمــن النفســي وعالقتــه باتجاهــات الطالبــة الجامعيــة نحــو ممارســة األنشــطة الرياضــية، ناهــدة عبــد زيــد الــدليمي   محمــد جاســم الياســري، س - 1
 11لمقاصد الشرعية، رشاد صالح رشاد زيد الكيالني، س األمن االجتماعي،مفهومه تأصيله الشرعي  وصلته با

 . 42-47انظر: العالقات والمشكالت األسرية، ،س - 2
 .66-65انظر: العالقات والمشكالت األسرية، ناديا أبو سكينة، حسن  منال عبد الرحمن خضر ، س - 3
 ، بتصرف كبير. 14سناء محمد سليمان ، سانظر: التوافق الزواجي واستقرار األسرة من منظور إسالمي نفسي اجتماعي،   - 4
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لك تسعى المكاتـب إلـى توجيـه األسـر المسـلمة بوجـه عـام إلـى وضـع ميزانيـة اقتصـادية تـتالئم مـع ولكي يتحقق ذ 
الـــدخل األســـري مـــن خـــالل اقتـــراح حقائـــب اقتصـــادية تقـــدم علـــى شـــكل دورات وور  تعقـــدها لفئـــات المجتمـــع وخاصـــة 

لـى مـا وضـع خطـط اقتصـادية تسـاعد المقبلين على الـزواج، وإرشـاد األسـر المتنازعـة بسـبب الخالفـات الماديـة االقتصـادية إ
علــى حــل األزمــات الماليــة فيهــا ووضــع ميزانيــة تالئــم الوضــع المــادي فــي األســرة وذلــك مــن خــالل االســتعانة بالمتخصصــين 
فــي هــذا المجــال  وكــل هــذا مــن أجــل تحقيــق أمــن األســر واســتقرارها االقتصــادي الــذي يلعــب الــدور المهــم فــي االســتقرار 

 األسري.
 : مكاتب اإلصالح األسري وسيلة لتحقيق األمن األسري.المبحم الواني

 المطلب األول: مكاتب اإلصالح وسيلة تربوية لتحقيق األمن األسري.      
ألسرة المسلمة في الوقـت الحاضـر تواجـه التحـديات الكثيـرة علـى الصـعيدين الـداخلي والخـارجي  وخوفـا مـن انهيـار ا      

رة إنشـــاء هـــذه المكاتـــب مـــن قبـــل دائـــرة قاضـــي القضـــاة كوســـيلة  لجعـــل هـــذه هـــذه المؤسســـة فـــي المجتمـــع  جـــاءت فكـــ
 المؤسسة الدرع الحصين المتين القادر على التصدي لهذه التحديات التي تواجه األسرة المسلمة.

ويتحقـــق األمـــن فـــي األســـرة بـــأن يقـــوم كـــل ركـــن مــــن أركــــان األســــرة بــــدوره المنـــوط بـــه، وهـــو الـــدور الـــذي مــــن أجــــل  
ـــذا فــإن حمايــة األســـــرة الســليمة مــن عوامــل االنهيــار والتفكــك هــي الوســـــيلة الفعالـــــة لحمايـــــة  تحقيقـــه تكونـــت األســـرة، ول

 األمـــن في المجتمع، ، ووقايـــته مــن الفوضــى والفساد. األفـــراد مـــن االنحراف، وتحقيـــق
وحيــث إن األســرة هــي المدرســـة األولـــى التـــي يـــتعلم فيهـــا الطفـــل الحـــق والباطـــل، والخيـــر والشــر، ويكتســب تحمــل 

بــع مـــن أفـــرادها ، ومــن المسـئولية، وحريــة الــرأي واتخـاذ القـــرار  وألن األمـــن داخـل األســرة ال يفـــرض بســلطة جبريــة، وإنمــا ين
 أسلوب معامالتهم، كان ال بد من السعي وراء التربيــة األمنيـــة  التـي تبـــدأ أوالً فـــي نطـــاا األســـرة، لتنتهـي بـالمجتمع أخيـراً 

 .1ةفيأتي دور األسرة األساسي في غرس األمن في أبنائها وتعميقـه في نفوسهم  ليشعر الجميع بالراحة والمحبة والطمأنين
وانطالقاً من أهميـة األمـن األسـري فـي اسـتقرار المجتمـع ودور مؤسسـة األسـرة فـي غرسـه، وتقصـير بعـ  األسـر فـي 
التربية والتوعية األمنية األسرية بين أفرادها، سعت المؤسسة القضائية مع االستعانة بمؤسسات المجتمع التربوية واإلرشـادية 

فــة الحقــوا الواجبــات، وتطــوير الــوعي بهــا مــن أجــل ترســيخ قــيم حقــوا اإلنســان  إلــى توجيــه األفــراد وتــوعيتهم إلــى نشــر ثقا
لتصـــبح بمثابـــة مثـــل عليـــا، ومبـــادئ عامـــة، ثـــمك ممارســـتها فـــي الحيـــاة االجتماعيـــة  بحيـــث تتحـــول فـــي المســـتوى التربـــوي 

 .2والتعليمي إلى مهارات تتجسد في قدرات واستعدادات معرفية ووجدانية وسلوكية

                                                           
  14انظر: ، دور األسـرة فـي أمـن المجتمـع، حامـد محمـد إدريـس، س - 1
 بتصرف كبير. 99: س1انظر : ، تعليم ثقافة الحق والمواطنة، عبد المجيد االنتصار، ط-2
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تســتطيع األســرة أن تحقــق األمــن مــن تلقــاء نفســها بعــد توجيههــا وتوعيتهــا بــدور كــل فــرد مــن أفــراد  وبنــاء علــى ذلــك 
األسرة ومسؤوليته فـي السـعي وراء  اسـتمرارها  ويمكـن اقتـراح نمـوذج يمثـل الـدور التربـوي الـذي تقـوم بـه مكاتـب اإلصـالح 

 ل األسرة من خالل الشكل اآلتي:من تثقيف األزواج بأدوارهم المتمثلة بثقافة الحقوا والواجبات داخ
 

 النموذج المقترح                                              
 لتمويل الدور التربوي لمشروع اإلصالح في مكاتب اإلصالح                            

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
هــذه المكاتــب  هــي سياســة تربويــة قائمــة علــى أســس وخطــط والجــدير بالــذكر أن السياســة التــي يقــوم عليهــا عمــل 

تربويـة مدروســة يمثلهــا  المنهـاج التربــوي الــذي أقرتــه دائـرة قاضــي القضــاة مــن خـالل االســتعانة بالمتخصصــين وذوي الخبــرة 
ناسـق متكامـل  في العلوم الشرعية والتربويـة واالجتماعيـة والقانونيـة واالقتصـادية  والتكامـل فـي مـا بيـنهم فـي وضـع منهـاج مت

بغية تحقيق األهـداف المنشـودة فـي توعيـة األسـر، وتغييـر السـلوكيات الخاطئـة التـي تمارسـها بعـ  األسـر داخـل المجتمـع 
األردنـــي  حيـــث إن هـــذا المنهـــاج التربـــوي يتضـــمن خطـــة تربويـــة متكاملـــة قائمـــة علـــى عناصـــر مهمـــة تتضـــمن: األهـــداف، 

 وأخيراً التقويم.المحتوى، االستراتيجيات واألنشطة تربوية، 
فـــي المحـــاكم الشـــرعية األردنيـــة  تقســـم إلـــى فمـــثال األهـــداف التـــي تســـعى إليهـــا مديريـــة اإلصـــالح والتوفيـــق األســـري  
 قسمين:

بالتعاون مع  مكاتب اإلصالح
 المؤسسات التربوية

 األسرة وواجباتها قيم حقوق

مهارات حقوق األسرة وواجباتها من 
 خالل القيام باألدوار المنوطة

 ترسخ

 استخراج

تفاعل وجداني إيجابي باألدوار  الوعي المعرفي باألدوار المنوطة
 المنوطة

استعداد عملي لتعزيز األدوار وممارستها 
 بعد ذلك
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 :1األهداف العامة لدائرة اإلرشاد األسري وهي -أ
 الحد من حاالت الطالا والتفكك األسري. -
 حماية األطفال من اآلثار السلبية للنزاعات األسرية. -
 توعية األسر باإلدارة الناجحة للمشكالت األسرية. -
 تقصير أمد التقاضي لتوفير الجهد والتكلفة والوقت على المتقاضين. -

 :2األهداف اإلجرائية لدائرة اإلصالح األسري وهي  -ب
أهــداف عالجيــة: وذلــك بدراســة الحــاالت األســرية التــي تعــرض للمحكمــة الشــرعية، وبحــث أســبابها، وتشخيصــها  -

 دقيقاً، والعمل على عالجها، واتخاذ الحلول الالزمة التي تساعد على زوال أسباب المشكلة.تشخيصا ً 
أهــداف وقائيــة: كتوضــيح وتوعيــة النــاس بــالقوانين والتشــريعات التــي تجنــب األســرة ومشــكالت مســتقبلية وإرشــادهم  -

 ين على وشك الزواج.إلى كيفية بناء األسرة السليمة وواجباتها  وذلك من خالل العمل مع األشخاس الذ
أهـــداف إرشـــادية: بتقـــديم المعونـــة والنصـــيحة القانونيـــة فـــي مجـــال األحـــوال الشخصـــية لمـــن يريـــدها مـــن الجنســـين،  -

 واطالعهما على حقهما الشرعي والقانوني بعيداً عن الغلو واإلفراط.
ســتخدام وســائل اإلعــالم أهــداف تنمويــة: وتمثلهــا العمليــات التوعيــة المجتمعيــة بقضــايا األســرة  وذلــك مــن خــالل ا -

 وتنظيم الدورات، والندوات، والمؤتمرات، وإصدار المنشورات التي تناق  قضايا األسرة.
أمـــا المحتـــوى العلمـــي الـــذي اعتمدتـــه المكاتـــب فـــي مشـــروعها اإلصـــالحي  فقـــد انـــتهج نهجـــاً وســـطاً  يعتمـــد علـــى 

باإلضـافة إلـى العلـوم الحديثـة التـي أثـرت فـي هـذا المكنوز اإلسالمي والعربي  من فكـر ومنـاهج تصـلح لكـل زمـان ومكـان، 
الموضــــوع  ســــواء باألســــاليب أم بالتجــــارب التــــي توافــــق حــــدود الشــــريعة اإلســــالمية وال تعارضــــها  بوصــــفها أمثلــــة صــــالحة 

 .3لالستفادة منها
ت فهــي فــي مادتهــا العلميــة ومراجعهــا اعتمــدت علــى محتــوى علمــي تضــمن المعرفــة فيمــا يتعلــق بأصــول المحاكمــا 

الشرعية األردنية وقـانون األحـوال الشخصـية األردنـي  كمراجـع أساسـية البـد مـن معرفتهـا واالطـالع عليهـا مـن قبـل المصـلح 
األســري، باإلضــافة إلــى المحتــوى العلمــي الــذي يتعلــق بعلــوم الشــريعة والــنفس واالجتمــاع ومهــارات االتصــال، واالســتفادة 

ا  لــذا عقــدت المكاتــب الــور  والــدورات التدريبيــة التــي تهيــ  المصــلح خبــرات مــن اآلخــرين فــي أســلمة علــومهم وتأصــيله
األســـري القيـــام بعملـــه دون نقصـــان  لتحقيـــق الفاعليـــة المقصـــودة علـــى أتـــم إنجـــاز، ومنهـــا  ورشـــة تهيئـــة أعضـــاء اإلصـــالح 

                                                           

 sjd.gov.joمديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري، دائرة قاضي القضاة،  -1
 ، بتصرف.145 -144دور القضاء الشرعي في إصالح األسرة ، ناصر جبر القرم ، س -2
 مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري مطوية أعدتها دائرة قاضي القضاة، بتصرف -3
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وكيفيـــة (،  TOTوالتوفيـــق األســـري، دبلـــوم اإلصـــالح األســـري، دورات مهـــارات االتصـــال، وبرنـــامج تـــدريب المـــدربين)
 التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وبــــالنظر إلــــى اإلســــتراتيجيات واألنشــــطة المتبعــــة فــــي تحقيــــق األهــــداف المقصــــودة  فقــــد تميــــز العمــــل فــــي مكاتــــب 
ــــات المســــتخدمة  حيــــث إن  ــــة االســــتراتيجيات والوســــائل واإلجــــراءات واآللي ــــق األســــري بمرون اإلصــــالح والوســــاطة والتوفي

  1صول اإلجرائية القضائية، وقواعد المرافعات  ممـا يعطـي مرونـة وأريحيـة إضـافية لعمليـة اإلصـالحالمكاتب غير ملزمة باأل
( في واجبات العضو من تعليمات أعضـاء المكتـب علـى:" للعضـو أن يختـار األسـلوب الـذي يـراه 11لذلك نصت المادة)

، 2مية بمــا يقتضــيه عمليــة تحقيــق الصــلح"ناجحــاً فــي تحقيــق الصــلح بــين أطــراف النــزاع، علــى أن يتفــق مــع الشــريعة اإلســال
 ومن هذه االستراتيجيات والطرائق المتبعة: 

 : 3، ومنهاأواًل: اإلستراتيجيات والطرائق المتبعة من قبل المصلح أثناء ممارسة اإلصالح بين األطراف المتنازعة
 بـين الثقـة علـى قائمـة مهنيـة قـةعال لبنـاء   اإلصـالح المصـلح لجلسـة قبـل مـن األوليـة ، والتهيئة4استقبال الدعوى -

 .5اإلصالح  وذلك في جو يتسم بالراحة في غرف مؤثثة بأثاث منزلي يضفي جو من الودية وعضو النزاع طرفي
اســـتخدام إســـتراتيجية حـــل المشـــكالت القائمـــة الوقـــوف علـــى المشـــكلة وتحديـــدها، وتشخيصـــها وتحليلهـــا، وجمـــع  -

يضعها المصـلح، وتفسـيرها، للوصـول إلـى حلـول تسـاعد علـى إنهـاء  المعلومات للتأكد من صحة الفرضيات التي قد
    6المشكلة القائمة

 المتعلقـة الشـريفة النبويـة والسـنة الكـريم القـران مـن الشـرعية بالنصـوس االسـتدالل بهـا ويقصـد :الدينيـة المسـاندة -
 .بينهما تطرأ قد التي الخالفات مع التعامل وأساليب الزوجين وواجبات حقوا تبين التي كالنصوس باإلصالح 

 وغيـر الرسـمية البيتيـة الزيـارات عـن عبـارة هـو :والمعرفيـة والوجدانيـة الماديـة(االجتماعيـة والمسـاندة الـذاتي العـالج -
 مـن أشـخاس هنـاك كـان إذا سـيما القاضـي، مـن بإذن المتقاضين لألزواج األسري الموجه بها يقوم التي الرسمية
 صعبة وأوضاع ظروف من يواجهونه بما لهم والمساندة الدعم تقديم بهدف الخاصة االحتياجات ذوي

                                                           

 والتوفيق األسري مطوية أعدتها دائرة قاضي القضاة، بتصرف مديرية اإلصالح والوساطة -1
 .4، س9114تعليمات أعضاء مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري لسنة  -2
 91 -14للوقوف على االستراتيجيات المتبعة بشكل مفصل انظر: دليل المصلح األسري، س - 3
ة إلــى قاضــي اإلصــالح ثــم إلــى المصــلح بشــكل مفصــل انظــر: تعليمــات أعضــاء مكاتــب وللوقــوف فــي إجــراءات اســتقبال الــدعاوى مــن قاضــي محكمــة البدايــ -4

 .4، س9114اإلصالح والتوفيق األسري لسنة 
 انظر: مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري مطوية أعدتها دائرة قاضي القضاة، بتصرف -5
 دائرة قاضي القضاة، بتصرف انظر: مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري مطوية أعدتها -6
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 محاضـرات طـرح خـالل مـن إيجابيـة، عقالنيـة أفكـار إلـى المغلوطـة األفكـار تعـديل على القائم :العقالني العالج -
 كـال وواجبـات وحقـوا الزوجيـة العالقـة مـع التعامـل كيفيـة حـول الـبع  يعتنقهـا التـي الخاطئـة األفكـار حـول

 .اآلخر على الطرفين
 واألحداث أفكارهم جميع عن والتعبير بالتحدث لألزواج الفرصة بإتاحة المصلح يقوم حيث :االنفعالي التنفيس -

 زوجـين لكـل انفعـالي تنفيس جلسات عمل طريق عن وذلك حياتهم، في مشكلة لهم تسبب بأنها يشعرون التي
 .االسترخاء على تساعدهم المشاركين لألزواج تمارين عمل وأيضا حدا على

 تمثيلـي، بأسـلوب وعرضـها المشـكلة صـاحب الشـخص حياة واقع من مواقف استعراض يتم حيث :دراماو السيك -
 التنفـيس مـن التمثيلـي البعـد ينتجـه مـا طريـق عـن الداخليـة الصـراعات مـن المشـكلة صاحب تحرير بهدف وذلك

 .اآلخرين مع طيبة عالقة وإقامة ذاته وفهم االستبصار على ومساعدته االنفعالي
 احترام وكيفية الناجح الحوار أسلوب خالله من يبين تمثيلي حوار بإجراء األزواج يقوم أن وهو :والمناقشة الحوار -

 .اقناعية علمية بطريقة يكون وان الخصومة عن بعيدا الحقيقة إلى والوصول واألفكار اآلراء تبادل
 للـزوج فيهيـأ فارغـا، يبقـى واآلخـر كرسـي علـى الـزوجين احـد يجلـس كرسـيين وضـع يـتم حيـث :الفـارغ الكرسـي -

 زوجـه مـن يعانيـه مـا بـذكر الـزوج فيبـدأ اآلخـر الطـرف عليـه يجلس الفارغ الكرسي أن الجالسة الزوجة أو الجالس
 فارغـا اآلخـر الكرسـي ويبقـى فارغـا كـان الـذي الكرسـي علـى الـزوج فـيجلس األمـر يأعكـس ثـم يشـاء، مـا ويطلـب
 الزوجـة أو الـزوج أن ويالحـن بـالرد، فيبـدأ المطالـب له وجهت قد الذي الزوج هو انه على نفسه على بالرد فيبدأ
 علـى القـدرة تقويـة ثـم التفكيـر كيفيـة بيان الفنية هذه من  والهدف زوجة ومرة زوج مرة الجنسين دور بلعب يقوم

 .اآلخر الشخص وسلوك بسلوكه وعياً  أكثر الزوجة أو الزوج تجعل أنها كما المواجهة،
 السـلوك وإزالـة األشـخاس لـدى وتعزيـزه وتقويتـه االيجـابي السـلوك دعـم خاللهـا مـن يتم التي العملية وهو :التعزيز -

 حياتهم في البرنامج تطبيق من يستفيدون الذين لألزواج الجوائز بع  تقديم خالل من وذلك به، المرغوب غير
 .اليومية

وذلك بالتعرف على النماذج السويكة في البيئة واالقتـداء بهـا، مـن خـالل عـرض بعـ  النمـاذج  :واالقتداءة النمذج -
 من األزواج الصالحين وعرض نماذج من السنة النبوية الشريفة بغية التوجيه واإلرشاد والمحاكاة.

صـالح األسـري وفئـات ثانيا: األنشطة التي تقوم المكاتب برعاية المديريـة فـي دائـرة قاضـي القضـاة وتخـدم أعضـاء اإل
 .1المجتمع

                                                           

 سيتم الحديث عن األنشطة في المطلب الثاني من هذا المبحث -1
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حيـــث إن العمـــل الـــذي تقـــوم بـــه المكاتـــب فـــي المملكـــة األردنيـــة عبـــارة عـــن مشـــروع إصـــالحي األســـري  لتكثيـــف 
الجهــــود الوقائيــــة المتمثلــــة بتوجيــــه األســــر وتــــدريب المقبلــــين علــــى الــــزواج، ومــــا يصــــحب ذلــــك مــــن االســــتفادة مــــن العلــــوم 

بدورها رسـالة المديريـة فـي صـيانة األسـرة، إضـافة إلـى تكثيـف الجهـد العالجـي الصـحيح التكنولوجية الحديثة، والتي تخدم 
المــدروس لتلــك الظــواهر المســتحدثة المرتبطــة باألســرة قبــل أن تصــل إلــى مرتبــة الظــاهرة المســتفحلة، فــي الســعي الحثيــث 

لـى حقـوا أفرادهـا فـي الحيـاة للحفاا على األسرة، وصيانتها من االنحالل بجهد مبذول ضمن خط متوازن مع الحفـاا ع
 .1الصحية والمستقرة واآلمنة القائمة  على رعاية حقوا كل أفرادها وواجباتهم

أمــــا كيفيــــة الحكــــم علــــى مــــدى نجــــاح عمــــل المكاتــــب اإلصــــالحية فــــي المحــــاكم الشــــرعية فــــي تحقيــــق األهــــداف 
والبنـائي والختـامي التـي تقـوم بهـا الـدائرة المقصودة في التوعية وتعديل السلوك  فيكون مـن خـالل عمليـات التقـويم القبلـي 

مــن أجــل التأكــد مــن فاعليــة مشــروع اإلصــالح فــي المكاتــب داخــل المملكــة، والتــي تهــدف إلــى إحــداث تغييــرات معينــة 
مرغوبة في سلوك األسرة عامة، وركني األسرى خاصـة، أو معرفـة مـدى تقـدم المكاتـب نحـو األهـداف المـراد تحقيقهـا مـن 

يــث ينظــر إلــى التقــويم علــى أنــه نظــام كلــي يتضــمن عمليــات التقــويم الفرعيــة مــن تقيــيم لمشــروع اإلصــالح، قبــل الــدائرة  بح
وتشــخيص لمظــاهر القــوة ومــواطن الضــعف فــي عملهــا، وقيــاس كمــي، ومتابعــة لهــا مــع التغذيــة الراجعــة، ثــم إصــدار الحكــم 

ح ومشــاريعها المجتمعيــة التــي تقــدمها علــى المكاتــب وعملهــا مــن أجــل التصــحيح والتصــويب فــي تنفيــذ عمليــات اإلصــال
وتعــود بالفائــدة علــى المجتمــع  لــذلك تســعى الــدائرة إلــى عمــل تقريــر ســنوي يتضــمن إحصــائيات ونتــائج للحــاالت التــي 

 :2راجعت مكاتب اإلصالح ومدى تحقيقها لألهداف المطلوبة  ومن هذه اإلحصائيات
 

 2012و الوساطة و التوفيق األسري خالل عام   نتائج الحاالت التي راجعت مكاتب اإلصالح           

                                                           

 مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري، مطوية أعدتها دائرة قاضي القضاة. -1
 لقضاة األردنية، مديرية اإلصالح األسري،، دائرة قاضي ا9117نتائج الحاالت التي راجعت مكاتب اإلصالح  و الوساطة و التوفيق األسري خالل عام  -2
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حيــث إن إجمــالي الحــاالت التــي راجعــت مكاتــب اإلصــالح والتوفيــق األســري علــى مســتوى المملكــة األردنيــة لعــام 

( حالــــة  وقــــد كــــان عــــدد الحــــاالت التــــي تــــم فيهــــا الصــــلح ضــــمن اتفاقيــــة بــــين الطــــرفين 12527م  كــــان عــــددها)9117
( حالـة  أي مـا يعـادل 4912، والحاالت التي حصل فيها الصلح دون أي اتفاقية) %51ل ( حالة  أي ما يعاد2221)

فقط، وأما الحـاالت التـي مـنح فيهـا اإلذن  % 91( حالة أي ما يعادل 4417، والحاالت التي تعذر فيها الصلح)99%
مــنح فيهــا اإلذن بــالزواج دون ، وأخيــراً الحــاالت التــي لــم ي%4( حالــة  أي مــا يعــادل 249ســنة )  12بــالزواج والتــي دون 

 .%1( حالة  أي ما يعادل 127سن ) 12
 
 
 
 
 
 المطلب الواني: مكاتب اإلصالح وسيلة اجتماعية لتحقيق األمن األسري.      

وكمـــا ذكـــر ســـابقاً أن حاجـــة المجتمـــع الملحـــة التـــي تـــدعو إلـــى أمـــن األســـر واســـتقرارها لمـــا يترتـــب عليهـــا مـــن أمـــن 
جــاءت فكـــرة ضــرورة إنشــاء مؤسســـة مــن مؤسســات المجتمــع  لإلصـــالح والتوفيــق األســري  لتكـــوين المجتمــع واســتقراره  

50%

22%

23%

4%

1%
صلح باتفاقية

صلح بدون اتفاقية

تعذر الصلح
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نســيج اجتمــاعي متماســك يســعى إلــى التطــور واالزدهــار  وحيــث إن النزاعــات والخالفــات األســرية لهــا تــأثيراً ســلبياً  وعائقــاً  
 .1كبيراً  في تحقيق ذلك

اتخذتـه المكاتـب شـعاراً لهـا  حرصـت دائـرة قاضـي القضـاة علـى  وانطالقا من شعار )التراضي قبـل التقاضـي( الـذي 
حــل الخالفــات األســرية، وتــأمين الســبل التــي تحــد مــن تفــاقم النزاعــات فــي األســرة، والحــد مــن عــدد حــاالت الطــالا فــي 

مكاتــب  المجتمــع األردنــي  لضــمان أمنــه واســتقراره فــي اســتقرار أفــراده داخــل األســر األردنيــة  حيــث أصــدرت قــراراً بإنشــاء
 2اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري  من خالل:

تصـــميم بروشـــور خـــاس بالمكتـــب  يحتـــوي علـــى المعلومـــات األساســـية حـــول المكتـــب األهـــداف، وآليـــة العمـــل،  -
 وخصائص ومزايا المكتب وغيرها من المعلومات التي توضح رسالة المكتب، وتخدم الجمهور.  

سنة شمسية، واختياريـة لمـن  12 -15ى الزواج، وهي إجبارية لمن هم ما بين إعداد الحقيبة التدريبية للمقبلين عل -
سـنة شمسـية  وقـد تضـمنت توعيـة المقبلـين علـى الـزواج بأسـس التـي تقـوم بهـا العالقـة الزوجيـة ابتـداء  12هم فـوا 

ا يتعلـق بالحيـاة من ما قبـل الـزواج فـي أسـس اختيـار الـزوجين لكليهمـا، والعالقـات القائمـة بـين أفـراد األسـرة، وكـل مـ
 . 3األسرية سواء في المجال الديني، التربوي، االجتماعي، االقتصادي، القانوني وغير ذلك

عقد اتفاقية بين المعهد القضاء الشرعي وجامعة جدارا  لعقد دورات في الدبلوم المهني فـي اإلصـالح األسـري فـي  -
بــين الجانــب النظــري والتــدريب العملــي فــي ســاعة متنوعــة 111إربــد والزرقــاء وعمــان تضــمنت محاضــرات بمعــدل 

مكاتب اإلصالح  إلنشاء جيل واعي مدرب قادر على إصالح نفسه أوال وإصالح أسـرته ثانيـاً  ثـم إصـالح األسـر 
التي يقع فيها النزاعات، ويحتد فيها الخالف، ويستطيع المتدرب من خـالل هـذا الـدبلوم االسـتفادة منـه فـي سـوا 

   4 واالستشارات األسرية الحكومية والخاصة. العمل في مكاتب اإلصالح
عقــد دورات تدريبيــة وور  عمــل وجلســات حواريــة لألعضــاء وغيــرهم مــن المجتمــع المحلــي لنشــر فكــرة المكتــب  -

 و الكوتشنج و دورة المقبلين على الزواج .   TOTورسالته، ومنها دورة 
الجامعــات والجمعيــات التطوعيــة  مــن عقــد نــدوات ومحاضــرات مــع مؤسســات المجتمــع المــدني فــي المســاجد و   -

أجــل نشــر فكــرة المكتــب ورســالته، وزيــادة الــوعي بأهميــة األســرة ، ونشــر ثقافــة الحــوار مــن بــاب العــالج الوقــائي، 

                                                           

 149-141انظر: دور القضاء الشرعي في إصالح األسرة، القرم ،  -1
 5-4: س9117انظر: التقرير السنوي ألعمال مكتب اإلصالح األسري / إربد  -2
 اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري،.راجع: برنامج حقائب إعداد المقبلين على الزواج، دائرة قاضي القضاة، األردن، مديرية  -3
ج التـدريبي العاشـر/ راجع: ، الدبلوم المهني في اإلصالح واإلرشاد األسري، معهد القضاء الشرعي وجامعة جدارا، البرنـامج التـدريبي التاسـع/ عمـان ، والبرنـام -4

 التوفيق األسري.إربد، الدبلوم المهني في اإلصالح واإلرشاد األسري، مديرية اإلصالح والوساطة و 
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باإلضافة إلى طرح موضوعات تهم األسـرة منهـا أسـس االختيـار، والحقـوا والواجبـات، واقتصـاديات األسـرة، وتربيـة 
ات الهامة  ومن األمثلة فعلى مستوى محافظة إربـد فـي اللملكـة األردنيـة  تـم عقـد دورة األبناء وغيرها من الموضوع

فــي اإلصــالح األســري فــي جمعيــة مؤسســة الزكــاة األمريكيــة، ومركــز فاطمــة الزهــراء الثقــافي فــي لــواء الطيبــة، وجمعيــة 
 العون القانوني، وبلدية اربد الكبرى ومراكز قرآنية أخرى. 

للعــاملين فــي المكتــب مــن اإلداريــين واألعضــاء لمناقشــة ابــرز القضــايا والمســتجدات وتقيــيم عقــد اجتماعــات دوريــة  -
 العمل كل ستة أشهر . 

إنشاء قاعـة خاصـة للنـدوات والمحاضـرات تسـتخدم مـن قبـل األعضـاء ودائـرة قاضـي القضـاة حيـث تـم عقـد دورات  -
للعـــاملين فـــي دائـــرة قاضـــي القضـــاة  مـــن أجـــل تحســـين عملهـــم مـــن جهـــة وإقامـــة مشـــاريعهم التوعويـــة فـــي المجتمـــع 

 المحلي  . 
 مشاركات إذاعية متخصصة في اإلصالح األسري. -
إعالمــي يقــوم بتغطيــة نشــاطات المكتــب، ويقــدم رســالته للمجتمــع المحلــي والــدولي بصــورة  إنشــاء مكتــب واســتديو -

الئقــة، واســتغالل شـــبكة االنترنــت لنشـــر فكــرة اإلصـــالح بــين النــاس مـــن جهــة وبـــث نشــاطات المكتـــب مــن جهـــة 
 أخرى.

 المطلب الوالم: مكاتب اإلصالح وسيلة قانونية لتحقيق األمن األسري.
إن العمـــل المباشـــر فـــي اإلصـــالح يـــتم مـــن خـــالل مكاتــــب اإلصـــالح المنتشـــرة فـــي منـــاطق المملكـــة  وتعـــد هــــذه 
المكاتـــب تابعــــة للمؤسســــات القضــــائية الشــــرعية التــــي مــــن مهماتهـــا الحكــــم القضــــائي والتنفيــــذي بــــين األســــر أثنــــاء وقــــوع 

ي المجتمـع، لـذا فهـي تسـاهم وبشـكل كبيـر الخصومات  إال أنـه يقـع علـى كاهلهـا عـبء كبيـر فـي إيجـاد اسـتقرار أسـري فـ
في عمليـة اإلرشـاد األسـري خاصـة فـي ناحيـة إصـالح ذات البـين، و رغـم أن المشـرع لـم يغفـل مسـألة الصـلح بـين الـزوجين 
إال أن عملية الصـلح التـي يقـوم بهـا قاضـي المحكمـة البدائيـة، ال تعـدو أن تكـون إجـراءاً شـكلياً ال روح فيـه، إذ يقيـد بـزمن 

ال يمكـــن تجـــاوزه، وفـــي الحقيقـــة عمليـــة الصـــلح بـــين الـــزوجين تتطلـــب وقتـــاً كافيـــاً وصـــبراً جمـــياًل، لـــذلك كـــان مـــن محـــدد 
ـــه وقتـــه، ويقـــوم بـــه أخصـــائيون مـــدربون علـــى حـــل  الضـــروري أن يكـــون هنـــاك قســـم خـــاس يعتنـــي بموضـــوع الصـــلح ويعطي

المنتخبــين مــن قبــل القاضــي إال أن دوره الخالفــات الزوجيــة  حيــث إن المصــلح فــي هــذه المكاتــب يقــوم بعمــل الحكمــين 
أكثر فعالية من الحكمين  ألنه يقوم بعمل اإلصالح قبل تطـور الخـالف أثنـاء إجـراءات التقاضـي، فـي حـين أن الحكمـين 
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يبدأ عملهما بعد استحكام الخالف في دعاوى الشـقاا والنـزاع فـي آخـر خطـوة مـن خطـوات التقاضـي قبـل النطـق بحكـم 
 .  1ين من قبل القاضيالتفريق بين الزوج

والملفـــت للنظـــر أن عمـــل المصـــلح يكـــون فـــي حـــل الخالفـــات واالستشـــارات األســـرية، وكـــل الـــدعاوى التـــي تتعلـــق 
باألســرة، والتــي تحــال إلــى المكتــب مــن قبــل المحكمــة أيضــاً، وهــذا مــا ال يقــوم بــه الحكمــان  ألن عملهمــا يقتصــر علــى 

 دعوى الشقاا والنزاع فقط. 
ئـــرة قاضـــي القضـــاة   فـــإن إجمـــالي إعمـــال مكاتـــب اإلصـــالح  والوســـاطة والتوفيـــق األســـري وحســـب إحصـــائيات دا

 م هي.9117للحاالت التي تراجعها داخل المملكة خالل عام 

 
 

ومــع المرونــة التــي تتصــف بهــا عمليــة اإلصــالح  إال أن عمــل المصــلح يكــون ضــمن أنظمــة علــى شــكل مــواد قانونيــة 
 .2جب عليه أن يلتزم بهامنصوس عليها من قبل الدائرة، وي

حيث إنك القاضي يحيل الدعاوى باختالف أنواعها قبل السير فيها حسب األصـول إلـى مكاتـب اإلصـالح داخـل  
المحــاكم الشــرعية، كــل هــذا يــتم بعــد أن تعطــي المحكمــة المكتــب مهلــة ال تتجــاوز ثالثــين يومــا لالنتهــاء مــن النظــر إلــى 

لمنتخبـون مـن قبـل دائـرة قاضـي القضـاة كـل الجهـد لإلصـالح بـين الـزوجين قبـل الحالة  حيث يبذل المصـلحون األعضـاء ا

                                                           

، دائرة 9111(، لعام 16( من قانون األحوال الشخصية األردني وتعديالته رقم)196للوقوف على آلية عمل الحكمين في المحاكم الشرعية، راجع المادة)  -1
التربوية المتضمنة في آية التحكيم بين . وللوقوف على الفرا بين عمل المصلح والمحكم في القضاء الشرعي انظر: القيَّم 16-15قاضي القضاة األردنية، س

 .91الزوجين وتطبيقاتها التربوية في المحاكم الشرعية األردنية، رائدة خالد نصيرات، س
 في: نظام مكاتب اإلصالح والتوفيق 11إلى المادة 2للوقوف على اإلجراءات القانونية في وصول الدعوى إلى المصلح وكيفية السير بها راجع من المادة  -2

 . 4-9، س9111لسنة  17األسري رقم 
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أن يســتحكم الخــالف، وتكشــف األســرار الزوجيــة أمــام القاضــي وكــل مــن يحضــر الجلســة العلنيــة عنــد القاضــي  فيصــعب 
 بعدها عملية اإلصالح ألن ستر الزوجين قد فضح أمام الجميع.

بــين أن عقــد الــزواج لــم يكــن محققــا لمقصــوده مــن الســكن والمــودة فــإن عجــز المصــلح مــن عمليــة اإلصــالح، وت 
واأللفــة فــي حيــاة الــزوجين  انتقــل دور المصــلح إلــى دور الوســيط األســري للوصــول إلــى اتفاقيــات لضــمان حقــوا األطــراف 

أي طـرف  المتنازعة  لذلك البد أن يكون لدى المصلح معرفـة واسـعة بمـواد قـانون األحـوال الشخصـية األردنـي  فـال يظلـم
األطراف عنده، فتكون هذه االتفاقيات كالحكم القانوني لكن بتراضي الطرفين وتصادقهما عليها، "وهذه االتفاقيات التـي 

أي يقـوم بعمـل قاضـي  -تنظم في مكاتـب اإلصـالح ويصـادا عليهـا هـي بمنزلـة الحكـم القضـائي مـن حيـث القـوة والتنفيـذ
ســــنداً تنفيــــذياً، يمكــــن طرحــــه للتنفيــــذ مباشــــرة دون الحاجــــة إلــــى رفــــع قضــــايا إذ يعــــدها قــــانون التنفيــــذ الشــــرعي  -البدايــــة

واستصدار أحكام قضائية، وعند إخالل أي طرف من األطراف بأي التزام متفق عليـه جـراء االتفـاا، وموقـع عليـه مـن قبـل 
محـاكم التنفيـذ الشـرعي   الطرفين في وثيقـة االتفاقيـة الصـادرة عـن مديريـة اإلصـالح  يسـتطيع الطـرف المتضـرر اللجـوء إلـى

 ".1لتنفيذ االلتزامات الواردة في االتفاقية جبراً 
وإذا أصــر الطرفــان علــى عــدم االتفــاا علــى أي حــل مــن الحلــول المقترحــة مــن قبــل المصــلح  فــإن المكتــب يعيــد 

مضــي فــي الــدعوى بعــد كتابــة المصــلح تقريــره إلــى المحكمــة للســير بالــدعوى المنظــورة حســب األصــول  أي أن القاضــي ي
الســـير فـــي الـــدعوى كمـــا هـــو معتـــاد عليـــه فـــي أصـــول المحاكمـــات وقـــانون األحـــوال الشخصـــية داخـــل المحـــاكم الشـــرعية 

 2 األردنية.
التقليــل مــن حــدة النــزاع بــين الطــرفين  حيــث  وهـذه اإلجــراءات القانونيــة لالتفاقيــات داخــل مكتــب اإلصــالح هــدفها

دون اللجـوء إلـى القضـاء الـذي  المتنازعـة معـاً، األطـراف علـى رغبـات ومصـالحاالتفـاا الرضـائي بينهمـا أمـام المصـلح بنـاء 
، وبـذلك يتحقـق قد يؤدي الوقوف أمامه إلى إطالة مدة النزاع وتطوره أكثر، واستحالة عمليـة اإلصـالح فيمـا بعـد إن أمكـن

ِنكأَم   {المقصود من قوله تعالى: بهذا اإلجراء القانوني الـودي يـتم اختصـار األمـد (   ، و 917)لبقرة، }ِواِل تِنِسوأا  ٱَلِفَضِل بـِيـَ
الــذي قــد يطــول أثنــاء إجــراءات التقاضــي، فيتحقــق األمــن واالســتقرار بــين األســر المتنازعــة قبــل أن تطــور أي خــالف فيهــا، 
والوصــول إلــى حــل يرضــي الطــرفين مــع ضــمان حقوقهمــا القانونيــة، بحيــث تكــون فكــرة الصــلح بــين الــزوجين فــي المســتقبل 

 التحقق، خاصة مع وجود األبناء بين الزوجين.  ممكنة

                                                           

لسنة  17، وأيضا: نظام مكاتب اإلصالح والتوفيق األسري رقم sjd.gov.joانظر: مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري، دائرة قاضي القضاة،  -1
 . 4-9، س9111

 قاضي القضاة. للوقوف على كيفية السير بالدعوى راجع: قانون أصول المحاكمات الشرعية، دائرة -2
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ومــن إجمـــالي اتفاقيـــات اإلصـــالح األســـري التـــي تمـــت مــن خـــالل مكاتـــب اإلصـــالح والتوفيـــق األســـري فـــي المملكـــة 
 :9117عام  األردنية الهاشمية حسب إحصاء دائرة قاضي القضاة خالل

 

 
 

 الخاتمة:
 النتائج اآلتية:أوال :  النتائج: وقد توصلت الدراسة إلى 

:" عالقــة أســرية تقــوم علــى التفاعــل الــدائم بــين أفــراد األســرة جميعــاً  والتــي تهيــأ لألفــراد الحيــاة  يقصــد بــاألمن األســري: -
االجتماعيـة والثقافيــة واالقتصـادية والدينيــة الالزمـة إلشــباع احتياجــاتهم  وخاصـة األبنــاء فـي مراحــل النمـو المختلفــة، وتتســم 

التعــاون بــين أفــراد األســرة فــي إدارة شــؤونهم األســرية، ممــا يــدعم هــذه العالقــة بالمحبــة، والمــودة، والســكينة، والشــورى،  و 
 "العالقات اإلنسانية، وتحقق أكبر قدر من التماسك والتعاون داخل األسرة

مكاتـــب اإلصـــالح األســـري: " مكاتـــب تابعـــة لمديريـــة اإلصـــالح والوســـاطة والتوفيـــق األســـري  وهـــي مديريـــة تتبـــع لـــدائرة  -
 الخالفـات وحـل واسـتمرارها، األسـرة شـمل لـمك  أجـل مـن والعالجـي الوقـائي األسـري رشـاداإل إلـى قاضـي القضـاة  وتهـدف

 المـرور إلـى الحاجـة دون حقوقهمـا الطـرفين لكـال يحفـن ملـزم رضـائي ودكي بشـكل طريقهـا تعتـرض قـد التـي األسـرية
 ".المحاكم في القضائية باإلجراءات
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  بـــالنظر فــي القضـــايا التــي تحــول مـــن المحكمــة إلـــى أوال   الوســـاطة القيــائيةتعمــل مكاتــب اإلصـــالح علــى محــورين:  -
  بــالنظر فــي القضــايا التــي تحــال إلــى المكاتــب مــن غيــر طريــق القضــاء، لالستشــارات والوســاطة الخاصــة ثانيــا  المكاتــب، 

 األسرية، أو المساعدة على حل النزاعات.
ــــق األمــــن األســــري  - ــــوي، مكاتــــب اإلصــــالح األســــري لهــــا دور كبيــــر فــــي تحقي ــــديني، الفكــــري، الترب بأنواعــــه  كــــاألمن ال

 االجتماعي، واالقتصادي  لضمان استقرار األسر ومن ثم استمرارها داخل المجتمع.
يعد اإلصالح األسري في المكاتب وسيلة تربوية لتحقيق األمن األسـري، مـن خـالل توعيـة األفـراد بثقافـة األمـن األسـري  -

ت  مــن خــالل تطبيــق منهــاج تربــوي تعليمــي مــدروس لتحقيــق األهــداف يقــوم بإعــداده القائمــة علــى ثقافــة الحقــوا والواجبــا
 ذوي الخبرات التربوية مصدا عليه من قبل دائرة قاضي القضاة. 

اإلصــالح األســـري فـــي المكاتــب وســـيلة اجتماعيـــة لتحقيــق األمـــن األســـري داخــل المجتمـــع  مـــن خــالل األنشـــطة التـــي  -
 ى االحتكاك المباشر بفئات المجتمع لتوعيتها وتوجيهها إلى ما فيه استمرارية األسرة.تتبناها الدائرة  والتي تسعى إل

اإلصـالح األســري وسـيلة قانونيــة لتحقيـق األمــن األسـري  مــن خـالل عقــد االتفاقيـات القانونيــة الملزمـة للطــرفين  ألنهــا  -  
من لضــمان الحقــوا الماديــة والمعنويــة بــين بمنزلــة الحكــم القضــائي مــن حيــث القــوة التنفيذيــة   بحيــث تحقــق الشــعور بــاأل

 الطرفين التي تحصكل قانونيا  والتقليل من تطور الخالف بينهما واختصار الوقت أثناء إجراءات التقاضي.
حققــت المكاتــب نجاحــا بــاهرا فــي تحقيــق األمــن األســري فــي المجتمــع األردنــي والــدليل نتــائج الحــاالت التــي تقــدمها  -

 نة.مديرية اإلصالح كل س
 : التوصيات؛ وفي ضوء النتائج فقد توصلت الدراسة إلى التوصيات اآلتية:ثانياً 

السعي لنشر فكرة المكاتب بين الدول اإلسالمية لما لها من دور كبير في االستقرار المجتمعي، عـن طريـق  -
   استخدام الوسائل اإلعالمية والمؤتمرات الدولية وتبادل الخبرات بين المؤسسات داخل الدول.

إجــراء البحــوث اإلجرائيــة التـــي تــدرس واقــع مكاتـــب اإلصــالح والتوفيــق األســري وتأثيرهـــا علــى المؤسســات االجتماعيـــة   -
 إلكمال هذه الدراسة النظرية. 

عقـــد دورات لألســـر المطلقـــة تنظمهـــا مكاتـــب اإلصـــالح ، لتوعيتهـــا بكيفيـــة التعامـــل بـــين أفـــراد األســـر التـــي حصـــل فيهـــا  -
-إن وجــدوا -ا التــي يجــب أن يتصــف بهــا األزواج بعـد وقــوع الطــالا  لكــي ال يضــيع األبنــاء الطـالا بــاآلداب واألخــال

بين الخالفات الزوجية من جهة، والحفاا على سمعة األزواج وعدم الغيبة والنميمة بـين النـاس مـن جهـة أخـرى  فـيحفن 
 تمع.األمن واالستقرار بين أفرادها  فال أمراض نفسية وال اضطرابات تضر بأمن المج
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إقامــة مــؤتمر ســنوي مــن قبــل الــدائرة بالتنســيق مــع كليــات الشــريعة والقــانون والتربيــة واالجتمــاع  هدفــه مناقشــة واقــع األســر  -
وحاجاتهـا، ومسـتقبلها والتحـديات التـي تواجههــا  وخاصـة أن هـذه المكاتـب تواجـه الواقــع الحقيقـي الـذي تمـر بـه األســر 

االستفادة العلمية والعملية فـي آن واحـد  مـن خـالل ربـط الجانـب النظـري والجانـب باالحتكاك المباشر، وبذلك تتحقق 
 العملي لتوفير األمن األسري داخل المجتمع.

التنســيق بــين األقســام والكليــات فــي الجامعــات، ومؤسســات الثقافــة، واإلعــالم، وأنديــة الشــباب، واإلفتــاء واألوقــاف لعقــد  -
وإجـــراء البحــوث والدراســـات فيمــا يتعلـــق بواقــع األســـر وينيــر طريـــق المكاتـــب الــدورات والنـــدوات والــور  بشـــكل أوســع  

 التخاذ وسائل وأساليب واستراتيجيات جديدة ومتنوعة لها تأثيرها القوي في تحقيق األمن األسري في المجتمع.
 

 قائمة المصادر والمراجع
، 9117والتوفيـق األسـري خـالل عـام إجمالي اتفاقيات اإلصالح األسري التي تمت مـن خـالل مكاتـب اإلصـالح  -

 .9112/ 1/1تقرير مديرية اإلصالح األسري، دائرة قاضي القضاة، األردن،
، تقريـــر مديريـــة اإلصــــالح 9117إجمـــالي إعمـــال مكاتـــب اإلصــــالح  و الوســـاطة و التوفيـــق األســـري خــــالل عـــام  -

 .9112/ 1/1األسري، دائرة قاضي القضاة، األردن،
محمـــود بـــن عمـــر بـــن محمـــد بـــن عمـــر الخـــوارزمي الزمخشـــري، د.م،دار الفكـــر،د.ط،  أســـاس البالغـــة،أبو القاســـم -

 م.1272هـ 1122
االستقرار األسري وعالقته بمستوى طموح األبناء فـي المرحلـة الثانويـة بمحافظـة القليوبيـة، وفـاء محمـد فـؤاد شـلبي،  -

ـــي، جامعـــة المنوفيـــ ـــي، كليـــة االقتصـــاد المنزل ـــع لالقتصـــاد المنزل ، 9111/يوليـــو/ 17ة، منـــوف، مصـــر،المـــؤتمر الراب
 .7س

 .1272، 1األسرة المسلمة واألسرة المعاصرة، عبد الغني عبود ، د.م، دار الفكر العربي، ط -
 .  1222األسس النفسية آلراء الماوردي التربوية، جمال حسين األلوسي. بغداد، مطبعة بغداد، د.ط،  -
صــد الشــرعية، رشــاد صــالح رشــاد زيــد الكيالنــي، بحــث األمــن االجتماعي،مفهومــه تأصــيله الشــرعي  وصــلته بالمقا -

مقدم للمؤتمر الدولي األمن االجتماعي في التصور اإلسالمي، كلية الشـريعة، جامعـة آل البيـت، بالتعـاون مـع رابطـة 
 .4/7/9119-1هـ الموافق 1411/ شعبان/ 14-11الجامعات اإلسالمية،  

فارس، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الشـريعة والقـانون، قسـم  األمن الفكري في الشريعة اإلسالمية، رامي تيسير -
 .  9119الفقه المقارن، الجامعة اإلسالمية، غزة، 
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األمـــــن النفســـــي لـــــدى طلبـــــة الجامعـــــات فـــــي محافظـــــات غـــــزة، جميـــــل حســـــن الطهـــــراوي، بحـــــث محكـــــم مقبـــــول  -
 .  9116للنشر،مقدم لمجلة الجامعة اإلسالمية، غزة،

اتجاهــات الطالبــة الجامعيــة نحــو ممارســة األنشــطة الرياضــية، مجلــة كليــة التربيــة األساســية، األمــن النفســي وعالقتــه ب -
 .9119، تموز، 2ناهدة عبد زيد الدليمي   محمد جاسم الياسري ، جامعة بابل، العراا، العدد 

 الوفاء، جدة، دار الكبيسي، الرزاا عبد أحمد .د القونوي ، تحقيق علي أمير بن الله عبد بن الفقهاء، قاسم أنيس -
 .ھ ٦٠٤١ 1 ط

ـــق األســـري ، دائـــرة قاضـــي  - ـــة اإلصـــالح والوســـاطة والتوفي ـــامج إعـــداد حقائـــب إعـــداد المقبلـــين علـــى الـــزواج مديري برن
 .9117القضاة، األردن، 

المعاصــر،  الفكــر دمشــق، دار بيــروت، الدايــة، الــرؤوف الِمنــاوي تحقيــق: محمــد عبــد دمحمــ التَّعــاريف، -
 .1،1411ط

 م.1222-هـ1412، 1علي بن محمد الجرجاني، بيروت،  دار الكتب العلمية ، ط ،التعريفات -
 م.9116، 1تعليم ثقافة الحق والمواطنة، عبد المجيد االنتصار، الرباط، مطبعة التوحيدي، ط -
( مــــن نظــــام مكاتــــب 11، صــــادرة اســــتنادا للمــــادة )9114تعليمــــات أعضــــاء مكاتــــب اإلصــــالح األســــري لســــنة  -

 ، دائرة قاضي القضاة، األردن.9111( لعام 17األسري رقم) اإلصالح والتوفيق
التقريـــر الســـنوي ألعمـــال مكتـــب اإلصـــالح األســـري / إربـــد، مكتـــب اإلصـــالح والوســـاطة والتوفيـــق األســـري ،  اربـــد  -

 .، دائرة قاضي القضاة، األردن9117مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري
منظور إسالمي نفسي اجتماعي، سناء محمد سـليمان، القـاهرة، عـالم الكتـب،  التوافق الزواجي واستقرار األسرة من -

 .9115د.ط، 
الــدبلوم المهنــي فــي اإلصــالح واإلرشــاد األســري، معهــد القضــاء الشــرعي وجامعــة جــدارا، البرنــامج التــدريبي العاشــر/  -

 .9117إربد،مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري، األردن، 
ي اإلصــالح واإلرشــاد األســري، معهــد القضــاء الشــرعي وجامعــة جــدارا، البرنــامج التــدريبي التاســع/ الــدبلوم المهنــي فــ -

 م.9117عمان مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيق األسري، األردن، 
 دليل المصلح األسري، مديرية اإلصالح األسري، دائرة قاضي القضاة األردنية، الدليل قيد الطباعة في الدائرة. -
سـرة فـي أمـن المجتمـع، إدريــس حامــد محمــد، ورقــة عمــل مقدمــة لنــدوة المجتمـع واألمـن فـي دورتـه الثالثـة، دور األ -

 .٦٠٤١مكية الملك فهد األمنية بالرياض، 
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 .9111، 1دور القضاء الشرعي في إصالح األسرة، ناصر جبر القرم، عمان، دار الثقافة، ط -
 .1227 – 1417،  1ري، القاهرة، دار الشعب، طالجامع الصحيح، محمد بن إسماعيل البخا -
سـنن أبـي داود، ســليمان بـن األشــعث أبـو داود السجســتاني األزدي، تحقيـق : محمــد محيـي الــدين عبـد الحميــد ،  -

 بيروت، دار الفكر ،د.ط، د.ت.
 م. 1279الصحة النفسية للحياة الزوجية، صالح عبد العزيز ، مصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط،  -
صـــحيح وضــــعيف ســـنن أبــــي داود، محمـــد ناصــــر الـــدين األلبــــاني، مصـــدر الكتــــاب : برنـــامج منظومــــة التحقيقــــات  -

 الحديثية، من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة باإلسكندرية. 
عــدم اســتقرار المجتمــع الســعودي وعالقتــه بــإدراك الــزوجين بالمســؤوليات األســرية دراســة مقارنــة، ســميرة بنــت ســالم  -

 .  9112الجهني ، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم االقتصاد المنزلي، كلية التربية ، أم القرى، 
، 1ضـــر، عمـــان، دار الفكـــر، طالعالقـــات والمشـــكالت األســـرية، ناديـــا حســـن أبـــو ســـكينة   منـــال عبـــد الـــرحمن خ -

 م.9111
 .1226علم االجتماع التربوي، إبراهيم عبدالله ناصر، بيروت، دار الجيل، د.ط،  -
عوامل عـدم االسـتقرار األسـري وأثرهـا علـى السـلوك االجتمـاعي واالقتصـادي لمرحلـة االبتدائيـة  دراسـة مقارنـة، ناديـا  -

 .1229تصاد المنزلي ، جامعة حلوان ، القاهرة،أبو سكينة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية االق
فاعلية برنامج تربـوي إسـالمي مقتـرح لإلصـالح الزواجـي فـي محـاكم إربـد الشـرعية، محمـود إبـراهيم البشـايرة ، رسـالة  -

 .9116دكتوراه غير منشورة، كلية الشريعة، جامعة اليرموك، إربد، األردن، 
 دي، بيروت، مؤسسة الرسالة ، د.ط، د.ت.القاموس المحيط ، محمد بن يعقوب الفيروزآبا -
 م، دائرة قاضي القضاة، األردن.9111( لعام 16قانون األحوال الشخصية األردني وتعديالته رقم ) -
( لسـنة 11وتعديالتـه وفقـا للقـانون المعـدل رقـم) 1252( لسنة 11قانون أصول المحاكمات الشرعية األردنية رقم) -

الدقامسـة، دائـرة قاضـي القضـاة األردنيـة، نشـر هـذا القـانون فـي الجريـدة الرسـمية ، إعداد: عز الدين محمود 9116
 .9116ه، الموافق نيسان 1417رجب 2( ، بتاريخ 5129في العدد )

، 9111( لســـنة 24والمعـــدل بالقـــانون رقـــم) 1252( لســـنة 11قــانون أصـــول المحاكمـــات الشـــرعية األردنيـــة رقـــم) -
، صــفحة رقــم 1442ي القضــاة األردنيــة،، منشــور بالجريــدة الرســمية رقــم إعــداد: مصــطفى محمــود فــراج، دائــرة قاضــ

 .1/1/1252، تاريخ 211
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القيَّم التربوية المتضمنة في آية التحكيم بين الـزوجين وتطبيقاتهـا التربويـة فـي المحـاكم الشـرعية األردنيـة، رائـدة خالـد  -
، جامعــــة آل البيــــت، المفــــرا، األردن، نصــــيرات، بحــــث مقبــــول للنشــــر، مجلــــة األردنيــــة فــــي الدراســــات اإلســــالمية

9117. 
 م. 9111، دار صادر، بيروت، 1لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور ، ط -
مختار الصحاح، لحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تحقيق: محمود خاطر، بيروت ، مكتبة لبنـان ناشـرون،  -

 .1225 - 1415د.ط 
 .  1226وفيق، القاهرة، مكتبة األنجلو، د.ط، مدخل إلى العالقات األسرية، سميحة ت -
المعجـــم الوســـيط، إبـــراهيم مصـــطفى   أحمـــد الزيـــات  حامـــد عبـــد القـــادر   محمـــد النجـــار، تحقيـــق : مجمـــع اللغـــة  -

 العربية، اسطنبول، دار الدعوة،د.ط، د.ت. 
ون، بيــروت، دار معجــم مقــاييس اللغــة ، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا، تحقيــق: عبــد الســالم محمــد هــار  -

 م.1222 -هـ 1491، 9الجيل، ط
مقومـــات األمـــن فـــي القـــرآن الكـــريم ، إبـــراهيم الهويمـــل ، بحـــث محكـــم منشـــور، المجلـــة العربيـــة للدراســـات األمنيـــة  -

 .92، العدد 15والتدريب، المجلد 
ة قاضـي القضـاة مكاتب اإلصالح األسري،مطوية أنشأت من قبل  مديرية اإلصالح والوساطة والتوفيـق األسـري دائـر  -

 .9111األردنية، 
مكاتــــــب اإلصــــــالح والتوفيــــــق األســــــري، مديريــــــة اإلصــــــالح والوســــــاطة والتوفيــــــق األســــــري دائــــــرة قاضــــــي القضــــــاة ،  -

sjd.gov.jo 
 المسند ، أحمد بن حنبل الشيباني، القاهرة، مؤسسة قرطبة ، د.ط، د.ت. -
رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، قســم التربيــة  المســؤولية التربويــة فــي تحقيــق األمــن الفكــري، ســعدي محمــد الصــالح، -

 .1492/1492اإلسالمية، كلية الدعوة وأصول الدين، الجامعة اإلسالمية في المدينة المنورة، السعودية، 
مؤسســات التربيــة اإلســالمية دراســة مقارنــة بــين مؤسســات التربيــة، ماجــد عرســان الكيالنــي، نقــل مــن االنترنــت مــن  -

 .11AMم. الساعة: 91/5/9112، بتاريخ www.alukah.net شبكة األلوكة،
 ه.1497 -9،1414الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت ، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، ط -
 ، تقريــر مديريــة9117نتــائج الحــاالت التــي راجعــت مكاتــب اإلصــالح  و الوســاطة و التوفيــق األســري خــالل عــام  -

 م.9112/ 1/1اإلصالح األسري، دائرة قاضي القضاة، األردن،

http://www.alukah.net/
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( مــن قــانون 11، نظــام مكاتــب اإلصــالح والتوفيــق األســري صــادر بمقتضــى المــادة)9111( لســنة 17نظــام رقــم) -
 ، دائرة قاضي القضاة، األردن. م1252( لسنة11أصول المحاكمات الشرعية رقم)

 

 

 

 

 

 .العالقات األسرية الجزائريةعلى نموذج تأثير استخدام اإلنترنت 
 

 معوج عبد الحكيم
 3أستاذ محاضر "أ"، جامعة الجزائر 

 
 

 مليار في سنة   3,7تشهد السنوات األخيرة تزايد كبير لعدد مستخدمي شبكة اإلنترنت، حيث قدر عدد المشتركين ب
بينما في الجزائر، قدر عدد  .1مليار مشارك في العالم 4,05ليصل إلى  2017في    %9,6وتزايد هذا العدد بنسبة  2016

من عدد السكان مما يؤكد   2 %50الذي يمثل مليون مستخدم 21الي بحو 2018مستخدمين شبكة اإلنترنت في سنة 
و مع انتشار الشبكات االجتماعية  .كثافة انتشار اإلنترنت في الجزائر و في مختلف مناطق العالم

(facebook،twitter ،likedin ) ،اإلنترنت جميع جوانب الحياة ليصل إلى األسرة التي تعتبر الوحدة  امتد تأثير
األساسية في بنيان المجتمع، فاألسرة الجزائرية ليست بمعزل عن هذه التطورات التكنولوجية التي أحدثت تحوالت 

  .عميقة بداخلها

                                                           

 World Stats احصائيات 1 

 ","Digital 2018 احصائيات  2
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في تكوين مدارك اإلنسان و ثقافته، كما أن لألسرة أهمية تعتبر األسرة العمود الفقري للمجتمع حيث لعبت دورا أساسيا 
و يساهم في تشكيل منظومة القيم التي يتمسك بها و  1اجتماعية حاسمة ، حيث "إنها أول من يتولى مهام التربية"

دور، حيث أما اليوم، لقد امتصت اإلنترنت جزءا كبيرا من هذا ال .مقومات السلوك االجتماعي بما فيها العالقات األسرية
فتحت اإلنترنت مجاال أمام أنماط حديثة من التواصل داخل األسرة لتلبية رغباتها التي لم تستطيع تحقيقها في واقعها 
الحقيقي، هذا ما كان له تأثير على استقرارها و أمنها ، حيث أصبح أفرادها يستغرقون وقتا كبيرا في الفضاء االفتراضي 

مما جعلها تفتقد الدف  العائلي،  و يقل التواصل بين أفرادها  و تفتقد العائلي  لنسج عالقات جديدة خارج المحيط
قيمها األصلية ألن فضاء اإلنترنت ال يرحم، يستغل ضعف البشر و يجلبه الرتكاب أفعال رذيلة ال تتماشى مع القيم 

جلبت بها العديد من المستخدمين  لقد أنتجت هذه التكنولوجيا مواد ترفيهية .االسالمية و التي اكتسبها داخل األسرة
من فصيلة المراهقين، الذين يمثلون مجموعة متميزة من السكان يمرون بمرحلة حرجة من مراحل الحياة حيث يسعى 

. خالل هذه الفترة، يسعى الفرد لتحرير نفسه حتى يصبح أكثر 2المرء في هذه المرحلة إلى تحدي المعايير وقيم الوالدين
ا المنطلق كان من الضروري تسليط الضوء على آثار هذه التقنية الحديثة التي فرضت نفسها على كل استقاللية. من هذ

آثارها السلبية على األسرة التي تتمثل في خلق عزلة عن المحيط  3البيوت في مختلف المجتمعات، و بينت الدراسات
من األسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع ،  .االجتماعي بجانب ما تقدمه من مواد جنسية و ترويج للثقافة الغربية

هو تأثري بحادثة "الحوت األزرا" التي هزت أوساط العالم و خوفت مشاعر الناس بعدما تحولت اإلنترنت من تقنية بما 
ية على ضوء ما قيل سابقا، نطرح اإلشكالية التال .فيها من إيجابيات و سلبيات إلى سالح يمكن أين يفتك بأرواح أبنائنا

 : كيف تؤثر شبكة اإلنترنت في العالقات األسرية الجزائرية؟ و ما هي مختلف العوامل التي تساهم في ذلك؟
لحل إشكالية بحثنا هذا، سنحاول التطرا إليها من زوايا مختلفة تمثل األبعاد)المتغيرات( التي أثرت على العالقات 

الذي أهمل في معظم الدراسات التي عالجت هذا الموضوع ، و األسرية و خاصة أخذ بعين االعتبار المتغير "الخفي" 
(، حيث  Interactions between machine and userالذي يمثل "التفاعالت بين اآللة و المستخدم" )

من خالل تجربتنا الكبيرة في ميدان المعلوماتية، واستنادا إلى استطالعات الرأي من مصادر عدة، فإن العمل لعدت 
م شاشة كمبيوتر تنتج عنه تأثيرات على جسم اإلنسان مما ينعكس سلبيا على سلوكه و هذا سينعكس أيضا ساعات أما

                                                           
1 Dictionnaire de sociologie, « Sociologie de l'éducation », FERREOL Gilles, p.53. 

2 « LA PRISE D’AUTONOMIE DES ADOS ET LES RELATIONS AVEC LES PARENTS », Studyparents, 

Psycho/santé L’adolescence, à la découverte de soi,  http://www.studyparents.com/La-prise-d-autonomie-des-ados-
et.html. 

 136-3خالد فيصل، س س -طبيقية في ضوء نظرية االستخدامات و االشباعات"، الفرم"شبكة اإلنترنت و جمهورها في مدينة الرياض: دراسة ت  3
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باإلضافة إلى المنهج الوصفي، سنستعمل في بحثنا هذا، عدة مداخل ،  .على عالقة هذا المستخدم مع كل أفراد األسرة
المدخل السلوكي و بالخصوس  ( oachappr technical-socio)مدخل المدرسة السوسيوتقنية نذكر منها: 

(approach Behavioral ) و التحليل االحصائي باستخدام برنامج ،.SPSS  
هدفنا األساسي في هذا البحث، هو محاولة اقتراح نموذج يبين مختلف المتغيرات المستقلة و الوسيطة و العالقات التي 
تربطهما  و التي تؤثر على المتغير التابع الذي يمثل "العالقات األسرية" و نختبر نموذج البحث هذا بواسطة بيانات عينة 

  .الثانوي التي تم جمعها بعد توزيع استمارة تمأل من طرف كل تلميذ تلميذ من الطور المتوسط و 120تتكون من 
ونصل في األخير إلى تقديم اقتراحات و توصيات تهم مختلف األطراف )أفراد األسرة، المجتمع، السلطات المعنية( ، 

تها التي تخدم على العالقات األسرية و نستفيد من إيجابيالإلنترنت  حتى نتفادى أو نخفف من انعكاسات السلبية
لحل اإلشكالية،  .مصلحة األسرة و تحافن على نموها و استقرارها مما يعود على المجتمع و الدولة بالرقي و االزدهار

 نتبع الخطة التالية:
 واقع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت واستخداماتها في الجزائر -
 واقع العالقات األسرية في الجزائر و تطوراتها -
 استخدام االنترنت و آثارها على العالقات األسرية: تصميم نموذج البحثدوافع  -
 SPSSاختبار نموذج البحث و تحليل النتائج باستخدام أدوات االحصاء و برنامج  -
 خاتمة مع توصيات -

 
 واقع تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت واستخداماتها في الجزائر -1

 تاريخ اإلنترنت في الجزائر-1.1
عن طريق مركز البحث للمعلومات العلمية و التقنية، و في عام  1221خدمة االنترنيت أول مرة في الجزائر عام دخلت 
الذي بموجبه انهى إحتكار خدمة االنترنيت من الدولة و سمع  1222لعام   965صدر المرسوم الوزاري رقم  1222

 12شركات التزويد الخاصة و ارتفع عددها إلى  ، ظهرت أول1222للشركات الخاصة بتقديم هذه الخدمة. و في عام 
، و رغم تحرير قطاع االتصاالت في الجزائر إال أن الوضع الحالي بالنسبة لإلنترنيت ال 9111شركة بحلول شهر مارس 

 يزال ضعيفا مقارنة بدول الجوار.
 تطور االتصاالت في الجزائر-1.2

 شبكة الهاتف الوابت-أ
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، االحصائيات تبين 9117ي الهاتف الثابت في الجزائر الثالث ماليين. حتى سنة ، فاا عدد مشترك9115في سنة 
من إجمالي  ٪27.66أن اشتراكات الهاتف الثابت السكنية ال تزال تهيمن من حيث العدد حيث وصلت النسبة الى 

وفي سنة  ℅ 17,51نسبة  9117عدد المشتركين رغم أن كثافة الهاتف الثابت عرفت انخفاضا حيث بلغت في سنة 
كما عرفت نسبة ولوج شبكة الهاتف الثابت   .ويرجع ذلك لتوجه المواطن الى الهاتف النقال ℅ 2,96نسبة  9116

وهذا راجع دائما للتوجه نحو تكنولوجيا الهاتف  ٪15.76حيث بلغت  9117لألسر الجزائرية نقصانا خالل سنة 
 .)أنظر الشكل الموالي(1النقال

 
 بكة الهاتف الثابت لألسرة: ولوج ش11الشكل رقم 

 
 
 

 شبكة الهاتف المحمول-ب
في السنوات األخيرة ، عرف عدد المشتركين للهاتف النقال في الجزائر ارتفاعا محسوسا، حيث تجاوزت نسبة تغطية 

 42,27حيث وصل إلى هذا ما نتج عنه ارتفاع لعدد المشتركين  9116عام  %22السكان بشبكة الهاتف النقال 
 11. ينشط حاليا % 6,19أي بزيادة قدرها  9116مليون مشترك سنة  47,14مقابل  9117مليون مشترك سنة 

في الجزائر في   3Gبدأت خدمة الهاتف المحمول الجيل الثالث .متعاملين للهاتف النقال داخل السوا الجزائرية
. بالنسبة لعدد المشتركين 9116كانت في شهر أكتوبر سنة فبدايته   4Gبينما الجيل الرابع  9111ديسمبر عام 

                                                           

1 https://www.mpttn.gov.dz/ar/content/ المعلومات-مجتمع-و-واالتصال-اإلعالم-تكنولوجيات-مؤشرات   

 المرجع نفسه المصدر :
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مرة  97مشترك، وتضاعف هذا الرقم  112112، في شهر واحد فقط تم تسجيل  3Gللهاتف المحمول الجيل الثالث
بينما عدد المشتركين للهاتف المحمول  .مليون مشترك 91وصل إلى أكثر من  9117  وفي عام 9114في عام 

حيث يمثل عدد االشتراكات المدفوعة مسبقا  9117مشترك سنة  429 262 11تم تسجيل  4Gالجيل الرابع 
 .1٪27,25نسبة 

 

 

 

 شبكة االنترنيت-أ
تم  9117في إطار عصرنة البنية التحتية والخدمات، تتواصل عمليات الربط بشبكة األلياف البصرية، ففي اواخر سنة 

من أجل تلبية حاجيات مستخدمي االنترنت الجزائريين وكذا تقديم خدمة  .ربط كل البلديات بشبكة األلياف البصرية
 211155حوالي  9117ذات نوعية، لم يتوقف النطاا الدولي عن التطور بحيث بلغ في اواخر سنة 

 جيجابايت/ثانية.
 ثانية(/:عرض نطاا االنترنيت الدولية)ميغابايت19الشكل رقم 

 
 المصدر : المرجع نفسه 
 

                                                           

 المرجع نفسه  1
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 14، من بينهم 9117مليون في اواخر  17.21فيما يخص شبكة االنترنت في الجزائر، فقد بلغ عدد المشتركين 
مليون مشترك في الهاتف النقال، ومن المتوقع ان يرتفع الرقم أكثر مع استقدام تكنولوجيا التدفق العالي الالسلكي 

الذي  مليون مستخدم 21الي بكة اإلنترنت حو، يقدر عدد مستخدمين ش2018في سنة  (G4LTE)للهاتف الثابت 
 . 2من السكان، مما يؤكد كثافة انتشار اإلنترنت في الجزائر %150يمثل 

 
 
 
 

 9117:توزيع المشتركين حسب طبيعة التكنولوجيا عام 11الشكل رقم                    

 
 المصدر : المرجع نفسه    
 إيجابيات و سلبيات استخدام االنترنت:-1.3

االنترنيت سالح ذو حدين يستخدم للخير أو للشر، في هذا السياا، نحاول فيما يلي ذكر أهم اإليجابيات و السلبيات 
 عند استخدام شبكة اإلنترنيت:

                                                           

 ","Digital 2018 احصائيات  1

 المرجع نفسه  2
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 إيجابيات االنترنيت:-أ
 من أهم الفوائد التي تتيحها الشبكة لمستخدميها هي:

صميم برنامج أو إنشاء موقع يضاهي في شكله يمكن الشروع في إنجاز مشروع بأقل تكلفة، كمثال يمكنك ت -
 و مظهره مواقع كبرى لشركات عالمية، الذي يتطلب منك فقط جهد فكري

 يمكنك العمل و التسويق على االنترنيت فإنك بذلك تعرض منتجك أو خدمتك على العالم كله. -
 ل جدا.سهولة و سرعة االتصال في وقت وجيز جدا و اختصار المسافات و الزمان بشكل فعا -
 على شبكة االنترنيت يمكنك الحصول على اآلالف من المصادر بصورة مجانية. -
 يمكنك أن تشترك مع اآلخرين إلنجاز مشروع مشترك، تتقاسم معهم الوسائل و المعارف -
أصبحت االنترنيت توفر فرس النجاح و تحقيق الكسب المادي و أنت جالس أمام الكمبيوتر دون أن تغادر  -

 .1منزلك
 سلبيات االنترنيت:-ب
 هناك العديد من التأثيرات السلبية في استخدام الفرد لشبكة االنترنيت، و يمكن ذكر أهمها : 
 العزلة : يقضي المستخدم أمام الحاسوب بشكل فردي ساعات طويلة تعزله عن واقعه الحقيقي.-
 حيث يتسبب اإلدمان في اضطراب نوم  اإلدمان : تؤكد بع  الدراسات أن االنترنيت لها طبيعة إدمانيه خطيرة،-
  صاحبه بسبب حاجته المستمرة الستخدام االنترنيت.  

ألسرية حيث يتسبب انغماس المدمن في استخدام االنترنيت و قضائه أوقاتا طويلة عليه في اضطراب حياته ا-  
 .2يقضي المدمن أوقاتا أقل مع أسرته و يهمل واجباته األسرية و المنزلية   
 المواقع الالأخالقية التي يتم نشرها في الشبكة محاولة  الجتذاب األطفال و المراهقين إلى سلوكيات منحرفة.- 
 المعلومات الشخصية يمكم أن تخترا و تعرض للسرقة و التخريب. - 
 تنتقل القيم الغربية عبر اإلنترنيت من خالل الصورة و الكلمات و الصوت حيث تؤثر على المستخدمين - 

 األقل ثقافة و األكثر استخداما لإلنترنيت بغرض التسلية.   
 .3التشهير و تشويه السمعة عبر إيراد معلومات مغلوطة، فجرم التشهير هي من أسهل الجرائم ارتكابا - 

                                                           

 26-25العولمة"، محمد النوبي محمد علي، س س ادمان االنترنيت في عصر "  1

 .472"ثقافة االنترنيت و أثرها على الشباب"، ماجد بوشبلي، يوسف عيدابي، س  2

 .911اإلعالم و المجتمع"، عزام أبو حمام، س"  3
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 أثبت األطباء النفسيين أن هناك نتائج سلبية تحدث للفرد داخل األسرة نتيجة إساءة استخدام االنترنت،  - 
 1فمن  الناحية العضوية مثل أمراض العظام و العيون...    
 
 
 
 
 
 واقع العالقات األسرية في الجزائر و تطوراتها -2

 العالقات األسرية الجزائرية: مفهومها و تاريخها-2.1
 مفهوم األسرة و العالقات األسرية-أ
 مفهوم األسرة -.أ1

اجتماعي رئيسي، و ليست األسرة أساس وجود المجتمع فحسب بل األسرة جماعة اجتماعية أساسية و دائمة و نظام 
. 2هي مصدر األخالا و الدعامة األولى لضبط السلوك و اإلطار الذي يتلقى فيه اإلنسان أول دروس الحياة االجتماعية

ركون بعضهم بع  و هناك من يعرفها على أنها تجمع قانوني ألفراد اتحدوا بروابط الزواج و القرابة، و هم في الغالب يشا
 .3في منزل واحد و يتفاعلون تفاعل متبادل طبقا ألدوار اجتماعية محددة تحديدا دقيقا

 مفهوم العالقات األسرية-.أ2
و هي العالقة التي تقوم بين أدوار الزوج و الزوجة و األبناء مترجمة طبيعة االتصاالت و التفاعالت التي تقع بين أعضاء 

. و يعرفها محمد يسرى على أنها مفهوم للتربية األسرية و تمثل الجهد التربوي عن 4منزل واحداألسرة الذين يقيمون في 
. كما تعرف العالقات األسرية 5طريق األسرة بقصد تغيير و تنمية اتجاهات و قيم الفرد و هي طبيعة الحياة داخل األسرة

                                                           

 911، مرجع سابق، س محمد النوبي محمد علي  1

 17األسرة و الحياة العائلية"، سناء الخولي، س"  2

 14العالقات األسرية"، حصة صالح المالك، نوفل ربيع محمود، س"  3

 147قاموس علم االجتماع"،  محمد غيث، س  "  4

 19أساليب المعاملة الوالدية ألطفال موهوبين"، موسى نجيب، س"  5
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لمدة طويلة و تقوم على االلتزام بالحقوا و الواجبات مما  بأنها العالقات الوثيقة التي تنشأ بين األفراد الذين يعيشون معا
 .1يؤدي إلى الشعور بالتماسك و الصالبة

 لمحة تاريخية عن العالقات األسرية في الجزائر-ب
 قبل الثورة التحريرية، كانت القبيلة تمثل مجموعة عائالت ممتدة توحدها الرقعة الجغرافية، حيث تعتبر محور العالقات 

و االجتماعية و  الدينية . فكان األب يلعب دور "رب البيت" ، حيث كانت له السلطة و التحكم في زمام  السياسية
 أمور األسرة. أثناء الثورة التحريرية، كان المستعمر الفرنسي يستخدم كل أساليب  الممكنة من قمع و تعذيب

م ما قاسته األسرة الجزائرية من ويالت و تشريد و تحطيم النسب العائلي...إلخ قصد تفكيك األسرة. و لكن رغ
المستعمر و ما عانته من فقر و بطالة، لم يستطيع المستعمر أن ينفذ خطته بفضل تضامن الجزائريين و تمسكهم بالقيم 

 .2اإلسالمية و الوطنية
دية و تضحي بكل ما لقد لعبت المرأة دورا أساسيا أثناء ثورة التحرير حيث كانت بجانب الرجل تناضل و تتقلد أدوار قيا

لديها، بأوالدها، بمجوهراتها، بنفسها من أجل وطنها هذا ما كان له انعكاس على عالقتها بين أفراد أسرتها و 
 بالخصوس مع زوجها. و نظرا الحتكاكها بالثقافة الغربية و اقتحامها مجال العمل، تغير دور المرأة

باألسرة. و بعد استقالل الجزائر، تحررت األسرة الجزائرية من قيود  و أصبحت تشارك الرجل في اتخاذ القرارات المتعلقة
االستعمار الغاشم و أصبحت تعي  حرة و طموحة لتحقيق آمالها من أجل حياة أفضل متمسكة بقيمها و أصالتها 

فتها الجزائر، تأثرت المنبثقة من الثوابت العربية االسالمية. و بفعل الظروف االقتصادية و السياسية و االجتماعية التي عر 
األسرة الجزائرية و انعكس ذلك على معنوية اآلباء و أصبحوا عرضة للقلق و التوتر مما كان له أثر على التنشئة 
االجتماعية لألبناء. و بعد انفراج األزمة التي عاشتها الجزائر لعدة سنوات، تحسن الوضع االقتصادي و االجتماعي و 

 .3حياة المواطن عموما و على األسرة خصوصا السياسي و كان له األثر على
 واقع العالقات األسرية في الجزائر في ظل التطورات التكنولوجية و األزمة االقتصادية-2.2

 واقع العالقات األسرية في الجزائر في ظل التطورات التكنولوجية -أ
تتمسك بقيمها و تقاليدها المنبثقة من الديانة  إن أغلب الروابط العائلية فيما بين األفراد في األسرة الجزائرية بقيت  

االسالمية  و التي صارت عالقة بقلب المجتمع الجزائري لعقود طويلة، و لكن مع ظهور الوسائل الحديثة لتكنولوجيا 

                                                           

 42العويضي، س سعيد بن فريح بنتاالتصال الحديثة وتأثيرها على األسرة"، الهام  وسائل"  1

 .16األسري في ظل التكنولوجيات الحديثة لإلعالم و اإلتصال"، عابدي الدمية، س اإلتصال"  2

 .166أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصر"، عمار هالل، س"  3
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لم يصبح اقتناء البع  منها من الكماليات أو مظهرا من مظاهر التحضر والحداثة عند البع ، بل اإلعالم و االتصال، 
و يمكن القول أن األمر تعدى ذلك من خالل ظاهرة التباهي باألجهزة التكنولوجية بلغ هذا التملك درجة الهوس، 

أصبح بمعدل جوال لكل فرد، لصيق به والتفاخر بها، إذ يسعى كل فرد إلى اقتناء آخر ابتكارات عالم التكنولوجيا حتى 
بسبب تأثرها ببع  العوامل التي تولدت نتيجة سوء استخدام هذه األدوات . لقد تزعزع استقرار األسرة الجزائرية ال يفارقه

حيث كانت تتميز األسرة القديمة  .التكنولوجية  الحديثة التي بثت سمومها في وسط العائلي مما جعلها تفقد توازنها
ن الجفاء، إذ حلت بنوع من الدفء وحنان الجدة وحكاياتها الجميلة، بينما أصبحت األسرة الحديثة تتميز بنوع م

األجهزة التكنولوجية محل حكايات الجدة، و أصبح التلفزيون أو الجوال أو الكمبيوتر هو الحاكي واألسرة  أو الفرد 
. ومع ذلك، فقد بقيت األسرة 1ملتف حوله، وأصبحت هذه األجهزة التكنولوجية هي المسيطرة على الجو العائلي الداف 

تمكنت إلى حد ما من الحفاا على واقعها رغم التطوكرات التكنولوجيكة واالنفتاح على الجزائرية بصفة عامة تصارع، و 
  .الغرب اللكذان قد أدخال بع  التغييرات في نشأة األسرة العربيكة عامة والجزائرية بصفة خاصة

اة األساسية للمجتمع إن التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا االعالم و االتصال عبر العالم مد بجذوره إلى قلب النو 
الجزائري، وغيكر إلى حدك بعيد أسسها و مبادئها و كون جيال جديدا من األوالد من خالل فضاء فتراضي و جعله يعي  
دوامة البحث عن استقالليكته و عن حياة جديدة تشبه الحياة التي يعيشها الغربيون لتحقيق رغباته بعيدًا عن العادات 

اكتسبها من والديه  و من الروح  االسالمية . هكذا باتت األسرة الجزائرية تستهلك الثقافة الغربية والتقاليد و القيم التي 
لطالما كانت األسرة الجزائرية متميزة  .دون أن تراعي أصالتها التي كانت في زمن غير بعيد منبعا  لمباهاتها واالفتخار بها

ة الكبيرة التي تمتد من األجداد إلى األحفاد، فبيت العائلة هو رمز بتماسكها و احتفاظها ببيت العائلة الذي يضم العائل
من رموز صمود األسرة الجزائرية، و لكن انفتاح العائالت الجزائرية على الثقافات الغربية من خالل الفضائيات و 

صبحت ترى أن الحياة اإلنترنيت أحدث لديها تغييرا في منظورها إلى العائلة، و خاصة التواجد الكلي في بيت واحد و أ
 . 2المثالية تكون في االستقاللية حتى بالنسبة  لغير المتزوجين ، و هذا ما أحدث تغييرا على تركيبة المجتمع

 واقع العالقات األسرية في الجزائر في ظل األزمة االقتصادية -ب
و اإلسالمية  و منها الجزائر كانت  إن األزمة االقتصادية التي  بدأت تعصف في مختلف بلدان العالم و خاصة  العربية 

لها أثر على مستوى المعيشة لمعظم األسر الجزائرية، من ارتفاع تكاليف المعيشة وغالئها، وتعذرت عليها إمكانية الوفاء 
 بالقدر األدنى من الضروريات، من توفير تغذية كافية ألطفالهم، أجبرت األم الجزائرية إلى اقتحام عالم الشغل الذي أصبح

                                                           

   زي، عادل يوسف خوجة.)االنترنيت و الهاتف النقال نموذجا("، طاوس وا  وسائل التكنولوجيا الحديثة و تأثيرها  على االتصال بين االباء و االبناء"  1

 .2التغير االجتماعي داخل األسرة الجزائرية"، دهيمي زينب، س"  2
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المنفذ الوحيد لتلبية احتياجات أسرتها، مما ألزمها أن توازن بين الشؤون األسرية والحياة العملية بعدما كانت تصب جل 
اهتمامها على أسرتها وشؤون أوالدها ، األمر الذي كان له انعكاس على الدور الحقيقي التي كانت تلعبه األم في شؤون 

ة ومتطلبات المنزل المتشابكة. إن التحدي الجديد لمعظم الدول العربية و التكوين األسري من أسس التربية الصالح
الجزائر خاصة، هو بناء األسرة المتماسكة المتضامنة القادرة على اإلنتاج واإلبداع واإلسهام في خدمة المجتمع والنهوض 

ام أعاصير العولمة الهادمة للمميزات به وتحقيق التقدم واالزدهار في المجاالت كافة، مع الحفاا على القيم اإلسالمية أم
 .1الروحية والثقافية والحضارية للمجتمعات اإلنسانية

 متغيرات الدراسة : تصميم نموذج البحم -3
 االنترنت( جاذبيةالمتغيرات المستقلة : دوافع استخدام االنترنت ) -3.1

بعد دراستنا لمجموعة من البحوث التي تطرقت إلى موضوع دوافع استخدام االنترنيت، تم اختيار أربعة دوافع نعتبرها 
القناعة بالسهولة، القناعة بالفائدة، نقص مراقبة األولياء، توفر اإلمكانيات. و يمكن تبرير اختيارنا لهذه أساسية و هي: 
 العناصر كما يلي:

 مدخل المدرسة السوسيوتقنية : تم اختيار العاملين باعتمادنا على و القناعة بالفائدة  القناعة بالسهولة-أ(
(approach technical-socio )  المدخل السلوكي و بالخصوس(approach Behavioral  من )

 Theory of Reasoned Actionالمبرر ) الفعل الذي يعتبر كامتداد لنظرية TAMخالل تبنينا لنموذج 
(TRA) ( التي طورت من قبل الباحثين )( Fishbein et Ajzen , 1975الفرد النظرية اعتقاد هذه . حسب 

 اعتماد طريق عن أنظمة المعلومات استخدام ويتوقع النموذج يفسر.سلوكه ترسم بدورها والتي وتوجهاته مواقفه على يؤثر
 يمكن .النظام استخدم نحو لموقفه وتوجهه أساسيين كمحددين استخدامه وسهولة النظام لفائدة المستخدم إدراك
 ورأي."حسب اعتقاده عمله في المستخدم ألداء النظام تحسين درجة "ب النظام لفائدة المستخدم اعتقاد تعريف

 كال". المستخدم حسب اعتقاد مجهود من التكنولوجيا استخدام خلو درجة "ب النظام استخدام لسهولة المستخدم
 نحو سلوكه على بدورها تؤثر الشخص واعتقاداته موقف. ما نظام استخدام تجاه الشخص موقف على يؤثرا االعتقادين
 .2التكنولوجيا استخدام

                                                           

-األصالة-ذكرى-بين-الجزائرية-األسرة-العالمي-ليومها-الحياءً  : 2018الحياًء ليومها العالمي... األسرة الجزائرية بين ذكرى األصالة وإعصار الحداثة: أفريل  1
  https://elmaouid.com/dossiers/13339-الحداثة-وإعصار

  ياسين ، اسماعيل و ، الحق عبد بكر فلسطين"، شمال في الثانوية في المدارس التعليمية العملية في المعلومات تكنولوجيا استخدام على المؤثرة العوامل"  2
 . (4)22 2008مجلد     
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هنالك عوامل ساعدت على عدم السيطرة على األبناء والبنات، وعلى انفتاحهم المفرط على نقص مراقبة األولياء: -ب(
هذه العوامل الثقة المفرطة التي يمنحها اآلباء ألبنائهم بدون إدراكهم  وسائل التقنية الحديثة، من دون متابعة ومراقبة، ومن

تحذر الكثير من الدراسات التي أجراها الباحثين من ترك الوالدين ألبنائهم عند اإلبحار . و 1لدور التوجيه والتعليم والتربية
ح تركهم لوحدهم يواجهون ما يحتويه في شبكة اإلنترنت، فيجب على الوالدين مراقبة األبناء بوعي وإرشاد، فال يسم

مراقبة األولياء فنقص  .اإلنترنت من عنف، وألفاا جنسية، وتشدد، والكثير من األمور التي تفسد العقول وتدمرها
 ألبنائهم يفسح لهم المجال الستخدام اإلنترنت بكل حرية و بدون تحديد وقت أو مدة االستخدام.

تكنولوجيا والتربوية، هناء الرملي، أن للمحيط االجتماعي دورا في ذلك، بحكم أن خبيرة ال تؤكدتوفر اإلمكانيات: -ج(
غالبية األسر توفر ألبنائها تلك الوسائل بال حدود أحيانا، إما بقصد الترفيه البريء أو التقليد، أو محاكاة ما لدى 

ة في المرحلة االبتدائية األولى يملك اآلخرين، خصوصا األهل واألقارب، لدرجة أننا صرنا نالحن أن الطالب أو الطالب
 .2إحدى تلك الوسائل، ويتعامل معها بحرفية عالية

 على العالقات األسريةالمتغيرات التابعة: العوامل المؤثرة  -3.2
على ضوء بع  الدراسات التي تناولت أثر انتشار استخدام اإلنترنت بين أفراد األسرة على طبيعة العالقات األسرية 

عامل العزلة، عامل تالشي القيم، عامل التأثر ، تم اختيار خمسة عوامل مؤثرة على العالقات األسرية:  بشكل أو بآخر
 لدراسي، عامل التفاعل مع اآللة:بالحضارة الغربية، عامل التأثير على التحصيل ا

فقد بينت تم اختيار هذه العوامل باالعتماد على بع  الدراسات،  عامل العزلة،  عامل التأثر بالحيارة الغربية:-أ(
خلق عزلة عن من أفراد العينة يرون أن شبكة اإلنترنت تشكل خطورة على المجتمع تتمثل في  % 75,1أن  3دراسة

 االستخدامو أكدت دراسة أخرى أن   .ترويج للثقافة الغربيةبجانب ما تقدمه من مواد جنسية و  المحيط االجتماعي
 إلى تشير األولية الدراسات بع  وأن والشباب للمراهقين للوحدة والعزلة و الميل الرغبة يعزز واالنترنت للحواسب الفردي

 تفكيرهم وتكيفهم يعيق مما واقعية وغير خيالية ومعلومات مواد إلى و المراهقين يعرض األطفال االنترنت استخدام أن
 والتقاليد والعادات الحياة وأنماط العالقات الشخصية بنمط منها يتصل ما وخصوصا العقالنية غير األفكار بع  وينمي

                                                           

 هناء الرملي، "كيف يراقب اآلباء أبناءهم على مواقع التواصل االجتماعي؟"، موقع صفيحة الغد األردنية:  1
https://alghad.com/articles/502322?desktop=1 :1922-90-21، تاريخ االطالع 

 نفس المرجع  2

 111خالد فيصل، مرجع سابق، س س -الفرم  3
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و من النتائج األخرى التي توصلت إليها  بع  الدراسات، قدرة اإلنترنت على شعور  .1األخرى المجتمعات في السائدة
 باالغتراب عن مجتمعه المحلي.ما نسبته منهم 

: جاءت بع  الدراسات التي أجريت في بريطانيا لتحذر من اآلثار السلبية لإلنترنت على عامل تالشي القيم-ب(
يستطيع التعامل مع البشر و ال يمارس قواعد التعامل االجتماعي  السليم العالقات األسرية خصوصا بعد ظهور جيل ال 

ويكشف المسح الذي  .2مثل الصدا و األمانة حيث يقتصر تعامله مع األجهزة الجامدة مما يفقده الحس االجتماعي
من آباء األطفال الذين تتراوح  ٪21أن  Cefrioيوليو( بواسطة   11يونيو إلى  99أجري في الصيف الماضي )من 

سنة يعتقدون أن اإلنترنت يمكن أن يكون مصدرًا للخطر في االستغالل الجنسي لألطفال ،.  19إلى  1أعمارهم بين 
األسوأ من ذلك: يعتقد نصف اآلباء الذين شملهم االستطالع أن أطفالهم قد تمكنوا بالفعل من الوصول إلى صور 

 جنسية أو عنيفة. 
 

باإلضافة إلى ذلك، فإن ظهور مواقع التواصل االجتماعي سهلت عملية تواصل األفراد و تقاسم األفكار و المعارف و 
جعلت المستخدم حاضر بصورة دائمة في االنترنيت، و أعطت الفرصة للبع  الصطناع شخصية افتراضية وذلك بوضع 

ص حب مع الجنس اآلخر، أو عملية اختالس، أو اسم غير اسمه وصور غير صوره، قصد التالعب والدخول في قص
. كما توصلت الدراسة أخرى إلى وجود تأثير 3ممارسة أعمال غير شرعية عبر االنترنيت بدون اكتشاف اآلخر ذلك

لإلنترنت في نسق التفاعل االجتماعي بين أفراد العينة و بين أقاربهم تمثل في تراجع عدد زياراتهم  ألقاربهم بنسبة 
 .4(%41.2و تراجع في نشاطاتهم االجتماعية بنسبة ) (،44.7%)

 عينة على دراسة العويضي سعيد بن فريح بنت الهام الباحثة السعودي، أجرت المجتمع على اإلنترنت فيما يخص تأثير
 أفراد بين العالقات األسرية على االنترنت استخدام بعنوان "أثر الماجستير رسالة إطار في سعودية أسرة200 من مكونة
 ذات االنترنت أن يرون الذين العينة أفراد نسبة النتائج من بينها ارتفاع من عدد إلى الدراسة السعودية" وخلصت األسرة
 .5وأخالقياً  دينياً  المجتمع السعودي على سلبي تأثير

                                                           

  البيان. األسرة"، مجلة على وتأثيرها الحديثة االتصال "وسائل  1

 . 4-2فاتن، س س-"، حلواني."تأثير اإلنترنت على النواحي االجتماعية 2

 .91العويضي، مرجع سابق، س سعيد بن فريح بنتالهام  3

 "تأثير االتصال  عبر اإلنترنت في العالقات االجتماعية )دراسة ميدانية في المجتمع القطري("، حلمي خضر ساري. 4

 العويضي، مرجع سابق سعيد بن فريح بنتالهام   5
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و قد بينت  إن تفاعل المستخدم مع اآللة يمكن أن يؤثر سلبيا على جسمه و ذهنه،عامل التفاعل مع اآللة:  -ج(
، 1يعانون بمشاكل صحية مشابهةنشاطهم اليومي  الكمبيوتر فيمن األفراد في العالم الذين يستخدمون  %95دراسة أن 

 يمكن أن نذكر البع  منها:
 .الذهني العمل حجم زيادة إلى يؤدي أن نشاط لحوسبة يمكن :اإلجهاد-
 : نذكر أن ،يمكن كثيرة هي العوارض :تعبها و العين جهد -

  .مالئمة الغير العمل بيئة ظروف ذلك في بما ، المختلفة األسباب من غيرها ،إلى ،الصداع الدوخة وخز، العين، احمرار
 اليدين : المحاذية والمناطق المفاصل )أمراض الهيكلية العضلية الهيكلية: االضطرابات العضلية المشاكل خطر-

 .مختلفة عوامل خالل من تظهر أن يمكن (...والظهر  والرقبة والرسغين
 سلبيا أو إيجابيا البدني العمل بيئة عمل، تؤثر أي مع الحال هو كما  :العمل ومكان المادية بالبيئة متصلة أخرى آثار-

الحرارية  و الصوتية البيئة . شاشة على القراءة تعيق اإلضاءة فإن الصدد، هذا في. بواسطة الشاشة العمل ظروف على
 .واإلجهاد البدني الضغط عوامل زيادة في تساهما و التركيز على تؤثرا أن يمكن

 استخدامه فإن اإلنترنت، بإدمان من اهتم أول وهي "يونج كيمبرلي" األمريكية النفس عالمة نظر حالة االدمان: وفي -
  .اإلدمان مؤشر هو  أسبوعيا ساعة 38 من ألكثر

كبيرة، كمثال على ذلك، الواليات المتحدة األمريكية التي تضطر تجاهل مثل هذه العوامل قد يكلف خزينة الدولة أمواال  
 . 2إلنفاا أكثر من ملياري دوالر سنويا للتكفل بالمصابين بمثل هذه المشاكل الصحية

 عامل التأثير على التحصيل الدراسي: -د(
 عليه نطلق ما فغالباً  الدراسي التحصيل مفهوم اتساع وبرغم والوجدانية، والمهارية، المعرفية، الجوانب يتضمن والتحصيل
لقد بينت بع   .3بالمدرسة وثيقاً  ارتباطاً  التعليميك ويرتبط النظام إليه يهدف لما اكتسابهم أو التالميذ، تحصيل

ن مواقع التواصل االجتماعي، والتقنيات الحديثة ألجهزة التواصل، تؤثر بشكل مباشر على التحصيل الد  الدراسات أ
الطلبة، فهي تستنفذ كثيرا من و قتهم، وتشغلهم عن مراجعة دروسهم، وأداء واجباتهم، وما يترتب على ارسي للتالميذ و 

 القدرة وضعف الذهن، ذلك من مشكالت تربوية، كالنوم أثناء الدروس، وقلة االنتباه والتركيز، و ضعف اللغة، وتشتت
 عن أما .4لألبناء الدراسيك  التحصيل على مباشر بشكل تؤثرالتي  اآلثار من وغيرها دائم، دراسيك  وتأخر االستذكار، على

                                                           
1 The Times of India "Computer users falling into mousetrap " :Doctors dated 31.3.2003 Page no. 5. 

2 Internet help cope with computer based ailments. In : Computer Express Web Vision ; 14 December 1983 ; 12. 

3" Pattern of the self disclosure among  orphan and non orphan adolescents ", Kumar, A. 
4"DoYouSpendTooMuchTimeonFacebook? ", Schulten, K  
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 االتصال تقنيات أن العالمية،  "األطفال أنقذوا"منظمة  أجرتها دراسة كشفت فقد األطفال، على الحديثة الوسائل تأثير
 على النتائج واعتمدت .صداقات تكوين علي القدرة وعدم الوحدة يعاني من األطفال من جيالً  أوجدت الحديثة
 مع منفرد بشكل طويلة لساعات األطفال قضاء على أن منهم % 70 أكد معلم، 100 من عينة على أأجري استطالع
   .االجتماعية مهاراتهم  على يؤثر سلًبا اإلنترنت وبخاصة التقنيات

 
 
 
 

 نموذج البحم المقترح-3.3
 على العالقات األسرية نموذج تأثير استخدام اإلنترنت  :14الشكل رقم 
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 SPSSاختبار نموذج البحم و تحليل النتائج باستخدام أدوات االحصاء و برنامج -4

 الدراسة و أداة أسلوب -4.1
 الدراسة: جوانب توضيح بغية وذلك الدراسة، في المتبعة المنهجية االجراءات وصف المطلب هذا يتضمن
 :الدراسة أسلوب : أوال

أثر استخدام األنترنت على العالقات األسرية من خالل إبراز الدوافع  التي تجلب و تبيان  من خالل هذه الدراسة نهدف
المؤثرة على العالقات األسرية و محاولة دراسة العالقة التي تربط بين هذه توجه التالميذ إلى استخدام األنترنت و العوامل 

عينة عشوائية طبقية  خالل من البيانات الالزمة على الحصول تم الميدانية الدراسة لطبيعة نظرا .الدوافع و هذه العوامل
لهذا  اعداده تم الذي فقرة 45 من متكون تالميذ من الطور المتوسط و الطور الثانوي بواسطة استبيان 120تتكون من 

 . SPSSاالحصائي  البرامج باستخدام النتائج وتحليل ومعالجتها البيانات تفريغ تم وقد الغرض
 الدراسة: اداة  :ثانيا
 هذه لتحقيق مالئمة األكثر األداة أن وجدنا الدراسة، في المتبع المنهج وعلى جمعها يراد التي البيانات طبيعة على بناءا

 إلى صعوبة إضافة منشورة، كبيانات بالموضوع المرتبطة األساسية المعلومات توافر لعدم وذلك االستبيان، هي الدراسة
( الذي يستلزم وقتا كبيرا باإلضافة إلى 191بالنظر إلى عددهم المعتبر ) الشخصية المقابالت طريق عن عليها الحصول

 تصميم تم فقد ن يمثلون تالميذ طور المتوسط و الثانوي . وعليهصعوبة مقابلتهم كون خصوصية أفراد العينة الذي
على  و تحديد كل الفقرات التي تمثل مؤشرات قياس المتغيرات المستقلة و المتغيرات التابعة باالعتماد االستبيان
ب النظري، و أيضا تناولت تأثير التكنولوجيا الحديثة على العالقات األسرية كما تطرقنا إليها في الجان التي الدراسات

 : النحو التالي على االستبيان تصميم تم تجرية الباحث الكبيرة في ميدان المعلوماتية. وقد
 

 41 من جزئيين، الجزء األول خاس بالمعلومات الشخصية للمستجيبين، بينما الجزء الثاني يتكون من متكون االستبيان
فقرة و يقيس درجة التوجه نحو استخدام االنترنت،  17يتكون منالمحور األول محورين أساسيين،  على مقسمة فقرة

يتكون من أربعة متغيرات: "القناعة بالسهولة" التي تقاس بواسطة أربعة مؤشرات)فقرات(، "القناعة بالفائدة" التي تقاس 
ت" التي تقاس بواسطة خمسة مؤشرات، "نقص مراقبة األولياء" التي تقاس بواسطة أربعة مؤشرات ، "توفر االمكانيا

فقرة و يقيس العوامل المؤثرة على العالقات األسرية، يتكون من  91المحور الثاني يتكون من  .بواسطة أربعة مؤشرات
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التي تقاس بواسطة خمسة مؤشرات، "عامل تالشي القيم" التي تقاس بواسطة خمسة خمسة متغيرات: "عامل العزلة" 
التي تقاس بواسطة خمسة مؤشرات، "عامل التأثير على التحصيل الدراسي "  مؤشرات، "عامل التأثر بالحضارة الغربية"

الجدول التالي يوضح  .التي تقاس بواسطة أربعة مؤشرات، "عامل التفاعل مع اآللة" التي تقاس بواسطة خمسة مؤشرات
 ذلك:

 : عدد فقرات محاور االستبيان 11الجدول رقم                        
 لنسبةا عدد الفقرات محاور االستبيان

 %11 08 المعلومات الشخصية
 %34 12 المحور األول: درجة التوجه نحو استخدام االنترنت

 المتغير األول : "القناعة بالسهولة"
 المتغير الثاني: "القناعة بالفائدة"

 المتغير الثالث: "نقص مراقبة األولياء"
 المتغير الرابع: "توفر اإلمكانيات"

14 
15 
14 
14 

 

 %81 91 المحور الثاني: العوامل المؤثرة على العالقات األسرية 
 المتغير األول : "عامل العزلة"

 المتغير الثاني: "عامل تالشي القيم"
 المتغير الثالث: "عامل التأثر بالحضارة الغربية"

 المتغير الرابع: "عامل التأثير على التحصيل الدراسي"
 مع اآللة"المتغير الخامس: "عامل التفاعل 

15 
14 
15 
14 
15 

 

 %100 48 المجموع
 المصدر من اعداد الباحث

  أفراد من فيه يطلب المحاور حيث عبارات لكل الخماسي( Scale Likert)  ليكرت مقياس على االعتماد تم وقد
 :التالي الجدول يوضحه كما الموافقة درجة تحديد العينة

 : تصنيف درجات مقياس ليكرت الخماسي  19الجدول رقم                        
 جدا بدرجة عالية بدرجة عالية بدرجة متوسطة بدرجة ضعيفة جدابدرجة ضعيفة  التصنيف
 5 4 3 2 1 الدرجة
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 المصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على مقياس ليكرت
 يلي: و يتم تحديد قيم المتوسطات المرجحة كما

 لمقياس ليكرت الخماسي المتوسطات المرجحة: 11الجدول رقم 
بدرجة ضعيفة  التصنيف

 جدا
 بدرجة عالية بدرجة عالية بدرجة متوسطة بدرجة ضعيفة

 جدا
 5 4 3 2 1 الدرجة

المتوسط 
 المرجح

1-1.79 1.80-
2.59 

2.60-3.39 3.40-4.19 4.20-5 

 مقياس ليكرتالمصدر : من اعداد الباحث باالعتماد على 
  كرونباخ الفا اختبار -4.2
 والذي Cronbach’s Coefficient Alphaكرونباخ  الف معامل باستخدام القياس اداة ثبات من التأكد تم

 :التالي الجدول يبينه كما هتقيم جاءت
 : معامل ألفا كرونباخ14الجدول رقم 

قيمة معامل ألفا   المحاور
 كرونباخ

 معامل الصد 

 درجة التوجه نحو استخدام االنترنت:المحور األول: 
 المتغير األول: "القناعة بالسهولة"
 المتغير الثاني: "القناعة بالفائدة"

 المتغير الثالث: "نقص مراقبة األولياء"
 المتغير الرابع: "توفر اإلمكانيات"

17)  عبارة( 0,810 
 عبارة( 4) 0,851
 عبارة( 5) 0,779
 عبارة( 4) 0,706
 عبارة( 4) 0,788

0,900 
0,922 
0,883 
0,840 
0,888 

 العوامل المؤثرة على العالقات األسرية:المحور الثاني: 
 المتغير األول: "عامل العزلة"

 المتغير الثاني: "عامل تالشي القيم"
 المتغير الثالث: "عامل التأثر بالحضارة الغربية"

99)  عبارة( 0,928 
 عبارة( 5) 0,813
 عبارة( 4) 0,812
 عبارة( 4) 0,802

0,963 
0,902 
0,901 
0,895 
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الم
صدر 
: من 
اعداد 

 SPSSالباحث باالعتماد على مخرجات 
 ذلك على و بناء للغاية، مرتفعة الثبات معامالت كل جاءتتم حساب معامل الصدا عن طريق جذر معامل الثبات. 

تها اعاد يتم لو الدراسة ان بمعنى للدراسة، صالحة يجعلها مما والثبات الصدامن كبيرة  بدرجة تتمتع الدراسة أداة فإن
 .النتائج نفس ستعطي الظروف نفس في
 
 
 

 المستقلة و التابعة )المحور األول، المحور الواني( للمتغيرات الحسابية المتوسطات -4.3
 "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنتالحسابية للمتغيرات المستقلة : المحور األول " المتوسطات-أ
 "القناعة بالسهولة"أ المتوسط الحسابي للمتغير المستقل األول -1

 الدراسي"المتغير الرابع: "عامل التأثير على التحصيل 
 المتغير الخامس: "عامل التفاعل مع اآللة"

 عبارة( 4) 0,825
 عبارة( 5) 0,767

0,908 
0,876 

 0,929 عبارة( 39) 0,891 المحاور مجتمعة

 رقم  
 فقرات  المتغير األول "القناعة بالسهولة"  

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 929, 3,81 سهولة في تعلم استخدام وظيفيات األنترنت 1
استغالل وظيفيات األنترنت ال يتطلب جهدا كبيرا و ال ينتج  2

 عنه عناء
3,76 1,061 

 934, 3,79 األنترنت بسيطة و سهلة االستغاللواجهات تطبيقات  3
يسهل النظام استرداد األخطاء المرتكبة بطريقة ممتعة  4

 لالستخدام .
4,08 ,992 
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 ""القناعة بالسهولةالحسابي للمتغير األول  : المتوسط15الجدول رقم 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات                               

 المتوسط فاقت المتغير المستقل األول "القناعة بالسهولة" فقرات جميع نحو العينة افراد اتجاهات ان الجدول من يتضح
 عالية درجة فئة ضمن 3.86و بلغ المتوسط الكلي للمتغير األول    3.39 الخماسي لمقياس ليكرت المرجح

ويقتنعون كلهم على  ومنسجمة ايجابية العينة افراد اجابات اغلب على ان يدل مما 0.815 قدره معياري وبانحراف
  .سهولة استخدام اإلنترنت

 
 
 
 
 
 
 أ المتوسط الحسابي للمتغير المستقل الواني "القناعة بالفائدة"-2

 "الحسابي للمتغير المستقل الثاني "القناعة بالفائدة : المتوسط16الجدول رقم 

المتوسط الحسابي للمتغير المستقل األول: "القناعة  
 بالسهولة"

3,86 ,815 
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 االنحراف  المتوسط  فقرات المتغير المستقل الواني "القناعة بالفائدة"        رقم
 1,042 4,35 استخدام االنترنت يوفر لك أوقات للتسلية و الترفيه 1
 897, 4,45 استخدام االنترنت يسمح بشغل فراغك 2
 950, 4,42 استخدام االنترنت يسمح لك بإقامة عالقات الصداقة 3
 838, 4,44 استخدام االنترنت يسمح لك باالطالع على المستجدات الوطنية و العالمية  4
 989, 4,38 استخدام االنترنت يسمح لك باكتساب معلومات تساعدك في فهم دروسك  5
 689, 4,41  "الثاني "القناعة بالفائدةللمتغير المستقل المتوسط الحسابي  

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
 فاقت" المتغير المستقل الثاني "القناعة بالفائدة فقرات جميع نحو العينة افراد اتجاهاتأغلب ان  الجدول من يتضح

 "للمتغير المستقل الثاني "القناعة بالفائدةو بلغ المتوسط الكلي  4.19 الخماسي لمقياس ليكرت المرجح المتوسط
 ايجابية العينة افراد اجابات اغلب على ان يدل مما 0.689 قدره معياري وبانحراف عالية جدا درجة فئة ضمن  4.41

  ويقتنعون كلهم بالفائدة التي يكتسبونها باستخدام اإلنترنت ومنسجمة
 "نقص مراقبة األولياء"الحسابي للمتغير المستقل الوالم  المتوسط أ-3

 "للمتغير المستقل الثالث "نقص مراقبة األولياء الحسابي : المتوسط17الجدول رقم 
المتوسط  الوالم "نقص مراقبة األولياء"فقرات المتغير المستقل  رقم

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 1,141 3,96 ال يضبط لك والديك أوقات و مدة استخدام االنترنت  1
عندما تستغرا وقتا كبيرا في استخدام االنترنت، ال يجبرك  2

 والديك بالتوقف عن استخدامه
3,89 1,060 

 1,103 3,90 تستخدم األنترنت في أوقات غياب والديك 3
في معظم الحاالت، تستخدم األنترنت خارج المنزل بواسطة  4

 جوالك أو في المقاهي االلكترونية
3,75 1,079 

للمتغير المستقل الثالث "نقص مراقبة  الحسابي المتوسط 
 "األولياء

3,88 ,799 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 



 

63 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

 "المتغير المستقل الثالث "نقص مراقبة األولياء فقرات جميع نحو العينة افراد اتجاهات الجدول السابق ان من يتضح
 3.88 بلغ المتوسط الكلي للمتغير المستقل الثالث  حيث 3.39 الخماسي لمقياس ليكرت المرجح المتوسط فاقت
 وتتفق ومنسجمة ايجابية العينة افراد اجابات على ان يدل مما 0.799 قدره معياري وبانحراف عالية درجة فئة ضمن
  .لهم في استخدام اإلنترنت نقص مراقبة األولياء حول
 الرابع "توفر اإلمكانيات"الحسابي للمتغير المستقل  المتوسط أ-4

 الحسابي للمتغير المستقل  الرابع "توفر اإلمكانيات" : المتوسط12الجدول رقم 
المتوسط  "توفر اإلمكانيات"فقرات المتغير المستقل الرابع  رقم

الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

 812, 4,28 يتوفر في منزلكم االتصال باألنترنت بشكل دائم دون انقطاع  1
 862, 4,25 لديك هاتف يسمح االتصال باألنترنت 2
 993, 4,15 بقرب منزلكم أو مدرستك مقهى إلكتروني 3
لديك اإلمكانية المالية لسد نفقات االتصال باألنترنت الخاصة  بجوالك أو  4

 بالمقهى اإللكتروني
4,23 ,932 

 705, 4,23 الحسابي للمتغير المستقل الرابع "توفر اإلمكانيات المتوسط 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

فقرات المتغير المستقل الرابع للمحور األول "توفر  جميع نحو العينة افراد ان أغلب اتجاهات الجدول من يتضح
و بلغ  4.15 بلغت  حيثاستثناء الفقرة الثالثة ب 4.19 الخماسي لمقياس ليكرت المرجح المتوسط اإلمكانيات" فاقت

 وبانحراف جدا عالية درجة فئة ضمن4.23 الحسابي الكلي للمتغير المستقل الرابع "توفر اإلمكانيات"  المتوسط
توفر اإلمكانيات  حول وتتفق و منسجمة ايجابية العينة افراد اجابات اغلب على ان يدل مما 0.705 قدره معياري

 .الستخدام اإلنترنت
 الحسابي للمتغير المستقل الكلي :المحور األول "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت"  أ المتوسط-8

ستقاس درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت من خالل حساب المتوسط الحسابي للمحور األول، و باستخدام برنامج 
SPSS:نتحصل على الجدول التالي ، 
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 درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت " المستقل  الكلي "الحسابي للمتغير  : المتوسط12الجدول رقم 

 متغيرات المستقلة للمحور األول رقم
.المتوسط
 ح 

االنحراف.
 م

 815, 3,86 المتغير المستقل األول "القناعة بالسهولة" 1
القناعة بالفائدة" 2  688, 4,41 المتغير المستقل الثاني ك
 799, 3,88 األولياء"المتغير المستقل الثالث "نقص مراقبة  3
 705, 4,23 المتغير المستقل الرابع "توفر اإلمكانيات" 4
الحسابي للمتغير المستقل الكلي: المحور األول "درجة التوجه نحو استخدام  المتوسط 

 اإلنترنت" 
4,09 ,483 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
  الخماسي لمقياس ليكرت المرجح المتوسط متغيرات المستقلة للمحور األول فاقتان نصف عدد  الجدول من يتضح

على الترتيب  3,88 و 3,86  بلغتا حيثاستثناء المتغير المستقل األول و الثالث بجدا  عالية درجة فئة ضمن 4.19
الحسابي للمتغير المستقل الكلي : المحور األول "درجة التوجه نحو استخدام  و بلغ المتوسط عالية درجة فئة ضمن

درجة التوجه لمعظم التالميذ  على ان يدل مما0.483  قدره  معياري وبانحراف عالية درجة فئة ضمن4.09 اإلنترنت" 
 .نحو استخدام اإلنترنت عالية

 "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية" الحسابية للمتغيرات التابعة : المحور الواني المتوسطات-ب
 ب المتوسط الحسابي للمتغير التابع األول "عامل العزلة"-1

 "الحسابي للمتغير التابع األول "عامل العزلة : المتوسط11الجدول رقم 
 االنحراف   المتوسط فقرات المتغير التابع األول "عامل العزلة"  رقم

 923, 3,77 الوقت الذي تقضيه في استخدام اإلنترنت أكثر من الوقت الذي تقضيه جالسا مع أفراد أسرتك  1
 894, 3,58 في أغلب األحيان، تكون غائبا على طاولة الفطور أو العشاء ألنك مشغول باستخدام اإلنترنت 2
 970, 3,52 اليومتشكو منك أسرتك بسبب مبالغتك في استخدام اإلنترنت لعدة أوقات في  3
 914, 3,58 تشعر بأن تفاعلك مع أفراد أسرتك بدأ يقل عما كان عليه قبل استخدام اإلنترنت 4
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5 
تشعر أن زيارتك ألقاربك بدأت تتراجع عما كانت عليه في السابق بسبب انشغالك عنهم 

 باإلنترنت 
3,78 ,974 

 707, 3,64 الحسابي للمتغير التابع األول: "عامل العزلة" المتوسط 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

فقرات المتغير التابع األول للمحور الثاني "العوامل المؤثرة على  جميع نحو العينة افراد ان اتجاهات الجدول من يتضح
 بلغ المتوسط عالية و درجة فئة ضمن 3.39 الخماسي لمقياس ليكرت المرجح المتوسط العالقات األسرية" فاقت
 مما 0.707 قدره معياري وبانحراف درجة عالية فئة ضمن3.64 "عامل العزلة" تابع األول الحسابي الكلي للمتغير ال

"عامل العزلة" الناتج من استخدام  بدرجة عالية حول وتتفق و منسجمة ايجابية العينة افراد اجابات اغلب على ان يدل
 .اإلنترنت

 للمتغير التابع الواني "عامل تالشي القيم"ب المتوسط الحسابي -2
 "الحسابي للمتغير التابع الثاني "عامل تالشي القيم : المتوسط11الجدول رقم 

 إ،معياري م.حسابي فقرات المتغير التابع الواني "عامل تالشي القيم"  رقم

1 
كثرت النزاعات بينك و بين أفراد عائلتك مقارنة عما كانت عليه قبل استخدام 

 اإلنترنت
3,59 1,049 

 893, 3,78 تجلبك كثيرا مواقع اإلنترنت التي تنشر صورا أو أفالما تخص العالقات الجنسية 2

3 
العالقات الحميمة التي تربطك بمن تعرفت عليهم عبر اإلنترنت، تجعلك تفكر في 

 عالقات غير شرعية
3,75 ,989 

 977, 4,05 أصبحت ال تؤدي صالتك في أوقاتها،  لوال والديك لما  تخليت عنها تماما  4
 783, 3,79 الحسابي الكلي للمتغير التابع الثاني: "عامل تالشي القيم " المتوسط 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
فقرات المتغير التابع الثاني للمحور الثاني "العوامل المؤثرة على  جميع نحو العينة افراد ان اتجاهات الجدول من يتضح

 عالية و بلغ المتوسط درجة فئة ضمن 3.39 الخماسي لمقياس ليكرت المرجح المتوسط العالقات األسرية" فاقت
 مما 0.783 قدره معياري عالية وبانحراف درجة فئة ضمن3.79 "عامل تالشي القيم" تابع الثاني الحسابي للمتغير ال

"عامل تالشي القيم" الناتج من  بدرجة عالية حول وتتفق و منسجمة ايجابية العينة افراد اجابات اغلب على ان يدل
 .استخدام اإلنترنت
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 ب المتوسط الحسابي للمتغير التابع الوالم "عامل التأثر بالحيارة الغربية"-3

 "الحسابي للمتغير التابع الثالث "عامل التأثر بالحضارة الغربية : المتوسط19الجدول رقم                 

 فقرات المتغير التابع الوالم " التأثر بالحيارة الغربية "  رقم
ط المتوس
يالحساب  

 االنحراف
 المعياري

 804, 3,59 تتمنى أن تعي  في مجتمع آخر لما تراه في اإلنترنت من تقدم و تحضر في ذلك المجتمع 1
 917, 3,49 تقلد كثيرا األجانب في لباسك و في أفكارك و في سلوكك و معامالتك اليوميةأصبحت  2

3 
تبحث دائما فتح عالقات صداقة مع األجانب قصد الزواج و تسوية ملف للجوء إلى العي  

 خارج الوطن  
3,41 ,855 

 840, 3,47 العربيةتفضل التكلم مع أصدقائك باللغة األجنبية و لو أنك لم تتقنها بعد عوض  4
 677, 3,49 الحسابي للمتغير التابع الثالث: "عامل التأثر بالحضارة الغربية " المتوسط 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

المؤثرة على فقرات المتغير التابع الثالث للمحور الثاني "العوامل  جميع نحو العينة افراد ان اتجاهات الجدول من يتضح
الحسابي  عالية و بلغ المتوسط فئة ضمن 3.39 الخماسي لمقياس ليكرت المرجح المتوسط العالقات األسرية" فاقت

  0.677 قدره معياري وبانحرافعالية  درجة فئة ضمن 3.49 "عامل التأثر بالحضارة الغربية " تابع الثالث للمتغير ال
التأثر بالحضارة "عامل  بدرجة عالية حول وتتفق و منسجمةنوعا ما   ايجابية نةالعي افراد اجابات اغلب على ان يدل مما

 ." الناتج من استخدام اإلنترنتالغربية 
 ب المتوسط الحسابي للمتغير التابع الرابع "عامل التأثير على التحصيل الدراسي"-4

 التأثير على التحصيل الدراسي " الحسابي للمتغير التابع الرابع "عامل : المتوسط11الجدول رقم           

 فقرات المتغير التابع الرابع " التأثير على التحصيل الدراسي "  رقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري
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 857, 3,83 تركيزك على دروسك أصبح يقل عما كان عليه قبل استخدام اإلنترنت 1

2 
نقاط التي تحصلت عليها في االمتحانات ال تمثل مستواك التعليمي الذي كنت تتمتع به قبل 

 استخدام اإلنترنت  
3,73 ,817 

 847, 3,77 البحوث التي يطلبها منكم المعلم تحملونها من اإلنترنت بدون بذل أي جهد في البحث العلمي 3

4 
ما اطلعت عليه البارحة في شبكة  عندما تلتقي مع أصدقائك في المدرسة، تحدثهم على

 اإلنترنت
3,83 ,847 

 682, 3,79 الحسابي للمتغير التابع الرابع: "عامل التأثير على التحصيل الدراسي " المتوسط 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

الرابع للمحور الثاني "العوامل المؤثرة على  فقرات المتغير التابع جميع نحو العينة افراد ان اتجاهات الجدول من يتضح
 و بلغ المتوسط  درجة عالية فئة ضمن 3.39 الخماسي لمقياس ليكرت المرجح المتوسط العالقات األسرية" فاقت

 معياري وبانحرافعالية  درجة فئة ضمن 3.79 "عامل التأثير على التحصيل الدراسي " تابع الرابع الحسابي للمتغير ال
التأثير "عامل  حولعالية بدرجة  وتتفق و منسجمة  ايجابية العينة افراد اجابات اغلب على ان يدل مما 0.682 قدره

 ." الناتج من استخدام اإلنترنت على التحصيل الدراسي
 ب المتوسط الحسابي للمتغير التابع الخامس "عامل التفاعل مع اآللة"-8

 التابع الخامس "عامل التفاعل مع اآللة "الحسابي للمتغير  : المتوسط14الجدول رقم 

 فقرات المتغير التابع الرابع " عامل التفاعل مع اآللة "  رقم
 المتوسط
 الحسابي

ياالنحراف المعيار   

 763, 4,15 عندما تستخدم اإلنترنت لمدة طويلة، تتعب عيناك  1
 756, 4,02 عندما تستخدم اإلنترنت لمدة طويلة، يؤلمك رأسك 2
 817, 3,93 عندما تستخدم اإلنترنت لمدة طويلة، تؤلمك عضالت يديك أو ظهرك 3

4 
عندما تستخدم اإلنترنت لمدة طويلة، ترتع  يداك وتصبح قلقا و تشعر 

 بالكآبة
3,93 ,780 

5 
عندما تستخدم اإلنترنت لمدة طويلة، تحس بشبه دوران و تستمر في 

 اإلدماناستخدامك لإلنترنت شاعرا   بحالة من 
4,04 ,883 

 571, 4,02 الحسابي للمتغير التابع الخامس: "عامل التفاعل مع اآللة " المتوسط 



 

68 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
فقرات المتغير التابع الخامس للمحور الثاني "العوامل المؤثرة  جميع نحو العينة افراد ان اتجاهات الجدول من يتضح
و بلغ   درجة عالية فئة ضمن 3.39 الخماسي لمقياس ليكرت المرجح المتوسط العالقات األسرية" فاقتعلى 

 معياري وبانحرافعالية  درجة فئة ضمن 4.02 "عامل التفاعل مع اآللة " تابع الخامس الحسابي للمتغير ال المتوسط
  حولعالية بدرجة  وتتفق منسجمةو   ايجابية العينة افراد اجابات اغلب على ان يدل مما 0.571 قدره

 " الناتج من استخدام اإلنترنت التفاعل مع اآللة"عامل 
 

 التابع والمتغير المستقلة المتغيرات بين العالقة طبيعة -4.4
ركبة للمتغير المستقل الكلي: المحور األول "درجة التوجه نحو الم المستقلة المتغيرات بين العالقة طبيعة اظهار سنحاول

المتغيرات التابعة المركبة للمتغير التابع الكلي: المحور الثاني "العوامل المؤثرة على العالقات  و استخدام اإلنترنت "
 ، نحصل على مصفوفة معامالت االرتباط التالية:SPSSمن خالل برنامج   .األسرية "

 : معامالت االرتباطات15جدول رقم 

 المتغيرات التابعة
 المتغيرات المستقلة                 

القناعة 
 بالسهولة

القناعة 
 بالفائدة

نقص 
مراقبة 
 األولياء

توفر 
 اإلمكانيات

درجة التوجه 
نحو استخدام 

 اإلنترنت
 Corr P **,294 **,388 **,515 *,183 **,542 عامل العزلة

Sig.bila ,001 ,000 ,000 ,046 ,000 
 Corr P **,631 **,249 **,319 ,090 **,520 عامل تالشي القيم

Sig. 
bila 

,000 ,006 ,000 ,328 ,000 

 Corr P **,547 *,225 **,430 ,118 **,532 عامل التأثر بالحيارة الغربية
Sig bila ,000 ,013 ,000 ,198 ,000 

عامل التأثير على التحصيل 
 الدراسي

Corr P ,148 **,293 **,618 **,238 **,509 
Sig.bila ,106 ,001 ,000 ,009 ,000 
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المصدر: 
من اعداد 
الباحث 
باالعتماد 

 SPSSعلى مخرجات 
 إحصائية داللة وذاتطردية عالقة   (%87) 96عالقة من بينها  11من الجدول السابق، نستنتج أن هناك 

 (، و0.05)أقل من عالية إحصائية داللة وذات( %3طردية)، وعالقة واحدة  ( 0.01جداً )أقل من  عالية
 أقوى عالقة تجمع بين المتغير المستقل الكلي "درجة التوجه نحو استخدام .(%10طردية)ثالثة عالقات غير 

 ما وهو 0.661اإلنترنت" و المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية" بمعامل ارتباط قيمته 
 .الكلي التابع الكلي والمتغير المستقل المتغير بين قوية طردية عالقة وجود يعني

 
 اختبار الفرضيات -4.8

"القناعة بالسهولة"، "القناعة بالفائدة"، "نقص مراقبة  ) في المتمثلة المستقلة المتغيرات بين العالقة طبيعة اظهار سنحاول
 و "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية"، التابع والمتغير حدى على مستقل كل متغير األولياء"، "توفر اإلمكانيات"(،

 . التابع المتغير مع مجتمعة المستقلة المتغيرات
 أوال: الفرضية الرئيسية األولى

بي: "القناعة  للمتغير المستقل الكلي "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت" في جانبها المتعلق يوجد ال :العدم فرضية
على المتغير  احصائية داللة ذو اإلمكانيات" مجتمعة أثربالسهولة"، "القناعة بالفائدة"، "نقص مراقبة األولياء"، "توفر 

تالميذ الطور المتوسط و  لدى التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية" )المتغيرات التابعة الفرعية مجتمعة(
 0.05 عند مستوى الداللة  الجزائر بوالية الثانوي 

 الفرضية الفرعية األولى:-أ
بي "القناعة  للمتغير المستقل الكلي "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت" في جانبها المتعلق يوجد ال :العدم فرضية

على المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية" )المتغيرات التابعة  احصائية داللة ذو بالسهولة"، أثر
 0.05 عند مستوى الداللة  الجزائر بوالية تالميذ الطور المتوسط و الثانوي  لدى الفرعية مجتمعة(

 Corr P **,293 **,428 **,517 **,381 **,629 عامل التفاعل مع اآللة
Sig bila ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 

العوامل المؤثرة على 
 العالقات األسرية

Corr P **,477 **,380 **,577 **,235 **,661 
Sig bila ,000 ,000 ,000 ,010 ,000 
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 اثر لتحديد المالئم االحصائي حيث يعتبر االسلوب البسيط الخطي االنحدار الختبار هذه الفرضية، سنستعمل نموذج
 ومعرفة ؤثرة على العالقات األسرية" ،على المتغير التابع الكلي "العوامل الم القناعة بالسهولة "()" المتغير المستقل األول 

 : التالي الجدول يبينها والنتائج احصائية، داللة ذو االثر كان اذا
 البسيط لدراسة أثر المتغير المستقل األول "القناعة بالسهولة" على المتغير الخطي االنحدار : نموذج16جدول رقم 

 األسرية" )المتغيرات التابعة الفرعية مجتمعة(التابع الكلي  "العوامل المؤثرة على العالقات 
 
Modèle R 

R-
deux 

R-deux 
ajusté 

Erreur standard de 
l'estimation 

 1 ,477a ,228 ,221 ,49680 

a. Valeurs prédites : (constantes), القناعة بالسهولة 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات              

" و  القناعة بالسهولةالمتغير المستقل الفرعي األول " بين االرتباط الخطي معامل حساب نتيجة األولالجدول  يبين
( و يحسب أيضا قيمة R) 0.477العوامل المؤثرة  على العالقات األسرية" حيث بلغت قيمته  المتغير التابع الكلي "

 في الدقة مدىهذا األخير يمثل  . 0.228( حيث بلغت قيمته R-deuxمعامل التحديد )مربع معامل االرتباط=
 .%22.8التابع التي قيمته  المتغير تقدير

" و المتغير  القناعة بالسهولةالمتغير المستقل الفرعي األول " االنحدار بين خط تباين تحليل :جدول17جدول رقم 
 العوامل المؤثرة  على العالقات األسرية" التابع الكلي "

ANOVAb 
Modèle Somme des 

carrés Ddl 
Moyenne des 
carrés D Sig. 

1 Régression 8,578 1 8,578 34,755 ,000a 
Résidu 29,123 118 ,247   
Total 37,701 119    

a. Valeurs prédites : (constantes), القناعة بالسهولة    
b. Variable dépendante :  العالقات األسريةالعوامل المؤثرة  على  

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات              
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 الصفرية التي وفرضيته البيانات انحدار خط مالئمة مدى( االنحدار خط تباين تحليل جدول)الجدول الثاني  يدرس
 : التالي السابق الجدول ويبين "المعطاة البيانات يالئم ال االنحدار خط" على تنص
  الكلي المربعات ومجموع 29.123 هو البواقي مربعات ومجموع 8.578 االنحدار مربعات مجموع -1

37.701 
 112 البواقي حرية ودرجة 1 هي( ddl)  االنحدار حرية درجة -9
 0.247 هو البواقي مربعات ومعدل 8.578 هو االنحدار مربعات معدل -1
 34.755 هو االنحدار لخط التباين تحليل اختبار قيمة -4
 فإن وبالتالي فنرفضها، 0.05 الصفرية الفرضية داللة مستوى من أقل( Sig) 0.000 االختبار داللة مستوى-5     
 خط 
  . البيانات يالئم االنحدار       

 12المعامالت رقم  جدول
Coefficientsa 

Modèle Coefficients non 
standardisés 

Coefficients 
standardisés 

T Sig. A Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 2,473 ,221  11,213 ,000 

لةالقناعة بالسهو   ,330 ,056 ,477 5,895 ,000 
a. Variable dépendante : العوامل المؤثرة  على العالقات األسرية 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
 يجيب على أنه باإلضافة ، االنحدار خط ومقطع الميل قيم أولها نتائج عدة المعامالت( الجدول الثالث )جدول يبين 

من معادلة  aحرف  يمثل الذي 2.473 االنحدار خط مقطع حيث. االنحدار خط ومقطع بميل المتعلقة الفرضيات
 معادلة تصبح وبذلك، 0.330االنحدار، في الجدول قيمته  خط ميليمثل  bبينما . Y=a + bXخط المستقيم : 

 Y=2.473 + 0.330Xخط االنحدار للمتغير المستقل الفرعي األول : 
( للمتغير المستقل Sig=0,000<0,05) احصائية باالعتماد على نتائج الجدول السابق، نالحن و جود داللة

للمتغير المستقل  يوجد فرضية العدم و قبول الفرضية البديلة :  رف "، هذا ما يؤكد القناعة بالسهولة " الفرعي األول
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على  احصائية داللة ذو بي "القناعة بالسهولة"، أثر الكلي "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت" في جانبها المتعلق
تالميذ الطور  لدى المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية" )المتغيرات التابعة الفرعية مجتمعة( 

 .0.05 عند مستوى الداللة  الجزائر بوالية وي المتوسط و الثان
 
 
 
 الفرضية الفرعية الوانية )خاصة بالمتغير المستقل الفرعي الواني:"القناعة بالفائدة"(:-ب

: ثاني خط االنحدار للمتغير المستقل الفرعي ال نقوم بنفس الخطوات السابقة، و نكتفي بعرض النتائج: معادلة
Y=2.377 + 0.310X ،  فرضية العدم و قبول الفرضية البديلة. رف تم 

 الفرضية الفرعية الوالوة )خاصة بالمتغير المستقل الفرعي الوالم:"نقص مراقبة األولياء"( :-ج
: ثالث خط االنحدار للمتغير المستقل الفرعي ال نقوم بنفس الخطوات السابقة، و نكتفي بعرض النتائج :معادلة

Y=2.170 + 0.406X ،  فرضية العدم و قبول الفرضية البديلة. رف تم 
 الفرضية الفرعية الرابعة )خاصة بالمتغير المستقل الفرعي الرابع: "توفر اإلمكانيات"( :-د

:  خط االنحدار للمتغير المستقل الفرعي الرابع نقوم بنفس الخطوات السابقة، و نكتفي بعرض النتائج :معادلة
Y=2.952 + 0.188X ،  فرضية العدم و قبول الفرضية البديلة. رف تم 

"القناعة بالسهولة" و  خامسة )خاصة بكل المتغيرات الفرعية للمتغير المستقل الكلي:الفرضية الفرعية ال-و
 : "القناعة بالفائدة" و "نقص مراقبة األولياء" و "توفر اإلمكانيات"(

 اثر المتغيرات لتحديد المالئم االحصائي ألنه االسلوب المتعدد الخطي االنحدار نموذج نقوم في هذه الحالة باستعمال 
للمتغير المستقل الكلي "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت" على المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على  الفرعية

 الجدول يبينها والنتائج حصائيةا داللة ذو االثر كان اذا ومعرفة ، العالقات األسرية" )المتغيرات التابعة الفرعية مجتمعة(
 : التالي

 المتعدد لدراسة أثر المتغيرات الفرعية للمتغير المستقل الكلي "درجة التوجه الخطي االنحدار : نموذج12جدول رقم 
 نحو استخدام اإلنترنت" على المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية"

Coefficientsa 

Modèle Coefficients non standardisés Coefficients standardisés t Sig. 
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A Erreur standard Bêta 

(Constante) ,613 ,298  2,056 ,042 

 000, 8,421 507, 042, 350, القناعة بالسهولة

 600, 526,- 045,- 070, 037,- القناعة بالفائدة

 000, 7,660 591, 054, 416, نقص مراقبة األولياء

 170, 1,381 098, 057, 078, توفر اإلمكانيات

a. Variable dépendante : العوامل المؤثرة  على العالقات األسرية 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات                          
 االحتمالية القيم الن احصائية داللة لها ليست الفرعية "القناعة بالفائدة" و "توفر اإلمكانيات"  المتغيرات ان يالحن مما
الفرعيين  للمتغيرين العدم فرضية قبول يتم االساس هذا وعلى. 0.170و  0.600على التوالي:  وهي 0.05 فاقت لها

المتعدد  الخطي االنحدار المتغيرتين و نعيد نموذج"القناعة بالفائدة" و "توفر اإلمكانيات". على هذا األساس، نحذف 
 القناعة بالسهولة"، "نقص مراقبة األولياء" ، فنحصل على الجدول التالي: بالنسبة للمتغيرتين المستقلتين الفرعيتين: "

 المتعدد لدراسة أثر المتغيرتين الفرعيتين للمتغير المستقل الكلي:  الخطي االنحدار : نموذج91جدول رقم 
 على المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية"القناعة بالسهولة" و "نقص مراقبة األولياء"  "

Coefficientsa 
Modèle 

Coefficients 
non 
standardisés 

Coefficie
nts 
standardis
és 

T Sig. A 

Erreur 
standa
rd Bêta 

1 (Constante) ,789 ,235  3,360 ,001 
 000, 8,336 499, 041, 345, القناعة بالسهولة
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 000, 9,951 595, 042, 419, نقص مراقبة األولياء
a. Variable dépendante : العوامل المؤثرة  على العالقات األسرية 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 
نقص مراقبة األولياء"  و رمزنا للمتغير المستقل الفرعي " X1القناعة بالسهولة" بي  إذا رمزنا للمتغير المستقل الفرعي "

، Y)بجمع المتغيرات التابعة الفرعية( بي  "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية"و رمزنا للمتغير التابع الكلي  X2بي 
 Y= 0.789 + 0.345X1 + 0.419X2من الجدول السابق نستنتج العالقة التالية:

للمتغيرتين الفرعيتين للمتغير المستقل  ≥ α  0.05 معنوية مستوى عند احصائية داللة ذوأثر نستنتج إذا أنه يوجد  
 المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية.القناعة بالسهولة" و "نقص مراقبة األولياء" على  الكلي: "

)خاصة بالمتغير المستقل الكلي "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت" )المتغيرات الفرضية الفرعية السادسة -ي
 المستقلة الفرعية مجتمعة((:

 ، نتحصل على الجدول التالي:SPSSمن خالل برنامج 
البسيط لدراسة أثر المتغير المستقل الكلي "درجة التوجه نحو استخدام  الخطي االنحدار : اختبار نموذج91جدول رقم 

 اإلنترنت" على المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية"
 

Coefficientsa 
Modèle 

Coefficients 
non 
standardisés 

Coefficie
nts 
standardis
és 

T Sig. A 

Erre
ur 
stand
ard Bêta 

1 (Constante) ,592 ,332  1,784 ,077 
نتاإلنتر درجة التوجه نحو استخدام   ,770 ,080 ,661 9,569 ,000 
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Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients 
non 
standardisés 

Coefficie
nts 
standardis
és 

T Sig. A 

Erre
ur 
stand
ard Bêta 

1 (Constante) ,592 ,332  1,784 ,077 
نتاإلنتر درجة التوجه نحو استخدام   ,770 ,080 ,661 9,569 ,000 

a. Variable dépendante : العوامل المؤثرة  على العالقات األسرية 
 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

للمتغير  البديلة الفرضية إذا هذا يؤكد رف  فرضية العدم و قبولSig=0,000<0,05 من الجدول نالحن أن قيمة 
 :) المتغيرات المستقلة مجتمعة( الكلي "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت" المستقل

)المتغيرات التابعة الفرعية مجتمعة( و  "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية"للمتغير التابع الكلي  Yذا رمزنا ب : إ
،  ) المتغيرات المستقلة الفرعية مجتمعة( الكلي "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت"للمتغير المستقل  Xب: 

 =0.770X  Y + 0.592فنحقق العالقة التالية:
 ثانيا: الفرضية الرئيسية الوانية

 للمعلومات الشخصية للمستجيبين تبعاً  اإلجابات متوسطات بين فروا توجد فرضية العدم : ال
 . للمعلومات الشخصية للمستجيبين تبعاً  اإلجابات متوسطات بين فروا فرضية البديلة : توجد

 لقد حددنا ثالثة فرضيات فرعية:
 الفرضية الفرعية األولى: فرو  تبعا للجنس-أ

 الفرضية الفرعية الوانية: فرو  تبعا للمستوى التعليمي  -ب



 

76 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

 الفرضية الفرعية الوالوة: فرو  تبعا للعمر -ج
 درسنا الفروا بالنسبة للمتغيرات المستقلة و بالنسبة للمتغيرات التابعة. في كلتا الحالتين، استعملنا اختبار 

T-test  تبعا إلحدى المعلومات الشخصية )الجنس، المستوى  الدراسة عينة إجابات أفراد متوسطاتلمقارنة
تبعاً للجنس أو العمر، بينما هنا فروا تبعا  اإلجابات متوسطات بين فروا توجد التعليمي، العمر(. فبينت النتائج أنه ال

 التالي: T-testللمستوى التعليمي بالنسبة للمتغيرات التابعة و هذا ما نبينه بعد تحليل جدول اختبار 
 

و للمتغير التابع الكلي الفرعية للمتغيرات التابعة  الدراسة عينة افراد متوسطاتلمقارنة  T-testاختبار  99: رقم جدول
 تبعا للمستوى التعليمي)المتغيرات التابعة الفرعية مجتمعة(  

 الفروا
 المتغيرات 
 التابعة الفرعية 

Test de 
Levene 

sur 
l'égalité 

des 
variance

s 

Test-t pour égalité des moyennes 

F 
Sig
. 

t Ddl 

Sig
. 

(bil
até
ral
e) 

Diffé
renc
moy
enne 

Diffé
renc 
écart
-type 

Intervalle 
de 

confiance 
95% de la 
différence 

Inféri
eure 

Supé
rieur 
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 عامل العزلة

Hyp 
var ég 

,15
0 

,69
9 

-
,364 

118 
,71
7 

-
,050
00 

,137
47 

-
,322
23 

,222
23 

Hyp 
var 
inég 

  
-
,368 

80,6
82 

,71
4 

-
,050
00 

,135
81 

-
,320
24 

,220
24 

عامل 
تالشي 
 القيم

Hyp 
var ég 

5,1
74 

,02
5 

3,30
4 

118 
,00
1 

,481
25 

,145
64 

,192
85 

,769
65 

Hyp 
var 
inég 

  
3,63
2 

100,
141 

,00
0 

,481
25 

,132
51 

,218
37 

,744
13 

عامل التأثر 
بالحضارة 

 الغربية

Hyp 
var ég 

,77
7 

,38
0 

-
,166 

118 
,86
8 

-
,021
88 

,131
65 

-
,282
58 

,238
83 

Hyp 
var 
inég 

  
-
,177 

93,1
08 

,86
0 

-
,021
88 

,123
27 

-
,266
66 

,222
91 

عامل التأثير 
على 

التحصيل 
 الدراسي

Hyp 
var ég 

,63
5 

,42
7 

-
2,54
1 

118 
,01
2 

-
,328
13 

,129
12 

-
,583
82 

-
,072
43 

Hyp 
var 
inég 

  
-
2,54
9 

78,7
62 

,01
3 

-
,328
13 

,128
72 

-
,584
34 

-
,071
91 
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عامل 
التفاعل مع 

 اآللة

Hyp 
var ég 

1,8
26 

,17
9 

-
1,25
8 

118 
,21
1 

-
,140
00 

,111
29 

-
,360
39 

,080
39 

Hyp 
var 
inég 

  
-
1,20
8 

70,3
55 

,23
1 

-
,140
00 

,115
85 

-
,371
03 

,091
03 

العوامل 
المؤثرة على 
العالقات 
 األسرية

Hyp 
var ég 

,72
7 

,39
6 

-
,107 

118 
,91
5 

-
,011
75 

,109
45 

-
,228
50 

,205
00 

Hyp 
var 
inég 

  
-
,112 

87,9
29 

,91
1 

-
,011
75 

,104
72 

-
,219
87 

,196
37 

 SPSSالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد على مخرجات 

للمتغيرات التابعة الفرعية "عامل تالشي القيم"، "عامل التأثير على  Sig (bilatérale)قيمة  ان الجدول من يتبين
 في معنوية فروا توجد ونقبل الفرضية البديلة، اي العدم نرف  فرضية و بهذا 0,05التحصيل الدراسي" أصغر من 

للمتغيرات التابعة الفرعية "عامل تالشي القيم"، "عامل التأثير على التحصيل الدراسي"   العينة افراد اجابات متوسطات
 تبعا للمستوى التعليمي. 
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 االستمارة: تأثير استخدام اإلنترنيت على العالقات األسرية
 الوانويدراسة ميدانية في المتوسط و 

 
 أنثى                           ذكر                             الجنس                             -1
 العمر بالسنوات -9

           10  من     أقل                14إلى    10من              14     أكثر من  
 المستوى التعليمي -1
                            متوسط      ثانوي                     
 منذ متى تستخدم اإلنترنت  -4
                       منذ أقل من سنتين   سنوات 4سنتان إلى  أقل من 
 كم ساعة تستخدم اإلنترنت في اليوم  -5

                           أقل من ساعتين  2  ساعات 4إلى  أقل من 
            4  ساعات     6إلى أقل من  6 ساعات فأكثر 
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 ( في المربع الذي يعكس درجة موافقتك عليهايرجى وضع إشارة )

 العبارة المحور
 موافق
 جدا

 محايد موافق
 غير

 موافق

 غير
 موافق
 اطالقا

      درجة التوجه نحو استخدام االنترنت 
      األنترنت وظيفيات استخدام تعلم في سهولة 

 ال و كبيرا جهدا يتطلب ال األنترنت وظيفيات استغالل القناعة
 عنه عناء ينتج

     

      االستغالل سهلة و بسيطة تطبيقات األنترنت واجهات بالسهولة
ممتعة  بطريقة المرتكبة األخطاء استرداد النظام يسهل 

  لالستخدام
     

      للتسلية و الترفيهاستخدام االنترنت يوفر لك أوقات  
      استخدام االنترنت يسمح بشغل فراغك القناعة
      استخدام االنترنت يسمح لك بإقامة عالقات الصداقة بالفائدة

     استخدام االنترنت يسمح لك باالطالع على المستجدات  
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 الوطنية و العالمية 
استخدام االنترنت يسمح لك باكتساب معلومات تساعدك  

 في فهم دروسك 
     

      ال يضبط لك والديك أوقات و مدة استخدام االنترنت  
عندما تستغرا وقتا كبيرا في استخدام االنترنت، ال يجبرك  تقص

 والديك بالتوقف عن استخدامه
     

      والديكتستخدم األنترنت في أوقات غياب  مراقبة
في معظم الحاالت، تستخدم األنترنت خارج المنزل  األولياء

 بواسطة جوالك أو في المقاهي االلكترونية
     

يتوفر في منزلكم االتصال باألنترنت بشكل دائم دون  توفر
 انقطاع 

     

      لديك هاتف يسمح االتصال باألنترنت االمكانيات
      إلكتروني بقرب منزلكم أو مدرستك مقهى 
 
 

لديك اإلمكانية المالية لسد نفقات االتصال باألنترنت 
 الخاصة  بجوالك أو بالمقهى اإللكتروني

     

      العوامل المؤثرة على العالقات األسرية 
الوقت الذي تقضيه في استخدام اإلنترنت أكثر من الوقت  

 الذي تقضيه جالسا مع أفراد أسرتك 
     

 عامل
 

أغلب األحيان، تكون غائبا على طاولة الفطور أو في 
 العشاء ألنك مشغول باستخدام اإلنترنت

     

تشكو منك أسرتك بسبب مبالغتك في استخدام اإلنترنت  العزلة
 لعدة أوقات في اليوم

    
 

عليه تشعر بأن تفاعلك مع أفراد أسرتك بدأ يقل عما كان  
 قبل استخدام اإلنترنت

     

     تشعر أن زيارتك ألقاربك بدأت تتراجع عما كانت عليه في  
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 السابق بسبب انشغالك عنهم باإلنترنت 
كثرت النزاعات بينك و بين أفراد عائلتك مقارنة عما كانت  

 عليه قبل استخدام اإلنترنت
     

 عامل 
 تالشي 

التي تنشر صورا أو أفالم تخص تجلبك كثيرا مواقع اإلنترنت 
 العالقات الجنسية

     

العالقات الحميمة التي تربطك بمن تعرفت عليهم عبر  القيم   
 اإلنترنت، تجعلك تفكر في عالقات غير شرعية

     

أصبحت ال تؤدي صالتك في أوقاتها،  لوال والديك لما   
 تخليت عنها تماما 
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آخر لما تراه في اإلنترنت من تتمنى أن تعي  في مجتمع 
 تقدم و تحضر  في ذلك المجتمع

     

أصبحت تقلد كثيرا األجانب في لباسك و في أفكارك و  عامل التأثر
 في سلوكك و معامالتك اليومية

     

 بالحضارة
 الغربية

تبحث دائما فتح عالقات صداقة مع األجانب قصد 
 الزواج و تسوية ملف للجوء إلى العي  خارج الوطن  

     

تفضل التكلم مع أصدقائك باللغة األجنبية و لو أنك لم  
 تتقنها بعد عوض العربية

     

 
 

تركيزك على دروسك أصبح يقل عما كان عليه قبل 
 استخدام اإلنترنت

     

 
 التأثيرعامل 

نقاط التي تحصلت عليها في االمتحانات ال تمثل 
مستواك التعليمي الذي كنت تتمتع به قبل استخدام 

 اإلنترنت  

     

على   
 التحصيل

البحوث التي يطلبها منكم المعلم تحملونها من اإلنترنت 
 بدون بذل أي جهد في البحث العلمي

     

المدرسة، تحدثهم على ما عندما تلتقي مع أصدقائك في  الدراسي
 اطلعت عليه البارحة في شبكة اإلنترنت

     

      عندما تستخدم اإلنترنت لمدة طويلة، تتعب عيناك  
 عامل

 التفاعل 
      عندما تستخدم اإلنترنت لمدة طويلة، يؤلمك رأسك

عندما تستخدم اإلنترنت لمدة طويلة، تؤلمك عضالت  مع اآللة
 يديك أو ظهرك

     

عندما تستخدم اإلنترنت لمدة طويلة، ترتع  يداك و  
 تصبح قلقا و تشعر بالكآبة

     

عندما تستخدم اإلنترنت لمدة طويلة، تحس بشبه دوران  
و تستمر في استخدامك لإلنترنت شاعرا بحالة من 
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 خاتمة

 نتائج اختبار الفرضيات : -أ(
 داللة ذو بي "القناعة بالسهولة"، أثر التوجه نحو استخدام اإلنترنت" في جانبها المتعلقللمتغير المستقل "درجة  يوجد-

تالميذ  لدى على المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية" )المتغيرات الفرعية مجتمعة(  احصائية
 0.05 عند مستوى الداللة  الجزائر بوالية الطور المتوسط و الثانوي 

 داللة ذو بي "القناعة بالفائدة"، أثر للمتغير المستقل "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت" في جانبها المتعلق يوجد -
 لدى على المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية" )المتغيرات التابعة الفرعية مجتمعة( احصائية

 0.05 عند مستوى الداللة  الجزائر بوالية نوي تالميذ الطور المتوسط و الثا

 ذو "، أثر نقص مراقبة األولياء بي " للمتغير المستقل "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت" في جانبها المتعلق يوجد -
 الفرعية مجتمعة(على المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية" )المتغيرات التابعة  احصائية داللة
 0.05 عند مستوى الداللة  الجزائر بوالية تالميذ الطور المتوسط و الثانوي  لدى

 ذو "، أثرتوفر اإلمكانيات "بي  للمتغير المستقل "درجة التوجه نحو استخدام اإلنترنت" في جانبها المتعلق يوجد -
 العالقات األسرية" )المتغيرات التابعة الفرعية مجتمعة( على المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على احصائية داللة
 0.05 عند مستوى الداللة  الجزائر بوالية تالميذ الطور المتوسط و الثانوي  لدى

 للمتغيرتين الفرعيتين للمتغير المستقل الكلي:     " ≥ α  0.05 معنوية مستوى عند احصائية داللة ذوأثر يوجد  -
 المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسريةالقناعة بالسهولة" و "نقص مراقبة األولياء" على 

 الجزائر. بوالية تالميذ الطور المتوسط و الثانوي  لدى

استخدام للمتغير المستقل الكلي "درجة التوجه نحو  α ≥ 0.05معنوية مستوى عند احصائية داللة ذو اثر يوجد -
 تالميذ الطور المتوسط و الثانوي  اإلنترنت" على المتغير التابع الكلي "العوامل المؤثرة على العالقات األسرية" لدى

 .0.05 عند مستوى الداللة  الجزائر بوالية

 اإلدمان
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للمتغيرات التابعة الفرعية "عامل تالشي القيم"، "عامل التأثير  العينة افراد اجابات متوسطات في معنوية فروا توجد -
 على التحصيل الدراسي"  تبعا للمستوى التعليمي. 

 
 اقتراحات و توصيات-ب(

تبنى استراتيجية خاصة لحماية الطفل من المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها خالل استعماله للشبكة العنكبوتية، 
 وتشمل هذه االستراتيجية:

 صياغة قوانين لحماية األطفال-
 استخدام برامج المراقبة على األجهزة المنزلية من قبل األولياء، لمنع الدخول إلى المواقع اإلباحية، بإنزال  -
 .برامج بديلة مفيدة   
  .محاولة األهل مراقبة األبناء بطريقة غير مباشرة لمعرفة ميولهم، ومن ثم إمكانية توجيههم بشكل صحيح -
 يجب إقناع األبناء بضرورة االمتناع عن الخطأ بدون تهديد، وإقناع الولد أو البنت بالتقرب من الخير واالبتعاد  -
 عن كل شر.   
 .عامل "التشجيع"، المادي والمعنوي، له دور كبير في توجيه األبناء، وخصوصا في فترة المراهقة-
 ا في البرامج التربوية تحفيز صانعي البرامج لتصميم برامج تحسيسية وادراجه-
 تصميم برنامج حسب الفئات العمرية لكل األطوار بحيث يتضمن االستعمال السليم لألنترنيت.-
 دورات تدريبية وحمالت توعية لألولياء والمربين لألطفال-
 دعم األبحاث المتعلقة بموضوع حماية األطفال على االنترنت-
 اية والمتابعة.تأهيل المهنيين المكلفين بالحماية والوق-
 لإلعالم والباحثين دورا هاما في تحسيس األولياء والمربين والجهات الفاعلة في المجتمع على ضرورة  -
 .التفطن للخطر الذي يمكن ان يتعرض له الطفل إذا ما استعمل االنترنت دون رقابة   
 ضرورة وضع حلول عاجلة، وإشراك المختصين، ووزارة التربية والتعليم في الحد من هذه الظواهر السلبية والمدمرة -
 .التي ما انفكت تتفاقم يوما بعد يوم، بسبب عدم التعامل مع التقنية الحديثة بشكل سليم  
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« Sociologie de l'éducation », FERREOL Gilles, Dictionnaire de 
sociologie, 2002, p.53. 
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 911، مرجع سابق، س مد النوبي محمد عليمح 
  ،17، س9111"األسرة و الحياة العائلية"، سناء الخولي، دار النهضة العربية للنشر و التوزيع، بيروت 
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  1262"أبحاث و دراسات في تاريخ الجزائر المعاصر"، عمار هالل، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ،
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 بين األسرة التقليدية و األسرة 
 .2، س9119الحديثة، جامعة محمد خيضر، بسكرة،      
  2018الحياًء ليومها العالمي... األسرة الجزائرية بين ذكرى األصالة وإعصار الحداثة: أفريل 
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"DoYouSpendTooMuchTimeonFacebook?", Schulten, K. (2009) . 
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spend-too-much-time-on-        
    facebook/#comment-6325. Last access: September 07, 2011 

 
 

 

 إدمان االزواج لالنترنت وعالقته بكل من الرضا الزواجي والتوافق الزواجي                   

 زواني نزيهة           وندلوس نسيمة نسيبة

 الجزائر –جامعة مولود معمري تيزي وزو  –كلية العلوم اإلجتماعية و اإلنسانية 

 ملخص 

الفروا الموجودة بين المدمنين و غير و  على األنترنت لدى األزواجهدفت الدراسة التعرف على مستوى إنتشار اإلدمان 
المدمنين في كل من التوافق و الرضا الزواجي بأبعادهما ، كما هدفت التعرف أيضا على القدرة التنبؤية لكل من التوافق و 

وصفي و تطبيق إستبيان لتحقيق هذه األهداف تم إتباع المنهج الالرضا الزواجي من خالل اإلدمان على األنترنت . 
التوافق الزواجي المعد لهذا الغرض و مقياس الرضا الزواجي لشنايدر و إستبيان اإلدمان على األنترنت على عينة قوامها 

زوج و زوجة  . أسفرت النتائج على عدم وجود فروا بين المتوسط الفعلي والمتوسط االفتراضي ، وبالتالي فان  111
ترنت لدى األفراد قريب من المتوسط ، و رغم عدم وجود فروا إال أن نسبة إنتشار اإلدمان مستوى اإلدمان على األن

إناث (. كما توصلت النتائج إلى وجود فروا دالة بين  19ذكر ، 11)  %41على األنترنت في وسط األزواج قدرت بــ 
س الفكري والقيمي، وكذا  في الرضا الزواجي المدمنين وغير المدمنين في التوافق الزواجي وأبعاده  باستثناء بأعد التجان

وأبعاده وذلك لصالح غير المدمنين باستثناء بأعد الرضا عن العالقة مع األطفال وتنشئتهم . كما أسفرت النتائج على 
 وجود تأثير دال احصائيا لإلدمان على األنترنت على كل من  التوافق  و الرضا الزواجي.   

 اإلدمان على األنترنت ، التوافق الزواجي ، الرضا الزواجي .، رة ، الزواجاألسالكلمات المفتاحية : 
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  مقدمة 
 مختلف في بالضغوطات يزخر عصر ظل في ومشكالت معقدة تحديات تعاني من عدة المعاصرة األسرة أصبحت    

 األسرة سالمة على العمل ألن لها التصدي ينبغي التي التحديات أعقد من اليوم يعتبر األسري األمن ولعل الحياة، ميادين
 مظاهر من وصيانتها صالحها ففي مختلف األصعدة  على التنموية المجتمع حاجات تتطلبها ماسة اجتماعية ضرورة
 وجود اآلمنة وديمومتها السليمة األسرة بناء وازدهاره. و يتطلب تطوره وركن برمته، المجتمع صالح والتصدع التفكك
 متغيرات من المعاصرة الحياة تطرحه لما ومدركين واألسرة، الشراكة، الزواج لمعاني متفهمين متالئمين، شريكين
األهداف  تحقيق سبيل في والتضحية التعاون،التكامل، أساسها ومتماسكة هانئة، أسرة قيام يضمن مما مؤثرة وتحوالت
 أو متزوج فرد كل إليها يسعى التي الطموحات من الزوجية الحياة في التوافق بات األزمات هذه ظل وفي المشتركة، 

 .المجتمع في عليه مقبل
(نقال Holman  ،1994و  Larsonيعتبر التوافق الزواجي ركيزة أساسية في العالقة الزوجية التي توصف حسب ) 

الهيكل األساسي لبناء بأنها العالقة األساسية واألهم في حياة اإلنسان ، بإعتبارها  ( 9115و آخرون )Mojaz 1عن 
األسرة وتدريب الجيل القادم . إذ يؤدي هذا التوافق إلى إستمرار حياة بقية أفراد األسرة خاصة األطفال ، ألن غياب 
التوافق يؤدي إلى ظهور إضطرابات و مشكالت نفسية لديهم ، كما يؤدي إلى حالة من القلق و اإلكتئاب عند الزوجين 

و إنهيارها مما يؤدي إلى عدم إستقرار المجتمع على إعتبار أن المجتمع هو مجموع األسر  و تفكك العالقات األسرية
الموجودة فيه ، األمر الذي دفع العديد من الباحثين إلى اإلهتمام بمسألة التوافق لدى الزوجين سواء المتزوجين الجدد، 

 أو من مر على زواجهم عشرات السنين .

                                                           
1 The relationship between the Internet Addiction and the use of Facebook with marital satisfaction and emotional divorce among 
married university students. Mojaz.ZH, Paydar.MR.Z & Ebrahimi. ME. (2015). 
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م الباحثين على المستوى العالمي ، خاصة في ظل التغيرات اإلجتماعية التي أصبحت إستقطب التوافق الزواجي إهتما
تركز على الجوانب النفسية و ما تتضمنه من مشكالت سوء التوافق الزواجي. كما نال هذا المفهوم إهتماما كبيرا من 

عي التعليم و الصحة وعالقته ببع  طرف العديد من الباحثين في البيئة  العربية خاصة لدى المتزوجين العاملين في قطا
( كما درس من حيث عالقته بمفهوم الذات لألبناء كدراسة 9115،  1العوامل اإلجتماعية كدراسات )الخطايبة

، أو من حيث عالقته ببع  السمات الشخصية في ضوء المتغيرات الديموغرافية كدراسة  ) الشهري ،  2(9112فالته)
 (  4 9116  صالح،91123

ستقطب مفهوم الرضا الزواجي  نفس اإلهتمام حيث أعتبر جانب مهم جدا ومعقد في العالقة الزوجية . بعبارة كما إ
أخرى ، يعد الرضا أحد الجوانب الحاسمة في النظام الزواجي الذي يختبره الشركاء في عالقاتهم، والجانب اآلخر من 

خالفات خطيرة ومتكررة ، إذا لم يتم حلها ، و يالتالي يهدد   الرضا الزواجي هو عدم الرضا بين األزواج الذي يقودهم إلى
إستقرار الزواج . و لهذا حاول العديد من الباحثين فهم هذا الجانب من العالقة الزوجية من خالل البحث  عن عالقته 

ج ) وتد و أو عالقته بتحقيق التوقعات من الزوا  5(9111مع بع  المتغيرات الشخصية كدراسة الطالع و الشريف ) 
، كما أوضحت الدراسات آثاره على بع  جوانب الصحة النفسية  7(9114الداغر ، (و التسامح  6(9115حميدة ، 

                                                           

ل األردن . الخطايبة، مقومات التوافق في الحياة الزوجية و عالقتها بالعوامل اإلجتماعية .دراسة على عينة من األزواج العاملين في المدارس الحكومية في شما 1
 (9115يوسف ضامن .) 

 (9112التوافق الزواجي بين الوالدين و عالقته بمفهوم الذات لدى األبناء المراهقين بالمدينة المنورة .فالته، محمود إبراهيم قمر.) 2

 (.9112التوافق الزواجي و عالقته ببع  سمات الشخصية لدى عينة من المعلمين المتزوجين بمحافظة جدة .الشهري، وليد بن محمد. ) 3

 (.9116ة النرجسية و تناق  إدراك الذات و عالقتهما بالتوافق الزواجي لدى عينة من النساء المنجبات و غير المنجبات صالح، ريم وليد.)مظاهر الشخصي 4

 (.9111)الرضا الزواجي لدى المتزوجات للمرة الثانية و عالقته ببع  المتغيرات في محافظة غزة. الطالع، عبد الرؤوف أحمد و الشريف، محمد يوسف. 5

وتد، صالح الدين علي العالقة بين تحقيق التوقعات من الزواج و بين التوافق و الرضا في الحياة الزوجية لدى األزواج الفلسطينيين في جتوب الضفة الغربية .  6
 (9115و حميدة، آالء حازم.) 

 (.9114الداغر، أروى أحمد .) .يثا تقديم الذات و التسامح كمتغيرات منبئة بالرضا الزواجي لدى عينة من المتزوجين حد 7
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، إال أنه ما لوحن بعد اإلطالع على هذه األبحاث  هو  1(9111كاإلكتئاب ، القلق و الضغوط النفسية )سمكري ، 
 تركيز أغلب الدراسات على الزوجات فقط .

فق و الرضا الزواجي مؤشراي جودة الزواج و عاملي حماية لمساعدة  األسرة على القيام بوظائفها ، و نظرا و كون التوا
إلنعكاس آثاره على األبناء و على المناخ األسري و اإلجتماعي ، و على مستوى السعادة األسرية و األمن النفسي و 

ال إلى متابعة كل المستجدات التي من شأنها التأثير اإلجتماعي ألعضاء األسرة  فقد إهتم الباحثون في هذا المج
عليهما.  ومن بين هذه المستجدات التي أثَّرت  في األسرة، ودرجة التماسك الزواجي، إقتحام وسائل التواصل اإلجتماعي 

 What’sو  Tangoو  Viberو  Facebook  ،Lineجدران البيوت ليتصدر استخدام مواقع اإلنترنت مثل 
App  أولويات إهتمامات األزواج حيث أصبحوا يقضون الكثير من أوقات فراغهم في تصفحهم، لينغمسوا في حياة

مملة  و يكونون عالقة باردة مع شركاء حياتهم والتي ساهمت بدرجة كبيرة في  إرتفاع نسبة الطالا. دفعت هذه 
اهرة إستخدام األنترنت ووسائل التواصل اإلجتماعي الوضعية العديد من الباحثين في البلدان األجنبية الى اإلهتمام بظ

لدى األزواج من خالل إجراء دراسات حاولوا من خاللها  معرفة مستوى إنتشاره أو البحث عن العوامل و اآلثار المترتبة 
 عنه من خالل دراسة عالقته مع مجموعة من العوامل . 

مواقع الشبكات اإلجتماعية و جودة الزواج و السعادة              توصلت بع  الدراسات الى اإلرتباط السلبي بين إستخدام 
 (Valenzuela   ،Halpern   وKatz  ،9114 )2  (بروز الغيرة و عدم الثقة في الشريكGreshon  ،

و المخاوف و القلق المرتبطة بتعلق الزوج بالتكنولوجية و تفقد إتصاالته و  Craven)  ،9111 )3(نقال عن 9111
و   Salehالخيانة الزوجية المؤدية للطالا ) 4( Warber،9111و Foxفي األنترنت مع أصدقائهم )  رسائله

Mukhtar ،9115 )5  ( الغ  و اإلنفصالClayton   ،Nagurney  وSmith ،9111 )6  كما .

                                                           

مكة المكرمة  الرضا الزواجي و أثره على بع  جوانب الصحة النفسية في ضوء بع  المتغيرات الديمغرافية و اإلجتماعية لدى عينة من المتزوجات في منطقة 1
 (.9111.سمكري، أزهار ياسين. )

2 Social network sites, marriages well-being and divorce: Survey and state –level evidence from the United states . Valenzuela .S, 
Halpern.D & Katz.J.E. (2014). 

3 Social networking infidelity: Understanding and exploring rules and boundaries in intimate partner relationships .Cravens.JD. (2013) 

4 Social Networking sites in Romantic relationships: Attachment, Uncertainty, and partner surveillance on Facebook . Fox.J & 
Warber.KM.( 2013). 

5 Social Media and divorce case study of DusteLG.A Jigawa state. Saleh.M & Mukhtar.J.I. (2015). 

6 Cheating, breakup, and divorce: Is Facebook use to blame?. Clayton.RB, Nagurney.A & Smith.JR.(2013) 
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إلى أن األنترنت يشكل تهديدا خطيرا على  Lussier                (9119)1و   Ferronتوصلت دراسة 
العالقات الزوجية ، إذ يسهل ليس فقط أنشطة جنسية ممتعة ، و لكن يؤدي أيضا الى تطوير عالقات رومانسية التي 

 يمكن أن تكون أكثر تهديدا لألزواج .
درة  الدراسات  التي تناولت إلى ن–في حدود البحث  –بالمقابل ، توصلت عملية استعرض األدبيات في البيئة العربية  

التي 2(9114( المشار إليها في دراسة العمار)9112اإلدمان على األنترنت لدى األزواج ما عدا دراسة بركات )
فردا( لمعرفة المشكالت األسرية المترتبة عن اإلدمان على األنترنت.أكدت النتائج  أن 11إستهدفت الذكور المتزوجين )

األنترنت هم أكثر معاناة من المشكالت األسرية سواء النفسية أو اإلجتماعية مقارنة بغير  المتزوجين المدمنين على
المدمنين ، كما أظهرت النتائج أن هذا اإلدمان يبدأ بوجود مشكلة لدى الزوج يعجز عن مواجهتها فيتحول إلى الشبكة 

الع عليها فالبع   منها إهتمت بالتعرف على أما جل الدراسات التي تم اإلط ، و هذا ما يزيد من المشكالت األسرية .
( ، أما البع  اآلخر فقد  91153آثار إستخدام األنترنت على العالقات اإلجتماعية  و األسرية كدراسات) األحمري، 

ركزت على التعرف على اإلدمان على األنترنت لدى الطلبة الجامعيين من حيث عالقته ببع  المتغيرات كالتوافق النفسي 
اإلجتماعي ، الدافعية نحو التحصيل الدراسي و التكيف اإلجتماعي و بع  اإلضطرابات النفسية ) القلق اإلجتماعي ، 

 ( .91164لنفسية( كدراسة  )  كامل، اإلكتئاب و الوحدة ا
العديدة من الزوجات في الوسط المهني  من  إنشغال   شكاوىنفس المالحظات سجلت في البيئة المحلية ، فبرغم ال

الزوجية بينهم ، إال أن هذا لم يثر إهتمام الباحثين ، إذ ما تم تسجليه من  العالقة تذبذب  األزواج بالشبكة العنكبوتية، و
 –في حدود الدراسة –استعراض األدبيات عن اإلدمان على األنترنت  و عالقته بكل من التوافق و الرضا الزواجي  عملية

هو غياب مثل هذه الدراسات بالرغم من أهمية المتغيرات، حيث اهتمت األبحاث السابقة التي تم اإلطالع عليها 
، أو   5(9114  المتغيرات كالتوافق األسري ) سعودي ، بإدمان الطلبة على مواقع التواصل اإلجتماعي و عالقته ببع

                                                           
1 Facebook : Fonctionnement conjugal. Ferron.A et Lussier. Y. (2012).   

 (9114فرع درعا . العمار ،خالد ) – إدمان الشابكة المعلوماتية ) األنترنت( و عالقته ببع  المتغيرات لدى طلبة جامعة دمشق 2

لسعودية بمدينة أثر إستخدام وسائل اإلتصال الحديثة على الحوار األسري : الهاتف الجوال و الشبكة العنكوبتية )األنترنت( .دراسة على عينة من األسر ا 3
 (.9115الرياض . األحمري، فاطمة بنت محمد.)

 (.9116التحصيل لدى طلبة جامعة ديالي كامل، سلمى حسين.) إدمان األنترنت و عالقته بالدافعية نحو 4

 (.9114إدمان الفايسبوك و عالقته بالتوافق األسري للطالب الجامعي .دراسة على عينة من طلبة بشار .سعودي، عبد الكريم.) 5
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أو مدى إستخدامها في  1(9116دراسة آثار إستعمال هذه الوسائل على األبناء بالخصوس كدراسات ) صافة،
( .كما نال مفهوم التوافق الزواجي قسط من اإلهتمام العلمي و  91122الجانب التعليمي كدراسة ) بن ناصر و كوا ، 

تقريبا نفس المالحظات المسجلة في البيئة العربية سجلت في البيئة المحلية  إذ  أغلب الدراسات تناولت التوافق 
حي  الزواجي من خالل البحث عن عالقته  ببع  المتغيرات  خاصىة لدى  العاملين في القطاع التعليمي و الص

( التي توصلت إلى وجود عالقة بين التوافق الزواجي و كل من 4 9117   ناصري ، 91193كدراسات )جديات ، 
الضغط النفسي ،  الضغوط المهنية  ، اإلنهاك  و الحداد النفسي ، أو من خالل عالقته بوضعيات خاصة كالزواج 

هذا من جهة ، و من جهة أخرى  لم يتم  6(5911أو لدى المرأة المعنفة ) مكرلوفي ، 5(9114المختلط ) عون ،
من حيث عالقة المفهوم  7(9114التوصل إال لدراسة واحدة  تناولت  الرضا الزواجي  و هي دراسة طعبلي و عمامرة )

 باإلتصال ، بينما الدراسات عن العالقة بين اإلدمان على األنترنت و التوافق و الرضا الزواجي تبقى منعدمة .
سبق ، تتضح الحاجة الماسة الى إجراء دراسة عن اإلدمان على األنترنت  و عالقته بكل من التوافق و الرضا بناء على ما 

الزواجي ، خاصة و أن إستخدام شبكات التواصل اإلجتماعي يعرف إرتفاعا ملفت لإلنتباه. و منه تهدف الدراسة إلى 
زواج ، الفروا الموجودة في مستوى اإلدمان على التعرف على مستوى إنتشار اإلدمان على األنترنت في وسط األ

األنترنت حسب الجنس و مدة الزواج .كما تهدف إلى التعرف على الفروا الموجودة بين المدمنين و غير المدمنين في  

                                                           

و اإلجتماعية و األخالقية و الصحية إلستعمال األنترنت على أبناء آثار إستعمال التكنولوجيات الحديثة على أفراد األسرة الجزائرية "دراسة للتأثيرات النفسية  1
 (.9116صافة، أمينة.)  األسرة الجزائرية نموذجا ".

2 The Use of Facebook as an Educational Tool to Develop the Writing Skill. The Case of ‘Master One’ learners at the Department of 
English/ University of Jijel. BENNACER, F &  KAOUACHE. , S.(2018)   

 (9119اإلنهاك النفسي و عالقته بالتوافق الزواجي لدى األطباء و ممرضي الصحة العمومية . جديات عبد الحميد ) 3

 (.9117ناصري، وردة.) عالقة الضغط النفسي بالتوافق الزواجي لدى والدي الطفل المري  بالسرطان . 4

أجنبي .دراسة ميدانية على عينة من األزواج المختلطة . عون -عربي و الزواج المختلط الجزائري–التوافق الزواجي : دراسة مقارنة بين الزواج المختلط الجزائري  5
 ( .9114عمار ) 

 ( .9115إستراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفة و عالقتها بالتوافق الزواجي .مكرلوفي، يمينة.)  6

بالوادي طعبلي، محمد  عالقة اإلتصال بالرضا الزواجي بأبعاده ) التآلفية ، التعامل مع الخالفات المالية ، الرضا الجنسي ( .دراسة ميدانية بالمركز الجامعي 7
 (.9114الطاهر و عمامرة، سميرة .) 
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 كل من التوافق و الرضا الزواجي بأبعادهما و إمكانية التنبؤ بكل من التوافق  و الرضا الزواجي من خالل اإلدمان على
  األنترنت . و يمكن تحديد مشكلة الدراسة في عدد من التساؤالت على النحو التالي:

ما مستوى إنتشار اإلدمان على األنترنت  لدى األزواج ؟ هل هناك فروا بين المدمنين على األنترنت و غير المدمنين في 
هل ر المدمنين في الرضا الزواجي بأبعاده ؟ التوافق الزواجي بأبعاده ؟ هل هناك فروا بين المدمنين على األنترنت و غي

 يمكن التنبؤ بكل من التوافق  و الرضا الزواجي من خالل اإلدمان على األنترنت ؟
 استنادا لألسئلة المطروحة تمت صياغة الفرضيات التالية :

  فرضيات الدراسة 
 هناك فروا بين المدمنين على األنترنت و غير المدمنين في التوافق الزواجي بأبعاده .  - 
 هناك فروا بين المدمنين على األنترنت و غير المدمنين في الرضا الزواجي بأبعاده .  - 
 يمكن التنبؤ بكل من التوافق  و الرضا الزواجي من خالل اإلدمان على األنترنت . - 
 
 

  أهمية الدراسة 
تمكن أهمية الدراسة كونها  محاولة للتعرف على مدى إنتشار مشكلة األنترنت لدى فئة يعتمد عليها المجتمع 

في  –للمحافظة على مقوماته و دعائمه اال و هي فئة المتزوجين و ذلك في بيئة عربية مع نقص الدراسات من هذا النوع 
التوافق و الرضا الزواجي اللذان يعدان دعامة الزواج الناجح . كما تكمن أهمية  و عالقتها بكل من-حدود علم الباحثتين 

الدراسة من الناحية التطبيقية حيث تتيح النتائج المتوصل إليها القائمين على خدمات اإلرشاد الزواجي و األسري للقيام 
افق و الرضا الزواجي أو تخفيضها لتحقيق بكل الخطوات لتضييق فجوة النزاعات الزوجية و العمل على إزالة معوقات التو 

الصحة النفسية و السعادة الزوجية .كما ستسمح بوضع إقتراحات تساهم في إنشاء مراكز متخصصة لإلصغاء الزواجي و 
 تقديم اإلستشارات الوقائية و العالجية لألزواج ، كما تشكل نقطة إنطالا لدراسات أخرى للتعمق في المشكلة أكثر .

  اإلجرائية للدراسة المفاهيم 
: يعرف إجرائيا بأنه الدرجات التي يحصل عليها األزواج في إستبيان اإلدمان على األنترنت  اإلدمان على األنترنت -

 ( . 9111المعدل و  الذي صمم من طرف حسام الدين عزب )
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ن التوافق الزواجي و أبعاده  المعد : يعرف إجرائيا بأنه الدرجات التي يحصل عليها األزواج في إستبيا التوافق الزواجي -
لعذا الغرض وهي : المشاركة الوجدانية، التجانس الفكري و القيمي، التشابه في العادات،  ، بعد الحرس على إستمرارية 

 العالقة، الثقة المتبادلة و صورة الطرف اآلخر . 

ج في مقياس الرضا الزواجي الذي أعده : يعرف إجرائيا بأنه الدرجات التي يحصل عليها األزوا  الرضا الزواجي -
  .(9111( و المعدل في البيئة العربية من طرف سمكري ) 1221)  Shnyder  شنايدر  

  اإلطار الن ري لدراسة 
  التوافق الزواجي 

 Quality of Marriageأو ما يطلق عليه حديثا جودة الزواج   Marital adjustmentيعد التوافق الزواجي
أحد األهداف األساسية لإلرشاد الزواجي ، و ذلك ألن التوافق بين الزوجين يساعد األسرة على القيام بوظائفها، و 
تنعكس آثاره على األبناء و على المناخ األسري و اإلجتماعي ، و على مستوى السعادة األسرية و األمن النفسي و 

الزواجي هدفا أساسيا لتخطيط البرامج اإلرشادية في هذا المجال،  اإلجتماعي ألعضاء األسرة . و يعتبر تحقيق التوافق
 للمساعدة  على التماسك األسري و التكيف، و مواجهة الضغوط الحياتية .

و يعكس التوافق الزواجي مفهوما عاما يشمل جميع المجاالت النفسية و المهنية و يعد نوعا من أنواع التوافقات 
يقوم به األزواج و الزوجات يختلف عن األدوار التي يؤدونها في العالقات األخرى  اإلجتماعية إذ أن الدور الذي

(هو وجود تقارب و تطابق نفسي، 9112( نقالعن الشهري )9115.فالتوافق الزواجي حسب الصمادي و الطاعات )
. و عدم وجود هذا علمي ،إجتماعي و عقلي ، باإلضافة إلى العديد من األمور المهمة التي يجب أن تجمع الزوجين 

التوافق يبرز إلى حد كبير أسباب كثيرة من المشكالت الزوجية ، فالتوافق بين الزوجين هو قبول الزوج أو الزوجة أحدهما 
 لآلخر بإيجابياته و سلبياته و القدرة على التواصل و تحمل المسؤولية و إحتواء الخالفات .

( أن هذا المفهوم متعدد األبعاد 9116ليه في دراسة صالح ) ( المشار ا9114و آخرون ) Gattisو يرى  جاتيس 
يتحدد من خالل درجة التشابه بين الزوجين في الشخصية ، لذلك فالفرد يبحث عن زوجة تتفق في سماتها و ثقافتها و 

 قيمها معه . 
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فرأى أن التوافق الزواجي يتحدد باألبعاد التالية:  1(9112( نقال عن الصغير )1222) Bouchardأما بوتشارد 
درجة اإلختالف بين الطرفين، تبادل األفكار و اآلراء بينهما و نوع العالقة )السلبية أو اإليجابية( بين الزوجين . فإذا 

ا إذا أصبحت واجه الزوجان اإلختالفات البسيطة بالتفاوض و الحوار و المناقشة يمكن لهما الحفاا على توافقهما، أم
هذه اإلختالفات مطلقة )إختالفات أساسية في الرأي( فإنه يصبح من الصعب جدا إيجاد التوافق بينهما. أما تبادل 
األفكار و اآلراء فإنه يؤدي إلى التفاعل بين الزوجين، هذا التفاعل الذي يوثق العالقة بينهما أو يؤدي إلى فشلها، و 

قة التي يسودها اإلحترام و المودة و العاطفة الصادقة تؤدي إلى توافق الزوجين أما إذا بالنسبة لنوع العالقة ، فإن العال
 سادها البغ  و الكراهية و عدم اإلحترام فإنها تؤدي إلى فشل الزواج .

إلى أن التوافق الزواجي ال يقصد به مجرد سد  2(9112( المشار إليها في دراسة الشهري )1221و تشير إسماعيل ) 
ات الجنسية بصورة منتظمة فقط، و ال وسيلة للتعاون اإلقتصادي فقط و ال وسيلة للتجاوب العاطفي بين الزوجين الحاج

فقط، إنما هو كل ماسبق من سد الحاجات األولية و البيولوجية ووسيلة للتعاون اإلقتصادي ووسيلة للتجاوب العاطفي ، 
إطار التفاني و اإليثار و اإلحترام و التفاهم و الثقة المتبادلة ،  باإلضافة إلى القدرة على نمو شخصية الزوجين معا في

قدرة الزوجين على تحمل مسؤوليات الزواج و حل مشكالته الموجودة ثم القدرة على التفاعل مع الحياة من حيث بروم 
 لحلها . مشكالت جديدة نتيجة للسيرورة الدائمة للحياة و العمل على حلها و عدم تراكمها و تعلم أساليب

 إلستمرار من المتطلبات الضروررية  وهو الزوجية، يعدمؤشرا من مؤشرات السعادة الزواجي التوافق أن من الرغم وعلى
 مفهوم مختلفة عن  ال يعني سعادتهما ، فالسعادة  الزوجين بين التوافق أن غير هادئ ومستقر، بشكل الزوجية الحياة
 وجدت إذا ولكن سعادة، في يعي  ال أنه إال اآلخر، تجاه بواجباته يقوم منهما وكل متوافقين، الزوجين نجد فقد التوافق،
 حتما أنها أسرة متوافقة . يعني فهذا سعيدة أسرة

العالقة اإليجابية بين الفرد و محيطه ، إذ أنه يتضمن اإلحساس بالسعادة  مؤشرا على الزوجين التوافق بين و لطالما أعتبر
الشعور باألمن و الطمأنينة مع اآلخرين ، بضرورة القيام بالواجبات، إحترام اآلخرين و التعاون معهم و الرضا عن الذات، 

و تقبل النقد و القدرة على التعبير عن األفكار و المشاعر دون خوف . لهذا، من الطبيعي أن يؤدي التوافق بين الزوجين 

                                                           

 ( .9112التوافق الزواجي في المجتمع السعودي ، الصغير، صالح بن محمد .)  1

 رجع سابق م  2
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تنشأ بيئة صحية و هادئة في األسرة ، تؤدي إلى اإلستقرار بكل هذه المؤشرات على تعزيز حالة اإلستقرار األسري ، ف
 .1(9116النفسي و اإلجتماعي  و تثبيت األسرة بعيدا عن التصدع و اإلنهيار ) البريكي ، 

 على تسير ال فالحياة يعوقه ، لما يتعرض أنه كما ويدعمه، يقويه لما  آخر شيء أي شأن شأنه الزواجي يتعرض التوافق
أ( المشار إليها في -1221) بيومي محمد ذكر لذلك  ، كلية بدرجة متوافقة زوجية حياة توجد ال و واحدة، وتيرة

 منهما لكل وأن الزوجين، بين المتبادلة العالقة أساس على يقوم لكونه الزواجي التوافق ( أن9119دراسة جديات      ) 
 بع  وجود من تخلو ال السعيدة الزوجية فالحياة لهذا الزوجية، المعاملة في الخاصة وأساليبها سماتها لها شخصية

 في الزوجين نجاح فبقدر الزواجي، للتوافق ومساعد جيد مدعم إلى الزوجان تفاهم خالل من تتحول والتي االختالفات
في البعد األخالقي مثل  الزواجي التوافق معوقات و تتمثل  الزواجي، التوافق تحقيق بقدر االختالفات هذه مثل حل

الشك في تصرفات أحد الزوجين و إهمال الزوج لمسؤولياته الشرعية ، البعد المادي المثمتل في كثرة طلبات الزوجة أو 
 طمع الزوج في راتب الزوجة العاملة و إهتمام الزوج الزائد بالعمل على حساب األسرة .

الزوجان أحد  ثقافة مستوى في الشديد والتفاوت للزوج، أو للزوجة الثقافي الوعي انخفاض مثل الثقافي كما يعتبر البعد
 الزوجين و البعد بين الزائدة والغيرة النفسية، الضغوط ككثرة النفسي معوقات التوافق الزواجي ، عالوة على ذلك ،البعد

ضف إلى ذلك البعد  الزوجين.  أحد وعقم الزوج، شخصية وضعف المنزل، داخل بمظهرها الزوجة عناية كعدم الشخص
اإلجتماعي كالمغاالة في السيطرة من طرف الزوج أو زواج الرجل مرة اخرى و إهماله زوجته األولى . و يلعب عدم 

 دورا في سوء التوافق الزواجي و أيضا سوء التواصل .  2(9112اإلشباع الجنسي حسب سميرة أبو غزالة ) 
 وتوقعات حاجات مواجهة في الزوجين لفشل نتيجة والعصابية واالكتئاب القلق الى الزوجية العالقة اضطراب و يؤدي
 تربية أسلوب او بالمال المتعلقة الصراعات او والرغبات واآلراء العادات في للفروا كالهما تقبل في الصعوبة أو بعضهما
 بين التعارض أو بوضوح البع  لبعضهم أفكارهم التعبير عن على القدرة وعدم العالقات في الفشل جانب إلى األبناء

 .3( 9119الحياة ) جديات ، بفراغ واإلحساس النفسي اإلضطراب يشبع ذلك كل الزوجين اتجاهات
  الرضا الزواجي 

                                                           

 (9116حسن ) ، التوافق الزواجي و أثره على إستقرار األسرة. البريكي 1

 (  9111فاعلية برنامج لإلرشاد بالواقع في خف  حدة إدمان اإلنترنت ورفع درجة تقدير الذات لدى طالب الجامعة. أبو غزالة، سميرة ) 2

 مرجع سابق   3
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يعود اإلهتمام الواسع بالدراسة العلمية للرضا الزواجي إلى التسعينات من طرف  Bradbury  (9111)1حسب 
الزمنية  عدًدا كبيرًا من األبحاث المنشورة حول باحثين يمثلون توجهات وأهداف متنوعة، إذ شهدت هذه الحقبة 

مجموعة واسعة من المواضيع المتعلقة بالرضا الزوجي الدالة على استمرار أهمية فهم نوعية الزواج، كهدف في حد ذاته 
رضا وكوسيلة لفهم تأثيره على العديد من العمليات األخرى داخل وخارج األسرة، كما ينبثق األساس المنطقي لدراسة ال

 االستقرار بعدم تنب  التي العوامل أهم أحد الزواجي الرضا عدم الزوجي عن مركزيته في الرفاهية الفردية والعائلية بإعتبار
 الزواجي. 

و  Trudelو لقد توصلت الدراسات السابقة إلى أن الرضا الزواجي يتأثر بكوكبة من العوامل كالنشاط الجنسي) 
Goldfard ،9111)2  ،لنفسي الناتج عن ضغوط العمل )ماينواإلنهاك اMauno  كنونن وKinnunen  

اسلوب إختيار شريك الحياة و الرضا ، (9119نقال عن جديات )(  Williams  ،9117   ويليامس 1222،
 .3(9111الزواجي) العودة ،
التي عملت على البحث عن العالقة بين الرضا الزوجي  4(9111و آخرون )   Khalatbariو بينت دراسة 

واالستقرار العاطفي  عن طريق استبيان "اإلرضاء الزواجى اإلسالمى" و كذا استبيان"عامل الشخصية الخمسة"  وجود 
ي ،  عالقة ذات داللة إحصائية بين الرضا الزواجي واالستقرار العاطفي، مما يعني أنه كلما ارتفع مستوى رضاهم الزواج

 كلما كانت درجة عصابيتهم أقل وأصبح الناس أكثر اكتساباً لالستقرار العاطفي. 

من خالل دراسة األنواع المختلفة من اإلدراكات  Schneewind  (9112)5و  Wundererووجدت دراسة 
الذي يشعرون أنه في العالقات الحميمة كالمعايير الزوجية و التي شملت مدى التشارك ، المساواة ، و إستثمار الزوج 

يجب أن يتمتعوا به ويختبرونه بالفعل في زواجهما ارتباطات كبيرة بين هذه المعايير والرضا الزواجي وعمليات التكيف 
 الدينامي.

                                                           
1 Research on the nature and determinants of marital satisfaction: A decade in review. Bradbury And all, (2000). 

2 Fonctionnement et dysfonctionnement conjugal et sexuel, dépression et anxiété .Trudel.G et Goldfarb.M.R. (2010).   

 (.9111سر بمدينة الرياض .العودة، وجدان بنت عبد الرحمن. )أسلوب إختيار شريك الحياة و عالقته بالرضا الزواجي لعينة من ربات األ 3

4 The relationship between marital satisfaction (Based on religious criteria) and emotional stability.  Khalatbari and all. (2013). 

5 The relationship between marital standars, dyadic, coping and marital satisfaction Wunderer & Schneewind (2008). 
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 بالرضا الزواجي  الشخصيةعالقة 1(9112وآخرون) Shackelfordمن جهة أخرى أوضحت دراسة
الذين لديهم أزواج غير مرغوب فيهم بشكل خاس )تدني  في االتفاا و احتمال الخيانة الزوجية،حيث صرح األشخاس 

و اإلنبساط( واألزواج غير الموثوقين بشكل خاس )أي األشخاس منخفضي الضمير( بأنهم أقل رضا عن زواجهم و 
 هناك احتمال أكبر لالنخراط في عالقات خارج نطاا الزواج.

 إن ( إلى9111المشار إليه في دراسة الطالع و الشريف )( 9115  سليمان ،  2002 الضبع،  أشارت دراسة) و
 ، لألسرة العام السياا ضوء في الشخصية وتكوين ، القرارات ، اتخاذ االتصال مشكالت ، األوالد مع الوالدية العالقات

 كالثبات الشخصية سمات ببع  إيجابيا ارتباطا الزواجي الرضا كما يرتبط  .الزواجى بالرضا العالقة في هامة متغيرات هي
 ، اآلخر احتياج تجاه الحساسية ، الذات نحو العاطفي التكوين قوة ، النفس في الثقة ، العمل في المثابرة ، االنفعالي
 االنسياا لليأس .  وعدم ، المبادرة ، المسئولية تحمل ، الذات توكيد ، العاطفي التعبير ، الدفء

الرضا الزواجي يرتبط بالمحافظة على إستمتاع الزوجين بحياتهما ، و أن عالوة على ذلك ، أشارت  الدراسات إلى أن 
األزواج ممن لديهم عالقات ذات رضا مشترك دائم يجنون العديد من الفوائد. كما ذكرت بع  األبحاث كدراسات 

(Glade،9115   Kirby ،9115 ( المشار إليها في دراسة سمكري  )إرتباط الرضا الزواجي بالراحة9111 )  و
السعادة و القدرة على مقاومة    و مواجهة التأثيرات السلبية الناجمة عن األحداث الحياتية الضاغطة ، و على عكس 
من ذلك يؤدي عدم الرضا الزواجي إلى تدهور الصحة النفسية و الجسمية للزوجين كاإلصابة باإلكتئاب ، كما يمكن أن 

 .يؤثر ذلك كذلك على األبناء ثمرة ذلك الزواج

 

  اإلدمان على األنترنت 
 البحث بمحركات فاألنترنت الحالي، العصر إلنسان خيارًا األنترنت رأسها وعلى االتصال وسائل استخدام يعد لم

 والتفاعل االتصال عصور من جديًدا عصًرا وفتح كافة، االجتماعية الحياة مجاالت يغزو أصبح المتنوعة ومواقعه المتعددة
 أفرزت حيث سلبية، عواقب خلفت بالمقابل لكنها ، لمستخدميه والمعارف المعلومات من زخًما ووفر األفراد، بين

المفرط لإلنترنت  االستخدام يحدثها قد التي السلبية والثقافية واالجتماعية والنفسية الجسدية اآلثار من مخاوفًا

                                                           
1 Personality, marital satisfaction, and probability of marital infidelity Shackelford and all (2008). 
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(Huang  ،Wang ،Qian  ،Tao  وZhang   9117 1  Thatcher  وGoolam ،9115   
Young ،1227 ، 91152نقال عن  شاهين  .) 

من تعداد سكان العالم يستخدمون شبكة اإلنترنت لغايات متنوعة منها اكتساب  %51و تشير اإلحصائيات أن
 المهارات، التجارة، التسوا، تبادل المعلومات، التسلية والترفيه وتتبع األخبار والتواصل.... إلخ، وهذه األرقام في تزايد 

 .  3(9117مستمر السيما و أن سرعة اإلنترنت قد تضاعفت نتيجة للتطور التكنولوجي )الراشيدات ، 
حيث أشارت مجلة  األنترنت، شعبية تزايد مع حديثة اجتماعية كقضية األنترنت مشكلة اإلدمان على برزت وقد

 وأوضحت األنترنت. إدمان  من شبكة األنترنت يعانون مستخدمي من 32 % أن "Newsweekالنيوزويك"
 هنالك إن بل اإلدمان، أعراض عليه تظهر األنترنت مستخدمي من 911كل  بين من شخص هناك أن الدراسات
 البع   يضحي أن كما يمكن لذلك، يدعو عمل دون األنترنت على أسبوعًيا أكثر أو (  ساعة12يقضون )  أشخاس
 في الوقوع خالل من الشخص حياة تدمر أن الممكن من بل وبالمال، واألسرية االجتماعية والعالقات والعمل بالدراسة

و آخرون ،  Huang) واالجتماعي النفسي توافقه على تؤثر قد مشكالت من يفرزه وما األنترنت، إدمان دائرة
9117)4  . 

المجال محدوًدا  و هذا  في البحث زال ما حيث نسبًيا، الحديثة النفسية المفاهيم اإلدمان على األنترنت من مفهوم يعد
 إلى مصطلح عدلته ثم ،"األنترنت إدمان اضطراب "مصطلح استخدمت  أول من  Young  (1226)5قد كانت
 Problematicالمرضي" . ثم شاع مصطلح االستخدام المشكل لألنترنت  األنترنت استخدام" عليه أطلقت

Internet Use نترنت  ألا إدمان على  مصطلح استخدام يفضلون زالوا ال الباحثين من العديد أن من الرغم على
Addiction Internet . 

يزداد يوميا عدد مستخدمي  أصبح اإلدمان على األنترنت اليوم مشكلة اجتماعية متنامية عبر الثقافات والبلدان ، إذ 
ايسبوك الظاهرة األنترنت بشكل مثير للدهشة ويصبحون مدمنين عليه. و لعبت الشبكة اإلجتماعية اإلفتراضية الف

                                                           
1 Chinese internet addiction inventory: Developing a measure of problematic internet use for Chinese college students, Huang and all 
(2007). 

 (.9115سلوكي في خف  إدمان األنترنت لدى عينة من الطلبة الجامعيين . شاهين، محمد أحمد ) -فاعلية برنامج إرشادي معرفي 2

 (.9117تأثير شبكة األنترنت على المراهقين في األردن " دراسة مسحية"  . الراشيدات ، جمانا محمد علي محمد .)  3

 مرجع سابق    4

5 Internet addiction: The emergence of new clinical disorder, Young.K. (1996). 
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و  Mojaz( نقال عن Fenichel  ،2003الجديدة التي تشكلت من دمج تكنولوجيا االتصاالت حسب )
 ( دورا رئيسيا في ذلك من خالل تعميم  المساواة عن طريق منح عضوية مجانية للمستخدمين. 9115آخرون)

( ، يحدث اإلدمان على  األنترنت عندما يستخدم الفرد الكمبيوتر من أجل المتعة أو 1222)  Gawel وفقا لــ
اإلشباع أو التخفيف من الضغوط   و يسبب عدم إستخدامه شعور بسرعة االنفعال والخروج عن السيطرة أو االكتئاب 

 .1( Manikandan ،9119و  Johnوكذا إهمال العمل ، المدرسة أو االلتزامات العائلية ) 

  (  إدمان األنترنت على أنه9112)  Blackو  Shawعرف  2(9116و آخرون )   Abdul Azizنقال عن 
هواجس  مفرطة أو خاضعة لتحكم ضعيف ، إحتياجات أو سلوكات فيما يتعلق باستخدام الكمبيوتر والوصول إلى 

"مشكلة إستخدام 2000)وآخرون)  Shapira. في حين عرف   Distressاألنترنت المؤدي إلى عجز أو ضيق 
األنترنت" كنقص وظيفي لألنشطة اليومية ومشاعر الكرب الناجمة عن إدراك الشخص أنه غير قادر على التحكم في 

 .  االعتماد على األنترنت
( يفهم السلوك اإلدماني على اإلنترنت من  خالل بع  االحتياجات مثل االحتياجات 1226)  Youngحسب 

بالنسبة لبع  األفراد، تكمل  .حاجة إلى تغيير حالة الوعي ، الحاجة إلى االنتماء والحاجة إلى العالقة الجنسية ، ال
 المساحة اإللكترونية العالقات الشخصية، يحاولون بطرا جديدة التعبير عن أنفسهم.

أنه يمكن تصنيف اإلدمان على األنترنت على أنه إدمان جنسي إلكتروني ،  3(9111و زمالئها ) Youngإقترحت  
إدمان على العالقات اإللكترونية ،  التعلق القهري باألنترنت  ، اإلدمان المعرفي أو اإلفراط المعلوماتي  واإلدمان  على 

   .الكمبيوتر

في: استخدام الشبكة المعلوماتية لفترة  ( أنه يمكن إجمال أعراض اإلدمان على األنترنت1226) Youngو أشارت 
طويلة يشكو منها أفراد األسرة والمقربون، إهمال الواجبات الدراسية واألسرية والزوجية والمهنية، كثرة السهر، األرا 
والتعب، الشعور بالتوتر والضجر نتيجة انفصال خط األنترنت، حالة الترقب والشوا للجلسة القادمة، عدم القدرة على 

ط استخدام األنترنت، الشكاوى الجسدية الناتجة عن كثرة الجلوس على الشبكة، الميل إلى العزلة واالنطواء مع قلة ضب

                                                           
1 Internet addiction and relationship behavior of married it professionals .John. & Manikandan. (2012). 
2 Disconnected marriage, connected internet: Exploring the internet addiction among married men and women in Selangor, Malaysia. 
Abdul Aziz and all (2016). 

3 Cyber-Disorders: The mental health concern for the new millennium Young and all (2000). 
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التفاعل االجتماعي،ظهور أعراض انسحابية مثل: االرتعا  واالرتجاف والعصبية والقلق بسبب الحرمان المؤقت األنترنت 
نه يكتب على الحاسوب، وكل هذه األعراض انسحابية وهروبية.كما ، ويبدو الشخص وكأنه يحلم به ويحرك أصابعه وكأ

 . يتم اإلفراط في استخدام األنترنت على الرغم من التكلفة المادية التي تؤثر سلبياً على الشخص

الشعور  ( تم وضع ثمانية معايير لفهم اإلدمان على األنترنت و تشخيصه المتمثلة في: 9114نقال عن دراسة العمار ) 
نشغال البال حول الشبكة المعلوماتية وما قام به وما سيقوم به الحقاً،  الشعور بحاجة إلى زيادة وقت، الجلوس على با

الشبكة لكي يحقق الرضا النفسي،  الفشل بصورة متكررة في ضبط استخدام الشبكة المعلوماتية أو في التوقف عنها، 
ما يحاول الفرد التقليل من استخدام الشبكة المعلوماتية أو التوقف الشعور بالضجر وحدة المزاج واالكتئاب والغضب عند

عنها،  الجلوس على الشبكة المعلوماتية أكثر مما خطط له، فقدان عالقة مهمة أو عمل أو فرصة مهنية أو دراسية أو 
آلخرين لتخفي مدى الخوف من فقدها بسبب استخدام الشبكة المعلوماتية، الكذب على أفراد األسرة أو المعالجين أو ا

الجلوس  واإلفراط في استخدام األنترنت .  استخدام الشبكة المعلوماتية كوسيلة للهروب من المشكالت أو للتخلص 
من حدة المزاج أو من مشاعر اليأس والذنب والقلق واالكتئاب. و وفقًا لهذه المعايير إذا أجاب الفرد بنعم على خمسة 

  ة اإلدمان على األنترنت .أو أكثر منها فإنه يعاني مشكل

هناك فرا بين من يستخدم اإلنترنت بشكل طوعي وبإفراط دون مبرر أو حاجة موضوعية، Duran(9111)1حسب 
ومن يستخدمه ألن طبيعة عمله تحتاج استخداًما مفرطًا لألنترنت، فالحالة األولى هي إدمان على  األنترنت، أما الحالة 

 نيف.الثانية فال تقع ضمن هذا التص

نقال عن  MuHu ،9117  موهيو  9112  زيدان،9111  القرني ،9111دراسات )إبراهيم، نتائج و أظهرت
 تزداد شخصياتهم، سمات من كسمة والعزلة الوحدة من عالية بدرجة يتسمون (  أن األفراد الذين 9115شاهين ،
 المواجهة، على قدرتهم وتقلل فيه، مبالغ بشكل األنترنت استخدام على اعتمادهم حال في بالوحدة والشعور العزلة لديهم
 األنترنت اإلدمان على  بين دالة موجبة إرتباطية لوجه، كما توصلت إلى عالقة وجًها مباشرة اجتماعية عالقات وإقامة
  القلق االجتماعي واالكتئاب، و عالقة سالبة مع الطمأنينة النفسية. القلق، من وكل
 

  الكندري  9112  ساري،  9114  الفرح،  9111الدراسات العربية كدراسات ) عبيدات، أشارت نتائج بِع   
،  Rainieو  Caplan  ،2003    Shklovski  ،Kraut( والغربية ) 9116  اليوسف، 9111والقشعان، 

                                                           
1 Internet Addiction Disorder. Duran, M. (2003). 
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طبيعيِة في الحياة (  إلى أن مفرطي استخداِم األنترنت  يِبدون منعزلين ِعن االرتباطات واألنشطة االجتماعية ال 2004
الواقعية، وأنهم ِقد يِقطعون هذه الروابط في الوقت الذي يصبح األنترنت فيه العامل االجتماعي الوحيد المسيطر على 

 حياتِهم.   
، تأثرت بع  العالقات بين األزواج سلبيا، مما أدى في بع  األحيان إلى  1221منذ نشأة األنترنت في عام 

و آخرون  Abdul Aziz( المشار إليها في دراسة Wampler ،2003و  Parkerانفصالهم أو طالقهم )
من % 11إلى  91(.و وفقا لتقرير صادر عن الرابطة األمريكية للزواج والعالج األسري ، فإن ما بين 9116)

أن ما مستخدمي األنترنت يتصفحون األنترنت للعديد من األنشطة التي يمكن اعتبارها خيانة عاطفية أو جسدية. و 
من المستخدمين يصبحون مدمنين على األنترنت ألغراض جنسية ، إما لمشاهدة  صور إباحية أو % 17يقرب 

اإلنخراط في عالقة عبر اإلنترنت ومعظمهم رجال متزوجين. فاإلدمان على األنترنت يسبب في فقدان  الثقة والحميمية 
  .ء الزواجداخل العالقة الزوجية  ، والتي غالبا ما يؤدي إلى إنها

 % 71( صرح 9116و آخرون )   Abdul Aziz( المشار إليها في دراسة 9111)  Seokو في دراسة كورية لــ 
ممن تم تشخيصهم على أنهم مدمني ألعاب  % 12، وأن حياة   من مستخدمي األنترنت أنهم مدمنين على األنترنت 

 Stuartالضغط .و أشار بحث أجري من طرف ستيوارت  األنترنت تأثرت سلبيا كانهيار الزواج ،فقدان الوظيفة  و
من المشاركين صرحوا أن االستخدام المفرط لألنترنت أثر على عالقاتهم. في حين صرح  % 16( أن حوالي 9111)

عاًما أنهم يفضلون االستغناء عن زوجاتهم / شريكهم بداًل  92و  12من األشخاس الذين تراوحت أعمارهم بين  24%
و وفقا لألكاديمية األمريكية لمحامي  9111عن إستخدام األنترنت. عالوة على ذلك، في مسح أجري عام من التخلي 

  Lenhartالزواج، واحد من كل خمسة أزواج فاشلة سببها الشبكات االجتماعية. في الوقت نفسه ، تبين من دراسة 
،Duggan  وSmith (9114)1  من مستخدمي اإلنترنت المتزوجين يشيرون إلى أن اإلنترنت كان له  %11أن

من مستخدمي اإلنترنت فقد  %79صرحوا بأنه كان له "تأثير بسيط" ، أما  %17"تأثير كبير" على عالقتهم ، بينما  
من  %74أن إتفقوا على عدم وجود تأثير حقيقي على اإلطالا على شراكاتهم  . وأشارت الدراسة أيًضا إلى 

إن التأثير كان سلبيًا في  %91مستخدمي اإلنترنت أشاروا إلى التأثير اإليجابي لألنترنت على زواجهم بينما صرح 
 .الغالب

                                                           
1 Couples, the Internet and social media. How American couples use digital, technology to manage life, logistics, and emotional 
intimacy within this relationships. Lenhart and all (2014). 
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بعد  خمسة وثالثون سنة من ظهور األنترنت ، ال يزال التأثير السلبي المستمر لإلدمان على األنترنت يستقطب إهتمام 
 الباحثين ،

( عواقب Kimeto ،91161  McDaniel   ،91172   Ryan  ،91153ن الدراسات)بينت مجموعة م إذ
اإلدمان على األنترنت لدى األزواج متمثلة في ارتفاع مستويات القلق ، الضجر ، االنفصال ، والخوف من الفقدان 

لين ، مما يؤدي في يسبب سلوكات ضارة للعالقات الرومانسية ، كالتواصل مع شركاء بديكما  .باإلدمان على الفيسبوك
حدوث صراعات ، االنفصال أو الطالا. و صرحت نسبة صغيرة من أفراد العينة )المشاركون في  بع  األحيان إلى

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين كما توصلت إلى السكن / المتزوجون ( تورطهم في الخيانة الزوجية الرقمية .
 اعر المرتبطة بالشك ، الغيرة ومشاعر الوحدة واإلبتعاد العاطفي.إستخدام وسائل التواصل االجتماعية والمش

تعد الخيانة اإللكترونية من أخطر اآلثار المترتبة عن اإلدمان على األنترنت و هي  Ferron  (9111)4نقال عن 
يقصد بها  ( و التي Whitty  ،9112) حقيقة جديدة ومتنامية والتي يمكن أن تكون عامل انهيار العالقة الزوجية

استخدام األنترنت إلنشاء تبادل عاطفي أو جنسي في حين أن الشخص ملتزم بعالقة زوجية  . وعليه  هناك انتهاك 
(. تعتبر السرية جزء ال يتجزأ من   Morehouse  ،2002 و   Schnarchللحصرية  العاطفية أو الجنسية)

قاء هذه المناقشات عبر اإلنترنت سرية ، كحذف تاريخ المحادثة الخيانة والعديد من االستراتيجيات يتم اللجوء إليها إلب
(  عاطفية بطبيعتها Findlay ،9114و  Underwood الخيانة على األنترنت حسب)أندروودو غالباً ما تكون  .

 لمأل الفراغ  المحسوس في عالقة الزوجين.

 

 

 اإلجراءات الميدانية للدراسة

                                                           
1 The effect of social media on marital success. A case of Lang’Ata constituency, Nairobi County, Kenya .Kimoto.J. (2016). 

2 Do you have anything to hide? Infidelity-Related on Social media Sites and marital satisfaction .McDaniel and all  (2017). 

3 Face book Addiction: An exploratory study using mixed methods. Ryan. A. (2015) 

4 Les problèmes de couple découlant de l’utilisation d’Internet . Ferron.A. (2013).   
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و  من الدراسة اإلجراءات المنهجية التي تم إتباعها لتحديد العينة و خصائصها ، األدوات المطبقة  الجزء يتناول هذا
 األساليب اإلحصائية المستعملة لمعالجة المعطيات .

  منهج الدراسة 
هي  إقتضت طبيعة الدراسة الحالية إستخدام المنهج الوصفي اإلرتباطي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة في الواقع كما 

موجودة ، و يهتم بوصفها بدقة و التعبير عنها كميا و كيفيا . كما يسهم في تحديد إذا ما كان هناك إرتباط بين متغيرين 
سيكومتريين أو أكثر و درجة هذا اإلرتباط ، و عليه فإن الغرض من إستخدام هذا النوع من المناهج البحثية يتمثل في 

المتغيرات موضوع الدراسة و يتم من خالله التعرف على عالقة اإلدمان على  تحديد وجود عالقة أو عدم وجودها بين
 األنترنت و كل من التوافق و الرضا الزواجي و التنبؤ بأثر اإلدمان على األنترنت على كل من التوافق و الرضا الزواجي .

                                                                           عينة الدراسة 
 : تم اللجوء إليها لمعرفة الخصائص السيكومترية ألدوات البحث المتمثلة في إستبيان  العينة اإلستطالعية

 111قدر حجم عينة إستطالعية التوافق الزواجي،  مقياس الرضا الزواجي و إستبيان اإلدمان على األنترنت، و 
 سنة. 15.1زوج و زوجة متوسط العمري 

 تم إختيار عينة الدراسة عن طريق المعاينة غير اإلحتمالية و بالضبط المعاينة العرضية  عينة الدراسة األساسية :
ال التي تعرف على أنها الطريقة التي تسمح للباحث بسحب عينة من مجتمع البحث حسب ما يليق به و إحتم

 . 1(9114إختيار عنصر ما بأن يكون ضمن العينة غير معروف و غير محدد مسبقا ) أنجرس ، 
و قد تم وضع مجموعة من الشروط إلختيار العينة متمثلة أساسا في أن يكون أفراد العينة : متزوجين غير منفصلين ، من 

 الجنسين و من مستخدمي األنترنت .
  :سنة بمتوسط  56إلى  99زوجة( تتراوح أعمارهم من 51زوج، 51فرد ) 111تتكون العينة من حجم العينة

(  ، مع العلم  أن أعمار األزواج و الزوجات ألفراد العينة 2.61(سنة و إنحراف معياري )41.17عمري )
 ( .2.52( سنة و إنحراف معياري )12.11سنة بمتوسط عمري ) 67و 96تتراوح ما بين 

  خصائص العينة 
 نة بالخصائص كما هي موضحة في الجداول التالية:يتميز أفراد العي

 ( : توزيع أفراد العينة حسب الخصائص اإلجتماعية )الديمغرافية (11جدول ) 
                                                           

 (.9114منهجية البحث في العلوم اإلنسانية.تدريبات عملية .أنجرس ، موريس ترجمة صحراوي بوزيد ، بوشرف كمال و سبعون سعيد . ) 1 
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 النسبة المئوية التكرارات الفئات المتغيرات
الفار  العمري بين 

 الزوجين
 11 11 ال يوجد

 44 44 سنوات 4 -2بين 
 43 43 سنوات 10-8بين 
 02 02 فاكور  11

 03 03 إبتدائي المستوى التعليمي 
 34 34 ثانوي
 63 63 جامعي

المستوى التعليمي 
 للزوج/الزوجة

 02 02 بدون مستوى 
 04 04 إبتدائي 
 39 39 ثانوي 
 81 81 جامعي 

 14 14 ال يوجد  عدد األبناء  
 28 28 طفل واحد 

 84 84 أطفال  4-2من 
 03 03 أطفال و أكور  8

 
 (: توزيع أفراد العينة حسب خصائص الزواج19جدول رقم )

 النسبة المئوية  التكرارات  الفئات  المتغيرات 
 55 55 سنوات و أقل 11 مدة الزواج

 46 46 فأكثر 11
 11 11 سنة 91أقل من  سن الزواج 

 74 74 سنة 11-91بين 
 91 91 سنة 11-41
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 14 14 فأكثر 41
 11 11 طريقة تقليدية طريقة إختيار الشريك 

 62 62 بالتعارف
 

 ( توزيع أفراد العينة حسب ظروف إستخدام األنترنت11جدول رقم )
 النسبة المئوية التكرارات الفئات المتغيرات

 99 99 سنوات 5اقل من  مدة إستخدام األنترنت
 42 42 سنوات 11-5بين 

 11 11 فأكثر11
 11 11 في البيت فقط األنترنت مكان إستخدام

 14 14 مكان العمل فقط
 19 19 مقاهي األنترنت
 15 15 في البيت و العمل
في البيت و مقاهي 

 األنترنت
11 11 

 97 97 في كل األمكنة
البقاء لساعات متأخرة 
من الليل في إستخدام 

 األنترنت

 52 52 نعم

 49 49 ال
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  أدوات الدراسة 
 األدوات المستخدمة في هذه الدراسة فيما يلي: تمثلت

 : تم بناء استبيان أساس توقعاته تنبثق من المعارف النظرية ، يغطي بع  استبيان المعطيات الديموغرافية
سؤاال ، الهدف من األسئلة التعرف  12الخصائص الديمغرافية المتعلقة بالمبحوثين .يتكون هذا اإلستبيان من 

 ية و العائلية ، كما تهدف للتعرف على معطيات عن الزواج و ظروف أستخدام األنترنت .على البيانات الشخص
  : تم بناء هذا اإلستبيان بهدف قياس التوافق الزواجي في بع  األبعاد التي إرتأينا أنها إستبيان التوافق الزواجي

بين أبعاد كل من التوافق من مقومات الزواج من جهة ، ومن جهة ثانية ، حتى ال يكون تداخل و تشابه 
 الزواجي و الرضا الزواجي ، األمر الذي تم مالحظته بعد اإلطالع على بع  المقاييس .

بعد مراجعة األدبيات و الدراسات السابقة و األدوات المستعملة ضمن هذا المجال كمقياس التوافق الزواجي لفرج و عبد 
المعدل من طرف زواوي )  Spanierقياس التوافق الزواجي لــ(، م9114( المشار إليه في دراسة عون)1222الله )

( و مقياس 9115وإستبيان التوافق الزواجي إلبراهيمي) 2(9114و النسخة المترجمة من طرف بلميهوب ) 1(9117
أبعاد المتمثلة  14( بند مقسمة الى  62(، تم صياغة ) 9116( المشار إليه في دراسة صالح )1225محمد بيومي )

عد المشاركة الوجدانية ،بعد التجانس الفكري و القيمي، التشابه في العادات، بعد الحرس على إستمرارية العالقة، في: ب
 صورة الطرف اآلخر و  الثقة المتبادلة .

تم اإلعتماد على طريقة ليكرت  في تحديد بدائل اإلجابة و ذلك بوضع سلم خماسي أمام كل بند بدأ بـــ ال تنطبق أبدا 
  ( . 5 – 1نطبق دائما ، تضمنت  هذه البدائل إعطاء قيمة  تتراوح من ) الى ت

  الخصائص السيكومترية إلستبيان التوافق الزواجي  
سنة  و ذلك بعد  15.5زوج و زوجة متوسطهم العمري  111لحساب خصائص اإلستبيان السيكومترية تم تطبيقه على 

عرض صورته األولية على مجموعة من أساتذة علم النفس ذوي الخبرة في مجال البحث العلمي  بجامعتي مولود معمري 
( حيث طلب منهم  إبداء الرأي  حول  11ر عددهم ) و الذي قد -9-تيزي وزو وجامعة أبو القاسم سعد الله الجزائر

تم حساب نسبة اتفاا بنود اإلستبيان  من حيث سالمة اللغة و مدى مالئمة كل بند بالنسبة ألفراد العينة . 

                                                           

 ( .9117مقياس التوافق الزواجي ، منصوري زواوي )  1

 .)9114اإلستقرار الزواجي .بلميهوب كلثوم ) ) عوامل  2
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( لكل عبارة ، ولم يتم استبعاد أي عبارة مع  تعديل صياغة بع  العبارات بناء على آراء السادة %21المحكمين)
 بذلك يكون االستبيان قد خضع لصدا المحتوى أو الظاهري .المحكمين، و 

بعد التأكد من الصدا الظاهري لإلستبيان ، تم حساب صدقه الداخلي الذي يسمح بالحصول على تقدير صدقه 
التكويني أو البنائي الذي يقصد به مدى تقييم اإلستبيان للبناء النظري الذي صمم لقياسه . و قد تحقق هذا النوع من 

لصدا من خالل حساب العالقة اإلرتباطية بين درجة كل  بند  من بنود اإلستبيان و الدرجة الكلية  للبعد و العالقة ا
اإلرتباطية بين درجة كل  بند  و الدرجة الكلية لإلستبيان. أظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات األفراد على 

دالة بين درجة كل  بند  من بنود اإلستبيان و الدرجة الكلية لكل بعد و  إستبيان التوافق الزواجي  وجود عالقة إرتباطية
 اإلستبيان ككل .   و الجدول الموالي يوضح نتائج ذلك .

 (: معامالت اإلرتباط بين كل بند إستبيان التوافق الزواجي مع الدرجة الكلية لكل بعد و إستبيان ككل .  14جدول رقم )

ال اإلرتباط البند اإلرتباط البند
 بند

ال اإلرتباط
 بند

 اإلرتباط
اإلستبيا البعد

 ن 
اإلستبيا البعد

 ن
اإلست البعد

 بيان
اإلست البعد

 بيان
11 **

1.49
1 

**
1.49

1 

12 **
1.21

9 

**
1.71

9 

1
7 

**
1.712 

**
1.62

7 

5
5 

**
1.622 

**
1.69

6 
19 **

1.62
1 

**
1.71

9 

91 **
1.77

7 

**
1.71

7 

1
2 

**
1.214 

**
1.62

6 

5
6 

**
1.541 

**
1.41

2 
11 **

1.71
1 

**
1.71

4 

91 **
1.79

9 

**
1.61

2 

1
2 

**
1.552 

**
1.51

4 

5
7 

**
1.761 

**
1.75

1 
14 **

1.65
2 

**
1.64

1 

99 **
1.77

4 

**
1.61

1 

4
1 

**
1.671 

**
1.52

7 

5
2 

**
1.719 

**
1.74

2 
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15 **
1.62

4  

**
1.52

2 

91 **
1.72

7 

**
1.62

9 

4
1 

**
1.529 

**
1.42

5 

9
2 

**
1.714 

**
1.69

1 
16 **

1.72
1 

**
1.79

2 

94 **
1.21

6 

**
1.74

6 

4
9 

**
1.729 

**
1.71

1 

6
1 

**
1.791 

**
1.62

5 
17 **

1.21
1 

**
1.71

2 

95 **
1.71

2 

**
1.79

9 

4
1 

**
1.761 

**
1.79

1 

6
1 

**
1.117 

*
1.91

1 
12 **

1.77
6 

**
1.71

1 

96 **
1.67

9 

**
1.65

5 

4
4 

**
1.625 

**
1.69

1 

6
9 

**
1.427 

**
1.97

2 
16 **

1.65
2 

**
1.51

2 

97 **
1.42

1 

**
1.12

9 

4
5 

**
1.565 

**
1.56

2 

6
1 

**
1.791 

**
1.61

9 
11 **

1.62
1 

**
1.54

2 

92 **
1.62

7 

**
1.51

2 

4
6 

**
1.794 

**
1.52

5 

6
4 

**
1.641 

**
1.56

2 
11 **

1.76
9 

**
1.62

6 

92 **
1.52

7 

**
1.16

2 

4
7 

**
1.451 

**
1.16

1 

6
5 

**
1.792 

**
1.65

9 
19 **

1.52
4 

**
1.46

1 

11 **
1692 

**
1.19

2 

4
2 

**
1.611 

**
1.54

6 

6
6 

**
1.757 

**
1.65

1 
11 ****11 ****4****6****
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1.61
7 

1.69
9 

1.71
6 

1.61
4 

2 1.659 1.64
4 

7 1.716 1.62
5 

14 **
1.61

2 

**
1572 

19 **
1.71

7 

**
1.71

2 

5
1 

**
1.125 

**
1.45

5 

6
2 

**
1.772 

**
1.71

7 
15 **

1.11
1 

*
1.91

7 

11 **
1.66

1 

**
1.61

6 

5
1 

**
1.621 

**
1.62

1 

6
2 

**
1.749 

**
1.71

4 
16 **

1.44
9 

**
1.41

1 

14 **
1621 

**
1.61

6 

5
9 

**
1.717 

**
1.66

6 

   

17 **
1.49

6 

**
1.92

1 

15 **
1.66

9 

**
1.56

7 

5
1 

**
1.592 

**
1.45

1 

   

12 **
1.61

2 

**
1.69

5 

16 **
1.67

1 

**
1.61

4 

5
4 

**
1.717 

**
1.69

5 

   

 1.15* قيم اإلرتباطات دالة عند مستوى الداللة .   1.11قيم اإلرتباطات دالة عند مستوى الداللة  **

معامالت اإلرتباط بين درجة كل بند و بين الدرجة الكلية لإلستبيان ( أن قيم  14يالحن من خالل الجدول رقم )
( ، مما يعني أن بنود اإلستبيان متجانسة مع اإلستبيان ككل ، و  1.11جميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

الدرجات  هذا يدل على التجانس الداخلي له مما يعطي مؤشرا على صدقه . كما يتضح من خالل الجدول أن جميع
الخاصة بمعامالت اإلرتباط بين درجة كل بند و البعد الخاس به كانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

( ،  وبالتالي تعطي الثقة في اإلستبيان و صالحيته للتطبيق .ولحساب ثبات اإلستبيان، تم اإلعتماد على طريقة 1.11)
 يان و اإلستبيان ككل.ألفا كرونباخ  لكل بعد من أبعاد   اإلستب
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 ( : حساب الوبات بطريقة معامل ألفا كرونباخ . 08جدول رقم )

 قيم ألفا كرونباخ عدد البنود  األبعاد
 0.42 14 المشاركة الوجدانية 

 0.44 13 التجانس الفكري و القيمي 
 0.69 08 التشابه في العادات 
 0.90 13 الوقة المتبادلة 

 0.44 14 الحرص على إستمرار العالقة  
 0.48 10 صورة الطرف اآلخر 
 0.92 69 الدرجة الكلية 

( الخاس بثبات إستبيان التوافق الزواجي بإستخدام معامل ألفا كرونباخ أن قيم معامل 15يتضح من نتائج الجدول رقم )
( . أما فيما يخص بقيمة ثبات اإلستبيان ككل فقد بلغت ) 1.21( الى ) 1.62الخاصة باألبعاد تراوحت من ) 

ة من الثبات تناسب غرض البحث العلمي و تعطيه ثقة لدى ( ، مما يشير إلى أن اإلستبيان تتوفر فيه درجة جيد1.29
 الباحثين في ثبات نتائجه عند التطبيق . 

 تم إستخدام مقياس الرضا الزواجي الذي أعده شنايدر  مقياس الرضا الزواجي  :Shnyder (1221 و )
( . يهدف  هذا المقياس إلى تحديد مصادر الضيق 9111المعدل في البيئة العربية من طرف سمكري ) 

الزواجي و مداه على طول عدة أبعاد للعالقة و التفاعل بينهما، كما يميز بدقة بين األزواج الذين يعانون من 
 ضا الزواجي و السعادة الزوجية . الضيق الزواجي و بين غيرهم ممن يعيشون حياة زوجية تتسم بالر 

مقاييس فرعية: التآلفية، الرضا العام عن الزواج،  التواصل الوجداني،  12بندا مقسمة إلى  71يتكون المقياس من 
اإلتصال الموجه لحل المشكل، المشاركة في قضاء الوقت، الرضا عن الناحية المالية، الرضا عن الناحية الجنسية، 

الرضا عن العالقة باألطفال و أساليب تنشئتهم . تكون اإلجابة وفقا لسلم ليكرت ذي المستويات توجهات األدوار و 
درجات إلى " ال تنطبق تماما" و التي يحصل  5الخمسة من "تنطبق تماما" و التي يحصل عندها المبحوث على 

لرضا و العكس في حالة العبارات ( ، و هذا في حالة العبارات التس تشير إلى ا1عندها المبحوث على درجة واحدة )
 التي تشير إلى عدم الرضا ، و لذا فالدرجات المرتفعة على المقياس تعكس مستويات مرتفعة من الرضا الزواجي . 
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 لحساب خصائص المقياس السيكومترية تم إتباع نفس    الخصائص السيكومترية لمقياس الرضا الزواجي
وافق الزواجي أي التأكد من الصدا الظاهري أوال ، ثم حساب صدقه الخطوات السابقة الذكر في إستيبان الت

الداخلي و قد من خالل حساب العالقة اإلرتباطية بين درجة كل  بند  من بنود المقياس و الدرجة الكلية  للبعد 
لدرجات  أظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية.و العالقة اإلرتباطية بين درجة كل  بند  و الدرجة الكلية للمقياس 

األفراد على مقياس الرضا الزواجي  وجود عالقة إرتباطية دالة بين درجة كل  بند  من بنود المقياس  و الدرجة 
  الكلية لكل بعد و المقياس ككل.   و الجدول الموالي يوضح نتائج ذلك

 (: معامالت اإلرتباط بين كل بند مقياس الرضا الزواجي مع الدرجة الكلية لكل بعد و المقياس ككل    16جدول رقم ) 

البن
 د

البن اإلرتباط
 د

البن اإلرتباط
 د

البن اإلرتباط
 د

 اإلرتباط

 المقياس البعد المقياس البعد المقياس البعد المقياس البعد
11 *1.914 *1.915 91 **

1.624 
**

1.554 
41 **

1.722 
**

1.716 
61 **

1.226 
**

1.562 
19 **

1.551 
**

1.442 
99 **

1.521 
**

1.541 
49 **

1.691 
**

1.564 
69 **

1.221 
**

1.512 
11 **

1.619 
**

1.565 
91 **

1.521 
**

1.425 
41 **

1.242 
**

1.796 
61 **

1.294 
**

1.452 
14 **

1.626 
**

1.527 
94 **

1.721 
**

1.691 
44 **

1.546 
**

1.549 
64 **

1.771 
**

1.175 
15 **

1.591 
**

1.166 
95 **

1.196 
**

1.429 
45 **

1.442 
**

1.114 
65 **

1.212 
**

1.171 
16 **

1.622 
**

1.699 
96 **

1.622 
**

1.695 
46 **

1.515 
**

1.171 
66 **

1.241 
**

1.446 
17 **

1.716 
**

1.517 
97 **

1.665 
**

1.424 
47 **

1.596 
**

1.126 
67 **

1.292 
**

1.449 
12 **

1.641 
**

1.511 
92 **

1.576 
**

1.512 
42 **

1.655 
**

1.552 
62 **

1.242 
**

1.525 
12 **

1.599 
**

1.591 
92 **

1.655 
**

1.671 
42 **

1.667 
**

1.569 
62 **

1.255 
**

1.521 
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11 **
1.716 

**
1.625 

11 **
1.426 

**
1.171 

51 **
1.729 

**
1.741 

71 **
1.259 

**
1.679 

11 **
1.512 

**
1.196 

11 **
1.644 

**
1.561 

51 **
1.717 

**
1.641 

   

19 **
1.217 

**
1.712 

19 **
1.622 

**
1.694 

59 **
1.171 

*1.941    

11 **
1.442 

**
1.416 

11 **
1.741 

**
1.662 

51 **
1.615 

**
1.411 

   

14 **
1.751 

**
1.624 

14 **
1.442 

**
1.412 

54 **
1.621 

**
1.612 

   

15 **
1.426 

*1.977 15 **
1.626 

**
1.421 

55 **
1.116 

**
1.967 

   

16 **
1.774 

**
1.675 

16 **
1.616 

**
1.591 

56 **
1.522 

**
1.417 

   

17 **
1.761 

**
1.526 

17 **
1.646 

**
1.446 

5
7 

**
1.714 

**
1.644 

   

12 **1711 **
1.521 

12 **
1.671 

**
1.425 

5
2 

**
1.722 

**
1.754 

   

12 **
1.291 

*1.622 12 **
1.654 

**
1.522 

5
2 

**
1.675 

**
1.617 

   

91 **
1.751 

**
1.621 

41 **
1.761 

**
1.661 

6
1 

**
1.249 

**
1.542 

   

  1.15.  * قيم اإلرتباطات دالة عند مستوى الداللة  1.11**قيم اإلرتباطات دالة عند مستوى الداللة 

( أن قيم  معامالت اإلرتباط بين درجة كل بند و بين الدرجة الكلية للمقياس 16يالحن من خالل الجدول رقم )
(  ، مما يعني أن البنود متجانسة مع 1.15( و مستوى الداللة ) 1.11جميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) 

ي مؤشرا على صدقه . كما يتضح من خالل الجدول أن المقياس ككل ، و هذا يدل على التجانس الداخلي له مما يعط
جميع الدرجات الخاصة بمعامالت اإلرتباط بين درجة كل بند و البعد الخاس به كانت أغلبها دالة إحصائيا عند 
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( ،  وبالتالي تعطي الثقة في اإلستبيان و صالحيته للتطبيق. ولحساب ثبات المقياس ، تم 1.11مستوى الداللة )
 أبعاد   المقياس و المقياس ككل. على طريقة ألفا كرونباخ  لكل بعد مناإلعتماد 

( : حساب ثبات مقياس الرضا الزواجي بطريقة معامل ألفا كرونباخ17جدول رقم )   

ودعدد البن قيمة ألفا كرونباخ  األبعاد 
 التآلفية 12 1.21
 الرضا العام عن الزواج 12 1.26
 التواصل الوجداني 12 1.25
 اإلتصال الموجه لحل المشكل 17 1.29
 المشاركة في قضاء الوقت 17 1.65
 الرضا عن الناحية المالية 12 1.61
 الرضا عن الناحية الجنسية 16 1.71
 توجهات األدوار 15 1.25
 الرضا عن العالقة باألطفال و أساليب 11 1.25

 تنشئتهم
 الدرجة الكلية 71 1.29

( الخاس بثبات مقياس الرضا الزواجي بإستخدام معامل ألفا كرونباخ أن قيم معامل 17)يتضح من نتائج الجدول رقم  
( . أما فيما يخص بقيمة ثبات اإلستبيان ككل فقد بلغت  ) 1.25( الى ) 1.61الخاصة باألبعاد تراوحت من ) 

لمي و تعطيه ثقة لدى (، مما يشير إلى أن المقياس تتوفر فيه درجة جيدة من الثبات تناسب غرض البحث الع1.29
 الباحثين في ثبات نتائجه عند التطبيق.

 تم تعديل إستبيان اإلدمان على األنترنت الذي صمم من طرف حسام الدين  إستبيان اإلدمان على األنترنت :
(  بجامعة عين شمس و الذي يهدف إلى تشخيص اإلدمان على األنترنت لمختلف الشرائح 9111عزب )

( بند .تمثل التعديل بالخصوس في تغيير بع  11العمرية التي ينتمي إليها المبحوث، يتكون اإلستبيان من )
ت الموحيىة إلى الدراسة بحيث يصبح صالح للتطبيق على الراشدين الممارسين للمهن . يطبق اإلستبيان الكلما
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أما اإلجابة التي تنطبق عليه وفق سلم )×( بطريقة فردية أو جماعية، بحيث يجيب المبحوث بوضع عالمة 
 . 5إلى  1ليكرت من 

 الخصائص السيكومترية إلستبيان اإلدمان على األنترنت 
حساب خصائص اإلستبيان السيكومترية تم إتباع نفس الخطوات السابقة الذكر في إستيبان التوافق الزواجي أي التأكد ل 

من الصدا الظاهري أوال ، ثم  حساب صدقه الداخلي الذي يسمح بالحصول على تقدير صدقه التكويني أو البنائي . 
اإلرتباطية بين درجة كل بند  من بنود المقياس و الدرجة و قد تحقق هذا النوع من الصدا من خالل حساب العالقة 

الكلية  لإلستبيان.أظهرت نتائج المعالجة اإلحصائية لدرجات األفراد على إستبيان اإلدمان على األنترنت وجود عالقة 
 ك .إرتباطية دالة بين درجة كل بند و الدرجة الكلية لإلستبيان  ككل .   و الجدول الموالي يوضح نتائج ذل

 ( : صدا اإلتساا الداخلي لكل بنود إستبيان اإلدمان على األنترنت12جدول رقم ) 

 اإلرتباط البند اإلرتباط البند اإلرتباط البند
01 **1.511 11 **1.491 91 **1.411 
02 **1.499 19 **1.411 99 **1.479 
03 **1.921 11 **1.711 91 **1.691 
04 **1.529 14 **1.119 94 **1.512 
08 **1.429 15 **1.491 95 **1.411 
06 **1.612 16 **1.662 96 **1.471 
02 **1.446 17 **1.622 97 **1.627 
04 **1.646 12 **1.577 92 **1.417 
09 **1.492 12 **1.427 92 **1.592 
10 **1.656 91 **1.417 11 **1.429 

 . 1.11قيم اإلرتباطات دالة عند مستوى الداللة  **

ولحساب ثبات اإلستبيان ، تم اإلعتماد على طريقتين: طريقة التجزئة النصفية ، و طريقة ألفا كرونباخ  لإلستبيان ككل. 
قدر ، و بعد تصحيح بمعادلة سبرمان براون  1.714من خالل الطريقة األولى تم الحصول على معامل إرتباط قدر بــــ
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.كما تم التوصل إلى معامل مرتفع من خالل طريقة ألفا   1.251. أما بالنسبة لمعامل جتمان فقد قدر بـــ 1.251بــ
، مما يشير إلى أن اإلستبيان تتوفر فيه درجة جيدة من الثبات تناسب غرض البحث العلمي و  1.21كرونباخ  قدر بـــ

 لتطبيق .تعطيه ثقة لدى الباحثين في ثبات نتائجه عند ا

 :بعد جمع المعطيات ، فرزها وتفريغها في جداول قصد معالجتها إحصائيا    األساليب اإلحصائية المستعملة
 ساليب، تم تحليل بيانات الدراسة باأل  SPSS 91باستعمال برنامج الرزنامة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

لداخلي لبنود األدوات ،معامل ثبات ألفا كرونباخ معامل إرتباط بيرسون لحساب الصدا ا اإلحصائية التالية: 
التكرارات و النسب المئوية لوصف خصائص عينة الدراسة.كما تم إستخدام  لحساب ثبات أدوات الدراسة، 

لعينة واحدة للمقارنة بين متوسط العينة و المتوسط اإلفتراضي و  إختبار  لعينتين  t-testاإلختبار التائي 
 االنحدار البسيط . إختبار " مان_وايتني" لحساب الفروا  و فروا .مستقلتين لدراسة ال

  عرض نتائج الدراسة 
  ؟ اإلدمان على األنترنت لدى أفراد العينة  مستوى نص التساؤل على مايلي : ماعرض نتائج التساؤل األول 

الفعلي والمتوسط لإلجابة على التساؤل تم إستعمال اختبار "ت" لعينة واحدة )مقارنة المتوسط الحسابي 
 ( .12( كما هو موضح في الجدول رقم )  75االفتراضي  المقدر بــ

 ( : نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة .12جدول رقم ) 

المتوسط  عدد األفراد المتغير
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

 الداللة درجة الحرية قيمة "ت"

اإلدمان على 
 األنترنت

111 79.42 97.42 1.29 22 1.15 

، وعليه فإنه ال  1.15أكبر من  1.15(  و هي غير دالة احصائيا ألن الداللة 1.29يظهر من الجدول أن قيمة "ت" )
( وبالتالي فان مستوى اإلدمان على األنترنت  75( والمتوسط االفتراضي )79.42توجد فروا بين المتوسط الفعلي )

فروا إال أن نسبة إنتشار اإلدمان على األنترنت في وسط األزواج لدى األفراد قريب من المتوسط ، و رغم عدم وجود 
 إناث (. 19ذكر ، 11)       %41قدرت بــ 
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  :نصت الفرضية على مايلي :"هناك فروا بين المدمنين على األنترنت و غير عرض نتائج الفرضية األولى
ة ، تم إستعمال إختبار " مان_وايتني" فتم المدمنين األنترنت في التوافق الزواجي بأبعاده." إلختبار هذه الفرضي

 ( .19الحصول على النتائج كما هي مبينة في الجدول رقم ) 
 " للفروا بين المدمنين و غير المدمنين على األنترنت  في التوافق الزواجي بأبعاده . U( : نتائج اختبار "19جدول رقم)

المتغير و 
 أبعاده 

عدد  فئة اإلدمان   
 األفراد 

متوسط 
 الرتب 

قيمة "  مجموع الرتب 
U" 

 الداللة  Zقيمة 

المشاركة 
 الوجدانية

 1.111 6.972- 194.51 1971.51 92.55 41 مدمنين على األنترنت 
 1772.51 66.11 57 غيرمدمنين على األنترنت

التجانس 
الفكري و 
 القيمي

 1.111   2.511- 4.511 1129.51 72.21 41 مدمنين على األنترنت
 1657.51 92.12 57 غير مدمنين على األنترنت

التشابه في 
 العادات

 1.111 1.251 - 675.11 1691.11 17.71 41 مدمنين على األنترنت
 1492.11 61.16 57 غير مدمنين على األنترنت

الوقة 
 المتبادلة

 1.111 6.471 - 927.11 1941.11 92.21 41 مدمنين على األنترنت
 1217.11 66.72 57 مدمنين على األنترنت غير

الحرص 
على 

استمرار 
 العالقة

 1.111 5.215 - 121.11 1117.11 11.12 41 مدمنين على األنترنت
 1711.11 65.14 57 غير مدمنين على األنترنت

صورة 
الطرف 
 اآلخر

 1.111 5.472 - 412.5 1125.51 19.99 41 مدمنين على األنترنت
 1664.51 64.92 57 مدمنين على األنترنتغير 

التوافق 
 الزواجي 

 1.111 4.941 - 616.5 1569.51 16.14 41 مدمنين على األنترنت
 1427.51 61.12 57 غير مدمنين على األنترنت

 Z( أن هناك فروا دالة بين المدمنين وغير المدمنين في التوافق الزواجي وأبعاده ألن قيم 19يظهر من الجدول رقم ) 
وذلك لصالح غير المدمنين باستثناء بأعد التجانس الفكري والقيمي التي كانت الفروا لصالح المدمنين  1.15دالة  عند 

 ة غير المدمنين.ألن متوسط رتبة المدمنين أكبر من متوسط رتب
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 : نصت الفرضية على مايلي :"هناك فروا بين المدمنين على األنترنت و غير عرض نتائج الفرضية الوانية
إلختبار هذه الفرضية ، تم إستعمال إختبار " مان_وايتني" فتم  ".المدمنين األنترنت في الرضا الزواجي بأبعاده

 ( .11الحصول على النتائج كما هي مبينة في الجدول رقم ) 
" للفروا بين بين المدمنين و غير المدمنين على األنترنت  في الرضا الزواجي U( : نتائج اختبار "11جدول رقم) 

 بأبعاده .

المتغير و 
 أبعاده

عدد  فئة اإلدمان
 األفراد

مجموع  متوسط الرتب
 الرتب

 الداللة Zقيمة  "Uقيمة " 

 - 415.11 1121.11 32,12 41 مدمنين على األنترنت التآلفية
5.516 

1.111 
 1662.11 64.17 57 غير مدمنين على األنترنت

الرضا 
العام عن 
 الزواج

 - 414.51 1121.51 19.11 41 مدمنين على األنترنت
5.516 

1.111 
 1662.51 64.12 57 غير مدمنين على األنترنت

التواصل 
 الوجداني

 - 162.51 1114.51 11.57 41 مدمنين على األنترنت
5.274 

1.111 
 1715.51 65.54 57 غير مدمنين على األنترنت

اإلتصال 
الموجه 
لحل 
 المشكل

 - 921.11 1996.11 92.51 41 مدمنين على األنترنت
6.522 

1.111 
 1294.11 67.12 57 غير مدمنين على األنترنت

المشاركة 
في قياء 
 الوقت

 - 591.51 1466.51 14.11 41 مدمنين على األنترنت
4.291 

1.111 
 1521.51 69.27 57 غير مدمنين على األنترنت

الرضا عن 
الناحية 
 المالية

 - 612.11 1554.11 16.14 41 مدمنين على األنترنت
4.112 

1.111 
 1426.11 61.11 57 غير مدمنين على األنترنت

الرضا عن 
الناحية 
 الجنسية

 - 452.11 1414.11 19.65 41 مدمنين على األنترنت
5.152 

1.111 
 1646.11 61.26 57 غير مدمنين على األنترنت
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توجهات 
 األدوار

 - 291.11 1766.11 41.17 41 مدمنين على األنترنت
9.217 

1.115 
 1924.11 57.61 57 مدمنين على األنترنتغير 

الرضا عن 
العالقة 
باألطفال 
و أساليب 
 تنشئتهم

 - 716.11 1659.11 12.49 41 مدمنين على األنترنت
1.919 

1.912 
 1751.11 44.21 57 غير مدمنين على األنترنت

الرضا 
 الزواجي 

 - 521.11 1592.51 15.57 41 مدمنين على األنترنت
9.162 

1.112 
 1271.51 42.14 57 غير مدمنين على األنترنت

 Z( أن هناك فروا دالة بين المدمنين وغير المدمنين في الرضا الزواجي وأبعاده ألن قيم  11يظهر من الجدول رقم )
باستثناء بأعد الرضا عن العالقة مع األطفال وتنشئتهم التي كانت الفروا غير  وذلك لصالح غير المدمنين 1.15دالة عند 

 . (1,15أكبر من  1,91دالة بين المدمنين وغير المدمنين )
  :  نصت الفرضية " يمكن التنبؤ بكل من التوافق  و الرضا الزواجي من خالل اإلدمان على الفرضية الوالوة

 إستعمال اإلنحدار البسيط ،كما هو مبين في الجدولين التاليين .األنترنت ". للتحقق منها تم 
 (: نتائج االنحدار البسيط للتنبؤ بالتوافق الزواجي من اإلدمان على األنترنت16جدول )

المتغيرات 
 المستقلة

 الداللة tقيمة  Bêtaبيتا  الخطأ المعياري  Bمعامل 

 1,111 92,25  8,64 951,45 الوابت
 1,115 -9,29 -1,11 1,11 -1,11 األنترنتإدمان 

( وجود تأثير دال احصائيا لإلدمان على األنترنت على التوافق الزواجي، حيث كان معامل 16يتضح من الجدول )
من  %2,5، وقد فسكر متغير اإلدمان على األنترنت 1,15أقل من  1,115( دال احصائيا   -1,11االنحدار )

(، وهذا معناه أن المتغير المستقل )اإلدمان على 1,125الزواجي، حيث كانت قيمة معامل التحديد )التباين في التوافق 
من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )التوافق الزواجي(. ومعادلة التنبؤ: اإلدمان على  %2,5األنترنت( يفسر 

 ( التوافق الزواجي .- 1,11+ ) 951,45األنترنت = 

 ائج االنحدار البسيط للتنبؤ بالرضا الزواجي من اإلدمان على األنترنت(: نت17جدول )
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المتغيرات 
 المستقلة

 الداللة tقيمة  Bêtaبيتا  الخطأ المعياري  Bمعامل 

 07000 30724  10718 302746 الوابت
 07000 6764 - - 0761 0713 -0794 إدمان األنترنت

احصائيا لإلدمان على األنترنت على الرضا الزواجي، حيث كان معامل ( وجود تأثير دال 17يتضح من الجدول )
من  %16,2، وقد فسكر متغير اإلدمان على األنترنت 1,15أقل من  1,111( دال احصائيا   -1,24االنحدار )

ان على (، وهذا معناه أن المتغير المستقل )اإلدم1,162التباين في الرضا الزواجي، حيث كانت قيمة معامل التحديد )
من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )الرضا الزواجي(. ومعادلة التنبؤ: اإلدمان على  %16,2األنترنت( يفسر 

 ( الرضا الزواجي .- 1,24+ ) 117,46األنترنت = 

 مناقشة النتائج 
( 75( والمتوسط االفتراضي )79.42توصلت المعالجة اإلحصائية إلى عدم وجود فروا بين المتوسط الفعلي ) 

من أفراد العينة صرحوا بإدمان  مرتفع على   %41وبالتالي فان مستوى اإلدمان على األنترنت  غير مرتفع  ، إال أن  
( التي 9119) Manikandanو  Johnاسة در األنترنت. و جاءت هذه النتائج مختلفة عن ما توصلت إليه 

من أفراد العينة يعانون من إدمان على األنترنت بشكل مرتفع .وقد يعود ذلك إلى تضاعف  %15توصلت إلى  أن 
(الذي سهل  Iphone  ،Ipadاإلعتماد  الشامل على األجهزة المحمولة ) التطور التكنولوجي ، خاصة  مع 
من أفراد العينة الذين يستخدمون الجوال كوسيلة مما ساعد على بقاء  %15كده اإلستخدام في كل مكان و هذا ما أ

األفراد متعلقين بشبكة األنترنت سواء في البيت أو مكان العمل ، إال أن نسبة كبيرة من األزواج إستطاعت السيطرة على 
دام األنترنت والوقت الذي يقضونه استخدامها لألنترنت مما يعني أنه ال يزال بع  المتزوجين قادرين على تنظيم استخ

على األنترنت  الذي قد يعود  إلى خوفهم من تأثير ذلك  على العالقة الزوجية وأنهم يعطوا األولوية للمحافظة على 
زواجهم وعائلتهم، ، و هذا يتماشى مع تصريحات إحدى الحاالت التي أكدت أن األولوية للعائلة و ما إستعمال 

و نسج عالقات مع نساء أخريات ما هو إال وسيلة للتخلص من الروتين و الملل الذي يسود  مختلف شبكات التواصل
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التي بينت  1(9112و زمالئه)   Van den Eijndenهذه النتائج متناقضة مع دراسة  الحياة الزوجية . كما جاءت
 أن مستخدمي اإلنترنت وجدوا صعوبة في التحكم في الوقت الذي يقضونه على األنترنت.

وجود فروا دالة بين المدمنين وغير المدمنين على األنترنت في التوافق الزواجي توصلت المعالجة اإلحصائية أيضا إلى 
لصالح غير وأبعاده )المشاركة الوجدانية ، التشابه في العادات، ، الحرس على إستمرارية العالقة، و صورة الطرف اآلخر(

والقيمي التي كانت الفروا لصالح المدمنين. مما يشير إلى تميز العالقة الزوجية  المدمنين باستثناء بأعد التجانس الفكري
بالفتور و التباعد العاطفي بها فيها عدم مشاركة نفس اإلهتمامات و اإلنشغاالت التي من شأنها أن تحدث فجوة في 

ة العالقة و تغيير النظرة و التعامل مع عالقتهما خاصة مع فقدان الثقة المتبادلة فيما بينهما و غياب الحرس على إستمراري
الطرف اآلخر  مع الشعور بالندم في إختيار ذلك اإلنسان كشريك للحياة مما يدفعهم للتفكير في الطالا و هو 
ماصرحت به أحد الحاالت التي رأت أنه ال يزعجها إن تطلقت.أما وجود فروا في بعد التجانس الفكري والقيمي التي  

ح المدمنين و الذي يشير إلى مدى التقارب في األفكار و القيم و الطباع و النظرة للحياة، لم يكن  كانت الفروا لصال
من  %14كافيا لردع األزواج على إستخدام األنترنت بشكل مفرط ، بسبب المشاعر المكتسبة من ذلك حيث صرح 

األنترنت، مما يدفعهم للشعور بالقلق الكبير  أفراد العينة أنهم يشعرون باإلرتياح و الهدوء و كذا السعادة عند إستخدام
المصاحب بالملل،التوتر و اإلحباط و كذا الشعور باإلنقطاع عن العالم و الفراغ و النرفزة و الغضب عند عدم إستخدامه 

(نقال عن  9111)  Belland و Chou ، Condron ما يتفق مع ما وجدته دراسة أو إنقطاع األنترنت و هو 
John  وManikandan(2012 عندما أشارت إلى أن درجة المتعة العالية لالتصاالت هي مؤشر كبير على )
.كما قد يكون محاولة من طرف األفراد المدمنين على إظهار صورة غير حقيقية عن الواقع، فقد يكون هناك التبعية

ي ال يساعد على اإلفصاح عن المشاعر تحفن من أفراد العينة على اإلستجابة الفعلية لألدوات نظرا إلنتمائهم إلطار ثقاف
و األفكار الخفية ، فهناك محاذير في اإلستجابة لمثل هذا النوع من اإلختبارات في البيئة العربية التي تتميز بتقاليدها 

 الخاصة .

)التآلفية ، توصلت المعالجة اإلحصائية إلى وجود فروا دالة بين المدمنين وغير المدمنين في الرضا الزواجي وأبعاده 
الرضا العام عن الزواج، التواصل الوجداني، اإلتصال الموجه لحل المشكل ، المشاركة في قضاء الوقت، الرضا عن 

باستثناء بأعد الرضا عن  وذلك لصالح غير المدمنين الناحية المالية ، الرضا عن الناحية الجنسية ، توجهات األدوار (

                                                           
1 Online communication, compulsive internet use, and psychosocial well-being among adolescents: A longitudinal Study . Van den 
Eijnden and all ( 2008). 
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كانت الفروا غير دالة بين المدمنين وغير المدمنين. تنطبق هذه النتيجة مع ما العالقة مع األطفال وتنشئتهم التي  
التي بينت أن استخدام األنترنت قد يؤدي إلى تحويل االنتباه ،  1(1222و آخرون )  Krautتوصلت إليه دراسةــ

عالقة مستخدم اإلنترنت الوقت واالهتمام الذي من المفروض إستثماره مع شركائهم ، وبالتالي ال يقلل فقط من جودة 
ولكن أيًضا بجودة العالقة مع شريكه.  و هذا يمكن حدوثه  ألن الشريك يشعر باإلهمال و عدم  االعتناء به عندما 

  يختار المستخدمون أن يكونوا متصلين باألنترنت بداًل من قضاء الوقت معه.

مستوى الرضا الزوجي الذي ظهر مثال في انخفاض كذلك إلى   2(9119و آخرون )  Ahlstromكما أشارت دراسة 
من أفراد العينة الذين أكدوا إستخدامهم  %52عدم الذهاب إلى الفرا  في نفس الوقت ، و هو ما صرحت به كذلك 

 لألنترنت  لساعات متأخرة من اللليل مما يساهم في إبتعاد الزوجين  وعدم قضاء أوقات مع بع  .

ر دال احصائيا لإلدمان على األنترنت على التوافق الزواجي، مما يعني أن متغير توصلت النتائج أيضا إلى وجود تأثي
من التباين في التوافق الزواجي ، كما توصلت إلى وجود تأثير دال احصائيا  %2,5اإلدمان على األنترنت قد فسكر 

من التباين في الرضا  %16,2لإلدمان على األنترنت على الرضا الزواجي،  وقد فسكر متغير اإلدمان على األنترنت 
الزواجي . و يشير هذا التاثير الضئيل نسبيا غلى تدخل عوامل أخرى أثرت على كل من التوافق و الرضا الزواجي .فقد 

Kernberg  (1221  ،9114 )من افراد العينة و هو ما يتفق مع ما جاء به  %12يعود إلى عدم اإلنجاب لدى 
ن األزواج غير قادرين على اإلنجاب من شأنهم أن يلجأوا إلى أساليب مرضية ( الذي رأى أ9116نقال عن صالح ) 

تؤدي إلى عالقة مرضية إذ يكونوا غير قادرين على إقامة عالقة كاملة بمن حولهم و خاصة شريك الحياة ) الزوج أوالزوجة 
لحاالت،  إذ دفعها طبيعة ( ،و ما يؤدي إلى تفاقم الوضعية هو أن  يكون أحد الزوجين نرجسيا كما صرحت إحدى ا

الزوج الترجسي  المتسبب إلى اللجوء إلى األنترنت كملجأ تبحث من خالله ما يعوض إهتمام الزوج .في هذا السياا،  
( أن حاالت الزواج بدون أطفال غالبا ما تتسم بالتوتر و يشعر الزوجان 9116( نقال عن صالح)9117أشار ناصر )

 ا النفسي على الرغم من إستمرار مؤسسة الزواج ألسباب مختلفة .بالتعاسة و هو ما يسمى بالطال

( إذا كان الفرا كبير فهذا يشير  9112كما قد يعود إلى الفارا العمري بين الزوجين ، حيث أوضحت دراسة فالتة)
لذي يقود إلى سوء إلى الفرا الكبير من الناحية النمائية ، و من ناحية النضج اإلدراكي و المعرفي و اإلنفعالي األمر ا

                                                           
1 Internet Paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being?   . Kraut and all(1998). 

2 Me, my spouse, and my Avatar. The relationship between marital satisfaction and playing massively multiplayer online role-playing 
games (MMORPGs) Ahlstrom and all. (2012). 
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التفاهم بينهما في الكثير من المجاالت و الذي يؤدي بدوره إلى سوء التوافق الزواجي بينهما . بينما إن تناسب الزوجين 
في السن فإن ذلك يؤدي إلى تفهم كل منهما إلهتمامات و إتجاهات اآلخر في المواقف التي يواجهها في حياتهما 

على أن إحتمال نجاح الزواج من حيث السن ال يتعدى السنتين أو ثالث يكون فيهما  الزوجية ، و قد إتفق الباحثون
 ( سنوات .11-5الزوج هو األكبر سنا، بينما كانت النسبة األكبر لدى أفراد العينة للذين يبلغ الفارا العمري )

دمان على األنترنت سببافي إال ما يجب اإلشارة إليه في األخير هو أن حسب تصريحات بع  أفراد العينة لم يكن اإل
عدم التوافق أو الرضا الزواجي ، و إنما كانت الغاية األصلية من إستخدام األنترنت اإلبتعاد عن المشاكل المعاشة من 

 طرفهم ، ضف إلى الرغبة من التخلص من الروتين و الملل في العالقة الزوجية .

 

 

 

 خاتمة و توصيات 

األنترنت يمثل قضية متنامية رغم أنها غير مستكشفة بين الرجال المتزوجين والنساء في يظهر مما سبق أن اإلدمان على 
معظم الدول العربية على غرار الدول األجنبية التي إهتمت بالبحث عن أسباب إرتفاع نسبة الطالا حتى وسط األزواج 

الكثير من التأثيرات السلبية كالتقليل من  الجدد ، كما يعد واحد من التهديدات التي  أشار إليها الباحثين إذ يتسبب في
القيم االجتماعية التواصلية ،تغيير أنماط الحياة، تجنب األنشطة الحيوية المهمة لقضاء المزيد من الوقت على األنترنت ، 
الحد من العالقات االجتماعية، مما يؤدي إلى انخفاض الرضا الزواجي و فقدان الشريك  إلحساسه بعدم اإلطمئنان 
األسري و بروز المخاوف مما يعرقل السكون و اإلستقرار .عالوة على ذلك ، فإن الكذب على األصدقاء وأفراد العائلة 
حول مدة استخدام اإلنترنت ، واستخدامه كوسيلة للهروب من المشاكل هي من بين القضايا التي تقلل من الرضا و 

بأن الحياة الزوجية بشكل خاس و األسرية بشكل عام لم و هذا من شأنه أن يسهم في الشعور  .التوافق الزواجي
تعدآمنة،  تنعدم فيها مشاعر اإلحترام و التقبل  المفروض أن يكونا  داخل األسرة ، كما سيغيب التعاون بين الزوجين 

يات المتمثلة لتحقيق اإلستقرار األسري لجميع أفراد العائلة . و على ضوء النتائج المتوصل إليها يمكن تقديم بع  التوص
ضرورة توفير مراكز خدمات لإلرشاد الزواجي و نفسي للوقاية من كل معوقات الزواج  كالملل و الشعور بالروتين في : 

اللذان يلعبان دورا في إستعمال األنترنت المفرط ، العمل على توعية األزواج بكيفية تعزيز التوافق الزواجي من خالل 
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رت التواصل و اإلستفادة من خبرات بعضهم بع  ، و البرامج حول دور التوافق الزواجي في الدورات التدريبية لتطوير مها
توطيد الصلة بين األزواج و توفير اإلستقرار و األمن األسري ، تصميم برامج اإلثراء الزواجي التي ال يزال وجودها ملحا و 

حول اإلدمان على األنترنت لتحقيق مزيد من الوعي  شديدا لعدم توفره في البيئة العربية و إجراء المزيد من الدراسات
 .حول مختلف اآلثار المترتبة عن إستخدام األنترنت و حماية األسرة منها بشكل خاس و المجتمع بشكل عام 
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 ملخص:
تواجه مجتمعات العالم اليوم عصر العولمة الذي أضحى واقعا ال يمكن تجاهله وتفادي آثاره بحيث توصف        

العولمة بأنها زمن التحوالت والتغيرات السريعة لتعميم االتجاهات والقيم والسلوكيات والممارسات على المستوى الكوني 
اهر أو العناصر المشاركة في صياغة العولمة هي تكنولوجيا االتصاالت في شتى مناحي الحياة البشرية. ولعل من أبرز الظو 

وثورة المعلومات أو باألحرى تدفق المعلومات بسرعة أكبر وبقدر أعظم على اختراا الحدود القومية. ومنه إن النظر إلى 
فيما يتعلق بقضية األمن  العولمة بوصفها ثورة تكنولوجية اتصالية قد يؤدي إلى إغفال المشكالت التي تفرزها وخصوصا

األسري بسبب كثافة وخطورة االختراا الثقافي الذي يتعرض له نسق القيم ونظام إنتاج الرموز في المجتمع العربي، ما 
يجعل أن المؤسسات االجتماعية التقليدية وبخاصة منها األسرة لم تعد قادرة على حماية األمن الثقافي للمجتمع 

حيث أفرزت ثورة االتصاالت والمعلومات عددا من المتغيرات في الواقع العربي إيجابيا أو سلبيا  واإليفاء بحاجات أفراده،
انعكس على أساليب الحياة والتفكير والقيم، وقد أدى ذلك إلى تحوالت عميقة تشكل ثورة ثقافية وإعالمية تركت آثارها 

الخلقية والروحية والمثل والقيم والمعايير وأنماط الحياة على مجاالت الحياة المعاصرة وحركة المجتمع المادية والفكرية و 
وأساليبها، ومن الطبيعي أن يترك هذا التحول والتغير تأثيره على األسرة مما يهدد أمنها باعتبارها واحدة من المؤسسات 

 االجتماعية الرئيسية في المجتمع. 
ا كونها تقف حائرة إزاء هذا التحدي، الذي تفرضه تكنولوجيا واألسرة العربية هي مهددة اليوم في أمنها واستقراره        

االتصال واإلعالم الحديثة، بين المحافظة على الثقافة الموروثة المستقرة منذ زمن بعيد لدى األبناء وبين الثقافة الوافدة 
مؤسسات التنشئة الهامة،  الناجمة عن العولمة والمعلوماتية. وال تقف التحديات التي تهدد أمن األسرة العربية، كإحدى

عند هذا الحد فهناك عوامل تشكل تحديات كبيرة أثرت على تماسكها بظهور اختالالت في البناء األسري أهمها: تزايد 
التفكك األسري وضعف الروابط األسرية وقطع أواصرها، وتراجع األسرة عن أداء دورها المنوط بها في عملية التنشئة 

ن المنطلقات السابقة تأتي أهمية التفكير والتخطيط لبناء سياسة إعالمية فاعلة لتحصين األسرة االجتماعية السليمة. وم
في المجتمعات العربية وتعزيز أمنها من مخاطر الغزو الثقافي الذي تمارسه تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة، والتي 

الثقافي العربي لتقديم البديل المنافس للبرامج الوافدة من تنطوي على ترقية المادة الثقافية اإلعالمية وتشجيع اإلبداع 
 القنوات الفضائية األجنبية والعمل على تعزيز المراقبة على البرامج المستوردة. 

 التحديات الراهنة، تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة، األمن األسري، العولمة.الكلمات المفتاحية: 
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Summary:  
 
             Today's communities faces the age of globalization which have became a 
reality that it's effects can not be ignored or be evaded. In which , Globalization is 
described as the suitable time for transformation and changes to generalize trends , 
values , behaviors , and practices in the various fields of life . The most important 
elements or phenomenon to word globalization is the technology of 
communication and IT revolution, which is the huge and fast flow of information 
that crossed the national limits. To describe globalization as a technological 
revolution may leads to ignorance of the problems that it causes specially that is 
related the case of family security, because of the density and severity of the 
cultural penetration that faces and affects the forming of values and the production 
of symbols in the Arabic communit. Which make the traditional social 
corporations; specially the family; unable to protect the cultural security of the 
community, and also unable to provide the needs for it's members. As a result of 
the IT and communication revolution there have been some positive and at the 
same time some negative changes on the level of Arabic reality, which affected the 
styles of life, thouth and values. Which led to a serious changes that formed a 
cultural and media revolution, which left it's traces on the modern life and on the 
material, intellectual, ethical, and spiritual movements of the society. And also on 
the idols, values, standards, and styles of life. It is natural that this changes and 
transformation to leave it's effects on the family which threatens it's security. 
Because it is considered one of the essential corporations in the communit.  
           Today, the Arabic family is threatened in it's security and stability. Because 
of it's unawareness of what to do to face this challenges of modern communication 
and media technology. Which is between the sustaining the inner inherited 
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culture a long time ago within the children and between the new upcoming 
culture from globalization and informatics. And this challenges which threatens 
the security of the Arabic family ; as one of the important foundation of 
upbringing ; will not stop at that, there are factors that makes a bigger challenges 
that affects it's unity by leading to some disruptions on the level of family 
foundation . For example: the increase in family disintegration, the weakening of 
family relations and links, and the decrease in the quality of performing its duties 
and roles in the process of proper upbringing. From what we have dealed before, 
here come the importance of thinking and planning to found an effective media 
policy to protect and immune the family in the Arabic communities . And to 
enhance and enforce it's security to face the dangers of the cultural invasion which 
is under the modern communication and media technology. This policy aims to 
develop the media cultural material and to encourage the cultural Arabic creativity  
in order to face this upcoming programs from foreign channels. And to work on 
continuous monitoring on the imported programs. 
  
Key words: Current Challenges, The modern Communication and Media 
Technology, Family Security, Globalization.  
 

 مقدمة:
إن من أهم ما يميز تكنولوجيا االتصال المعاصرة مقارنة بغيرها هو ذلك التفاعل التراكمي بين التكنولوجيا        

واستخداماتها وتحديديها بأسلوب يدفع إلى التطور المستمر، ومن ثم فإن التكنولوجيا ليست مجرد أدوات قابلة 
. ويضيف أحد الباحثين شيئا فريدا يميز تكنولوجيا االتصال عن لالستخدام بقدر ما هي عمليات قابلة للتطوير والتنمية

غيرها هو أن األدوات التكنولوجية السابقة هي ذات بعد جغرافي محدود، في حين أن تكنولوجيا االتصال المعاصرة 
جتماع شملت العالم كله في وقت زمني لم يتعد عقدين من الزمان. ومن هذا المنطلق إن القيمة الحقيقية لعلم اال

المعاصر في تفسيره إلشكالية العالقة بين التكنولوجيا والمجتمع هي في خلق التوازن بين أثر كل من المتغيرين في اآلخر، 
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إال أن هذه القيمة تظل محدودة في قدرتها التفسيرية إذا ما طبقت على مجتمعات مغايرة ثقافيا وحضاريا للمجتمعات 
ية واإلسالمية. ويثير هذا المنظور مجموعة من التساؤالت تتمثل في إنه مع التسليم الغربية فلتكن هنا المجتمعات العرب

بمقولة التفاعل والتأثير المتبادل بين التكنولوجيا والمجتمع إال أن المقولة تظل غامضة إلى حد كبير ما لم نعرف على 
تكنولوجيا االتصال والمعلومات، )وجيا؟ األقل كيف تبدأ سلسلة التأثير؟ ومن يحفز على التغيير المجتمع أم التكنول

نواجه اليوم عصر العولمة الذي أصبح واقعا ال يمكن تجاهله وال يمكن تفادي آثاره،   (.26منال هالل المزاهرة، ص.
وتوصف العولمة بأنها زمن التحوالت والتغيرات السريعة لتعميم االتجاهات والقيم والسلوكيات والممارسات على 

ي في شتى مناحي الحياة البشرية. والعولمة هي مرحلة تاريخية من تطور العالم جوهرها وجود مجموعة من المستوى الكون
العولمة الظواهر والمستجدات ذات الطابع اإلعالمي والمعلوماتي واالقتصادي والسياسي والثقافي العابرة لحدود العالم )

 (.226، 148األبعاد واالنعكاسات السياسية، توفيق حسين، ص.ص.
تاريخي في حقيقة األمر أن فكرة العولمة ليست جديدة فلم تظهر فجأة أو طفرة -ويكشف التحليل السوسيو      

واحدة، وإنما لها تاريخ طويل أعطى لهذه الظاهرة مكوناتها الزمنية والفعلية ومن ثم أخذت أسماء مختلفة ففي فترة من 
أصبحت الحرب الباردة ثم في الفترة األخيرة أصبح اسمها العولمة.  الفترات كان اسمها النظام األوروبي وفي فترات أخرى

لكن كل هذه األسماء تستهدف فكرة واحدة هي هيمنة الغرب على الشرا، فالعولمة في حقيقة األمر هي هيمنة وليست 
أال يمتلكون من  تنافسا وأنها ال تسمح بالتنافس بل تطرحه ولكن في النهاية هي الهيمنة، ألن المطلوب من المتنافسين

عناصر القوة ما يجعلهم يتنافسون. ولعل من أبرز الظواهر أو العناصر المشاركة في صياغة العولمة هي تكنولوجيا 
االتصاالت وثورة المعلومات أو باألحرى تدفق المعلومات بسرعة أكبر وبقدر أعظم على اختراا الحدود القومية، 

تغيرات أساسية وانتقال األفكار بين الثقافات بشكل مطرد، واالهتمام بحركة وانتشار شبكة االنترنت وما أدخلته من 
 . (10، 9العولمة تصارع وال تقبل المنافسة، عاصم دسوقي، ص.ص.التقنية )
إن النظر إلى العولمة بوصفها ثورة تكنولوجية اتصالية قد يؤدي إلى إغفال المشكالت التي تفرزها وخصوصا فيما       

ع األمن األسري بسبب كثافة وخطورة االختراا الثقافي الذي يتعرض له نسق القيم ونظام إنتاج الرموز في يتعلق بموضو 
وفق صيغ أدائها -المجتمع العربي، ما يجعل أن المؤسسات االجتماعية التقليدية وبخاصة منها األسرة لم تعد قادرة 

ت أفراده من القيم والرموز والمعايير والمرجعيات التي على حماية األمن الثقافي للمجتمع واإليفاء بحاجا -الحالية
اآلثار الوقافية للعولمة، أبو حالوة كريم، أصبحت تصاغ خارج حدود الجغرافيا واالجتماع والثقافة الوطنية )

على اعتبار أن األسرة تمثل المؤسسة االجتماعية األولى التي تنتج الوجدان الثقافي الوطني  .(121،200ص.ص.
ة شبكة القيم التي ترسخها في وجدان األفراد منذ نشأتهم األولى. إال أن هذه المؤسسة األسرية قد فقدت دورها بواسط
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الحاسم في التنشئة االجتماعية والثقافية بسبب نشوء مصادر جديدة إلنتاج ونشر القيم يأتي في مقدمتها اإلعالم المرئي 
 . العولمة والهوية الوقافية، عبد اإلله بلقزيز(المصاحبة للعولمة ) وتصاعد أدواره في ظل ثورتي االتصال والمعلومات

لقد أدى تفكك وفشل النظام الثقافي الوطني التقليدي في الدول العربية إلى إفساح الطريق آلليات العولمة الثقافية       
لبات ومصالح السوا العالمية. التي تسعى إلى توحيد العالم في منظومة قيمية وفكرية واحدة تستجيب دون مقاومة لمتط

هذا وتعتمد ثقافة العولمة بصورة أساسية على وسائل اإلعالم السمعية البصرية التي أصبحت تغطي الكرة األرضية عبر 
األقمار الصناعية واخترقت جميع القارات والدول والعواصم والريف والحضر لتمارس الهيمنة الثقافية في أحدث صورها. 

قافي الذي تمارسه تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة يستهدف السيطرة على اإلدراك من خالل الصورة إن االختراا الث
السمعية بصرية سعيا للتأثير في الوجدان والفكر والسلوك، وذلك بالعمل على تنميط الذوا وقولبة السلوك في أنماط 

صبح من خالل التكرار السقف والمثل األعلى استهالكية ألنواع محددة من المعلومات والسلع والترفيه حيث ت
 .Mass-Communication, H)لطموحات اإلنسان وتحول دون البحث عن البديل أو الرغبة في التغيير 

Schiller).  وعليه يجد نفسه المشاهد العربي وجها لوجه أمام تحدي البث األجنبي المباشر الوافد وذلك بمواجهة
ن أهداف العولمة اإلعالمية طمس الهوية والتراث الثقافي الذي تراكم على مر العصور، تحدي االختراا الثقافي ألن م

وهذا بدوره يهدد الهوية الوطنية للمواطن العربي بالتشويه والهيمنة ألن كثير من المكونات الثقافية يتعزز ويتطور بل تدخل 
ثة وثورة المعلومات وأقمار االتصال وغير ذلك من فيه عناصر جديدة، فلن تستطيع ثقافة معاصرة أن ترف  التقنية الحدي

 . (4ورقة بحم مقدمة إلى اجتماع اليونسكو في اسطنبول، حامد يوسف حمادي، ص.وسائل االتصال الحديثة. )
 وبناء على ما تقدم تتبلور اإلشكالية المطروحة في هذه الورقة البحثية في مجموعة األسئلة المحورية اآلتية:        
  العالقة الجدلية الموجودة بين تكنولوجيا االتصال والمجتمع؟ما هي 
 ما هو واقع البث الفضائي العربي في ظل التحديات التي تفرضها العولمة اإلعالمية؟ 
 ما هي طبيعة التحديات التي تثيرها تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة والتي تهدد أمن األسرة العربية؟ 
  التنشئة االجتماعية لصالح تكنولوجيا اإلعالم الحديثة؟هل تراجع دور األسرة في 
 كيف يمكن تعزيز أمن األسرة العربية وحمايتها من التصدع والتفكك في ظل التحديات الراهنة؟ 
إن هذه الورقة البحثية هي محاولة جادة منا للمساهمة في تناول بالتحليل والنقا  قضية بالغة األهمية تمس أمن        
في المجتمعات العربية والمسلمة، والتي نسعى من خاللها إلى تحقيق مجموعة  -واة التنظيم االجتماعين–األسرة 

 األهداف التالية: 
  إظهار حقيقة العولمة وأهدافها الكامنة 
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  التعرف على الواقع الفعلي ألمن األسرة في المجتمعات العربية في ظل التحديات التي تفرضها العولمة 
  التي أحدثتها التغيرات العالمية المعاصرة على بناء األسرة العربية ووظائفها إبراز اآلثار 
  تحديد طبيعة التحديات التي تثيرها تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة ومخاطرها على أمن األسرة العربية 
 لتحديات الراهنة.الخروج بتوصيات عملية تتضمن اقتراح أساليب وقائية لتعزيز أمن األسرة العربية في ظل ا 

 
 :إشكالية العالقة بين تكنولوجيا االتصال والمجتمع-/1
 

تعددت وتنوعت االتجاهات العلمية التي تنظر وتفسر وتتنبأ باالحتماالت المختلفة للعالقة الكلية بين تكنولوجيا        
هات يقف على طرف نقي  االتصال والمجتمع والتي سنأتي على ذكرها في هذا العنصر. ذلك أن بع  هذه االتجا

من اآلخر كما هو الحال بين الحتمية التكنولوجية والتشكيل االجتماعي، وبين من يرى التكنولوجيا كأداة أساسية للتغير 
االجتماعي ومن يراها كوسيلة للضبط االجتماعي، ومع ذلك فهناك اتجاهات أكثر مالءمة في التعبير عن إشكالية 

يولوجي المعاصر. وبغ  النظر عن نوعية االتجاه فإن تأثير التكنولوجيا يخضع لمستويين من العالقة مثل المنظور السوس
بالتغييرات السطحية الستخدام  (Heim)التحليل الكمي والكيفي، ويعني التحليل الكمي كما يرى الفيلسوف "هيام" 
عل االتصال أسرع وأرخص وأسهل وغيرها من التكنولوجيا والتي يتوقع أن تترك أثرا على المجتمع، مثل أثر االنترنت في ج

النتائج المترتبة على استخدام األدوات التكنولوجية في المجتمع والتي يمكن أن تعيد تشكيل المجتمع، ويطلق "هيام" 
(Heim)  على هذه النوعية من التغيرات اسم(Ontic Change) أما فيما يخص التحليل الكيفي فيأخذ في .

لجوهرية أي التحول من نمط الثقافة واالتصال الشفهي إلى الثقافة، واالتصال المطبوع قد أثر في االعتبار التغيرات ا
 (.41، 40تكنولوجيا االتصال والمعلومات، المرجع نفسه، ص.ص.)أنماط التفكير السائد في المجتمع 

من النظريات الحديثة التي تناولت دور  (M. McLuhan)تعد النظرية التي جاء بها "مارشال ماكلوهان"       
وسائل االتصال وطبيعة تأثيرها على مختلف المجتمعات، ذلك أن االختراعات التكنولوجية تؤثر تأثيرا أساسيا على 
المجتمعات وإن تطور وسائل وعمليات االتصال مرتبط بحياة الناس وبأنماط الحضارة اإلنسانية على اختالف األمم 

. يرى "ماكلوهان" أن طبيعة وسائل اإلعالم التي يتصل بها (361ن ريات االتصال، منال مزاهرة، ص.) وتباين األجيال
اإلنسان تشكلها المجتمعات أكثر مما يشكلها مضمون االتصال لذلك يفترض في نظريته أن تكنولوجيا االتصال تكبل 

وسائل اإلعالم من حيث أنها وسائل لنشر  حرية اإلنسان الذي يصبح تابعا لها، وبحسبه هناك أسلوبين للنظر إلى
المعلومات والترفيه والتعليم أو أنها جزء من سلسلة التطور التكنولوجي، وإذا نظرنا إليها على أنها وسيلة لنشر المعلومات 
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ة التي بدأت والترفيه والتعليم فنحن نهتم أكثر بمضمونها وطريقة استخدامها، وإذا نظرنا إليها كجزء من العملية التكنولوجي
تغير وجه المجتمع كله شأنها في ذلك شأن التطورات الفنية األخرى فنحن حينئذ نهتم بتأثيرها بصرف النظر عن 

يعتبر العالم االجتماعي "لويس ممفورد"  .(The Culture of Technology, A. Pacey)مضمونها. 
(Louis Mumford) وا لدراسة العالقة بين تكنولوجيا المعلومات في مقدمة علماء االجتماع المعاصرين الذين تصد

والمجتمع، ولم يكن من المؤمنين بالحتمية بين التكنولوجيا والمجتمع وكان يرى أن التكنولوجيا والحضارة ليستا إال نتاجا 
ا ال تفرض لالختيارات التي يقوم بها اإلنسان فعالم التكنولوجيا ليس منعزال ومكتفيا بذاته. وانتهى إلى أن التكنولوجي

التغير االجتماعي ولكنها تهي  الظروف واالحتماالت التي ترجح إمكانية حدوثه، إال أن التغير االجتماعي نفسه مرهون 
  بأسلوب استخدام اإلنسان للتكنولوجيا.

 أن التكنولوجيا ال تشكل المجتمع كما أن المجتمع ال  (Castells)"كاستلز" بينما يرى أحد الباحثين وهو      
يفرض التحوالت التكنولوجية بسبب تعدد العوامل المؤثرة في كليهما، وكذلك لوجود شبكة من التفاعالت بينهما فالثورة 
التكنولوجية التي بدأت في السبعينيات في أمريكا هي متمركزة حول تكنولوجيا االتصال والمعلومات التي كانت نتيجة 

يات المتحدة األمريكية، وبمجرد أن بدأ المجتمع في تبني منتجات الثورة لمناخ الحرية والديمقراطية السائد في الوال
التكنولوجية تمت دورة التكاثر والتوسع واالبتكار والتغيير التكنولوجي. هذا وعلى الرغم من سيادة نظرية الحتمية 

مية عن الحتمية إال أن هناك مداخل أخرى ال تقل أه ،التكنولوجية وتفوقها على ما عداها من تفسيرات علمية
التكنولوجية مثل اتجاه "البناء أو التشكيل االجتماعي" وأساس هذا االتجاه أن المجتمع هو الذي يفرض التطور 
التكنولوجي، فالبناء االجتماعي ونمط العالقات السياسية واالقتصادية السائدة في المجتمع هو المحدد لنوع ومستوى 

 . (40تصال والمعلومات، المرجع نفسه، ص.تكنولوجيا االالتكنولوجيا المتاحة. )
بينما يرى اتجاه مجتمع ما بعد الصناعة أن التحول من الصناعات الثقيلة إلى صناعة المعلومات يمثل تحوال في       

على أن إنتاج وتشغيل وتوزيع واستهالك المعلومات على  (Daniel Bell)تنظيم المجتمع، فقد دلل "دنيال بل" 
ي أدى إلى نشوء نظام اجتماعي اقتصادي مختلف عن ذلك الذي ساد تكنولوجيا الصناعات الثقيلة، مستوى جماهير 

في تعزيز هذا التوجه من  (E.Toffler)والذي أدى بدوره إلى ظهور مجتمع المعلومات. وقد ساهم الباحث "توفلر" 
خالل كتاباته حول "الموجة الثالثة من التطور الحضاري للبشرية"، ويعني بها تحديدا مجتمع المعلومات الذي سبقه 

من أكثر مفكري القرن  (Castells)المجتمع الصناعي ومن قبله المجتمع الزراعي. ويعد المفكر اإلسباني "كاستلز" 
وهو يرى أن  (Networked Glob)علومات وصاحب مفهوم "الكون المتشابك" العشرين تحليال لمجتمع الم
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الرأسمالية المعلوماتية تعمل وفق أسس عالمية تتخطى قدرة الدولة على التعامل معها، وعلى الرغم من رفضه للحتمية 
 التكنولوجية إال أن أفكاره تأثرت بالنموذج التكنولوجي.  

حدى النظريات التي ارتبطت بتكنولوجيا االتصال والمعلومات والتي جاءت لدراسة تعد نظرية الغرس الثقافي إ      
تأثيرات وسائل اإلعالم التراكمية الطويلة المدى على الجمهور، ذلك أن الغرس يشير إلى تقارب إدراك جهور التليفزيون 

نتيجة للتعرض لوسائل اإلعالم  للواقع االجتماعي والتشكيل الطويل المدى لتلك اإلدراكات والمعتقدات عن العالم
Communication Theories, Perspectives, K. Miller, P.282)).  وقد جاءت هذه

النظرية على أساس االعتراف بقوة وسائل اإلعالم وأثرها االجتماعي على المتلقين انطالقا من فرضية التراكم لقياس اآلثار 
ة التلفزيون على المتلقين عند تعرضهم لمضمون معين ولمدة تعرض الطويلة المدى التي تتركها وسائل اإلعالم خاص

طويلة. وتعتبر نظرية الغرس الثقافي امتدادا لدور وسائل اإلعالم في عملية التنشئة االجتماعية على الفرد حيث أن كال 
فية المختلفة، وتهدف إلى منهما عملية تعلم وتعليم تقوم على التفاعل االجتماعي بين الفرد والوسائل التعليمية والتثقي

إكساب الفرد اتجاهات وسلوكيات تتناسب مع دوره االجتماعي وتسهل له عملية التفاعل واالندماج في حياته 
أن التلفزيون أصبح المصدر الرئيسي للمعلومات في  (Gerbner)االجتماعية، ويرى صاحب هذه النظرية "جربنر" 

ن للواقع االجتماعي ومن ثم ثقافتهم ككل. فالذين يشاهدون التلفزيون أربع مجتمعاتنا المعاصرة مشكال تصور المشاهدي
ساعات أو أكثر في اليوم يسميهم "كثيفي المشاهدة" مقابل "خفيفي المشاهدة". كما يرى أن كثيفي المشاهدة 

عليه في الواقع يتعرضون لعنف أكثر ومن ثم فهم يتأثرون بأعراض مرض وضاعة العالم أي فكرة أن العلم أسوأ مما هو 
 . (42-48تكنولوجيا االتصال والمعلومات، المرجع نفسه، ص.ص.)
 
 
 :تحديد المفاهيم-/2

 سنقتصر في هذا العنصر على تحديد أهم المفاهيم األساسية التي يرتكز عليها بحثنا وهذا وفقا للشكل اآلتي:      
 مفهوم العولمة:-أوال

إن صياغة مفهوم واضح ومحدد للعولمة يعد مسألة صعبة للغاية نظرا لتعدد مفهوماتها واختالفها باختالف الباحثين       
ومنه العولمة  (.112قيايا سوسيولوجية معاصرة، السيد غنيم رشاد، جمال مجاهد، ص.واتجاهاتهم ) -إيديولوجيا–

ويستعاض عنها أحيانا  (Mondialisation)والكلمة الفرنسية  (Globalization)هي ترجمة للكلمة االنجليزية 
بكلمة "الكوكبة" باعتبار أن العملية خاصة بالكوكب األرضي على أساس أنه الكوكب اآلهل بالسكان والمحيط الذي 
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و تسري عليه عملية العولمة. والمعنى اللغوي للكلمة هو جعل الشيء عالميا أو القفز بالمعلومات أو المعارف أ
 السياسات أو الثقافة من نطاا محدود إلى نطاا عالمي، بمعنى تقييم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل العالم كله. 

تعني العولمة عمليات التغيير التي أثرت على مناطق مختلفة من العالم في قطاعات مختلفة مثل القطاع التكنولوجي       
 .Global Transformations, David H)ئة واالقتصادي والسياسي والثقافي واإلعالم والبي

Anthony. M. P.P.15, 16) . وهي ترمي إلى تشكيل مجتمع عالمي جديد يتجاوز المجتمعات المحلية
ويقوم على أسس جديدة للهوية ال تمت بصلة لألسس القديمة القائمة على العرف أو اللغة أو الدين أو الوطن، وإنما 

كات االلكترونية أو مواطن االنترنت، وعلى أساس المصلحة االقتصادية حيث تنشأ سوا على أساس رابطة االنتماء للشب
عالمية واحدة تعمل على تقديم نفس المنتجات في مناطق العالم المختلفة وبأسعار معقولة، فينتج عن ذلك توحيد نمط 

ويدل مصطلح (. 31علي، ص. اآلثار السياسية للعولمة، حسن الحاجاالستهالك وظهور عادات استهالكية عالمية )
العولمة على نظام جديد للعالم وعلى حركة دمج العالم وإلغاء الفواصل والحدود الجغرافية والزمنية والموضوعية بين الدول 
والمجتمعات، وأصبحت كل المجتمعات تعيشها أو تعاني منها بدرجات متفاوتة حتى التي تعي  حالة من العزلة 

  .(2، صالح سالم زرنوقة، ص.العولمة والوطن العربي)
بأنها نظام يقفز على الدولة واألمة والوطن وفي مقابل ذلك يعمل  يعرف المفكر "محمد عابد الجابري" العولمة "      

على التفتيت والتشتيت. إن إضعاف سلطة الدولة والتخفيف من حضورها لفائدة العولمة يؤديان حتما إلى استيقاا أطر 
لى الدولة، أعني القبيلة والطائفة والجهة والتعصب المذهبي والنتيجة تفتيت المجتمع وتشتيت شمله" لالنتماء سابقة ع

. كما يعرف من جهته "ذوقان عبيدات" العولمة (149قيايا في الفكر المعاصر العولمة، محمد عابد الجابري، ص.)
شبابنا أين دي إلى ذوبان هوية هذه الشعوب" )"بأنها سيادة ثقافة واحدة على جميع ثقافات الشعوب األخرى مما قد يؤ 

ولعل من أبرز الظواهر أو العناصر المشاركة في صياغة العولمة  .(13، ذوقان عبيدات، ص.2000نحن من العولمة 
هي حركة االتصاالت وثورة المعلومات أو باألحرى تدفق المعلومات بسرعة أكبر وبقدرة أعظم على اختراا الحدود 

شار االنترنت وما أدخله من تغيرات أساسية على بنية العمل واإلنتاج والتسويق، وانتقال األفكار بين الثقافات القومية، وانت
العولمة والوقافة بشكل مطرد واالهتمام بحركة التقنية وتدفق المعلومات والتقنيات الحديثة والتحكم فيها وفي توزيعها )

 . (10-9القومية، صبري حافظ، ص.ص.
 م تكنولوجيا االتصال واإلعالم:مفهو -ثانيا
قبل االنطالا مباشرة في تعريف تكنولوجيا االتصال واإلعالم سنقوم في بادئ األمر بتحديد كل مصطلح من      

 المصطلحات التي يحتويها كل على حدة وهذا على النحو اآلتي:
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والقواعد التطبيقية وأساليب العمل التي تعرف التكنولوجيا اصطالحا على أنها هي مجموعة من النظم التكنولوجيا: -أ/
تستعمل لتطبيق المعطيات المستخدمة في البحوث والدراسات المبتكرة في مجال اإلنتاج والخدمات، كونها في ذلك 
هي التطبيق المنظم للمعرفة والخبرات المكتسبة التي تمثل مجموعة الرسائل واألساليب الفنية التي ييستخدمها اإلنسان 

الصحافة االلكترونية في نواحي حياته العلمية وبالتالي فهي مركب قوامه المعدات والمعرفة اإلنسانية ) في مختلف
. أما المفهوم الحديث للتكنولوجيا فيشمل اإلبداع والخلق (18، 14الوطن العربي، عبد األمير الفيصل، ص.ص،

ختراعات واإلبداعات الالزمة لعملية التطور باإلضافة إلى االقتباس واالستيعاب فالتكنولوجيا عبارة عن جميع اال
مشكالت التنمية ومعوقات التكامل االقتصادي االقتصادي واالجتماعي، والتي تتم من خالل مراحل النمو المختلفة )

 . (38العربي، عدى قصور، ص.
آخر حتى تصبح هو العملية أو الطريقة التي يتم عن طريقها انتقال المعرفة من شخص إلى مفهوم االتصال: -ب/

مشاعة بينهما وتؤدي إلى التفاهم بين هذين الشخصين أو أكثر، وبذلك يصبح لهذه العملية عناصر ومكونات واتجاه 
  تسير فيه واتجاه تسعى إلى تحقيقه ومجال تعمل فيه ويؤثر فيها.

لتي ترتكز على الصدا هو تلك العملية التي يترتب عنها نشر األخبار والمعلومات الدقيقة امفهوم اإلعالم: -ج/
والصراحة ومخاطبة عقول الجماهير وعواطفهم السامية واالرتقاء بمستوى الرأي العام، ويقوم اإلعالم على التنوير والتثقيف 

 . (42المعجم اإلعالمي، محمد جمال الفار، ص.مستخدما أسلوب الشرح والتفسير والجدل المنطقي )
تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة على أنها عبارة عن مجموعة من  يد مفهوموبناء على ما تقدم نأتي إلى تحد      

االتصالي -التقنيات واألدوات أو الوسائل أو النظم المختلفة التي يتم توظيفها لمعالجة المضمون أو المحتوى اإلعالمي
نظيمي أو الوسطي، والتي يتم من الذي يراد توصيله من خالل عملية االتصال الجماهيري أو الشخصي أو الجمعي أو الت

خاللها جمع المعلومات والبيانات المسموعة أو المكتوبة أو المصورة المرسومة أو الرقمية، ثم تخزين هذه البيانات 
والمعلومات ثم استرجاعها في الوقت المناسب، ثم تتم عملية نشر هذه المواد االتصالية أو الرسائل أو المضامين 

وعة مرئية أو مطبوعة أو رقمية، ونقلها من مكان آلخر وتبادلها وقد تكون تلك التقنيات يدوية أو المسموعة أو المسم
آلية أو الكترونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التاريخي لوسائل االتصال والمجاالت التي يشملها هذا التطور 

ى أنها مجموعة من اآلالت أو األجهزة كما تعرف عل  (.48ص.تكنولوجيا االتصال والمعلومات، المرجع نفسه، )
 الخاصة أو الوسائل التي تساعد على إنتاج المعلومات وتوزيعها واسترجاعها وعرضها. 

وتم تعريفها أيضا بأنها "مجمل المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة واألدوات والوسائل المادية والتنظيمية       
أي توصيلها إلى األفراد والجماعات". ويشير مصطلح تكنولوجيا االتصال إلى  واإلدارية المستخدمة ونشرها وتبادلها
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التجهيزات والوسائل التي اكتشفتها أو اخترعتها البشرية لجمع وإنتاج وبث ونقل واستقبال وعرض المعلومات االتصالية 
 . (16تكنولوجيا االتصال، محمد محفوظ، ص.بين المجتمعات واألفراد )

 من األسري:مفهوم األ-ثالوا
األمن -قبل التعرض مباشرة لمفهوم األمن األسري نتوقف بادئ ذي بدء عند تحديد مفهوم كل من المصطلحين      

 وهذا وفقا للشكل التالي:   -واألسرة
  مفهوم األمن:-أ/

رار مع فقده ألن يعد األمن حاجة إنسانية وضرورة بشرية وغريزة فطرية ال تتحقق السعادة بدونه وال يدوم االستق      
مصالح الفرد والمجتمع مرهونة بتوفيره، إذ به يطمئن الناس على دينهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم ويتجه تفكيرهم إلى ما 
يرفع شأن مجتمعهم وينه  بأمتهم. ومنه األمن لغة مصدر أمن يأمن أي اطمأن وزال خوفه وسكن قلبه، وأمن البلد 

ويعرف األمن لغة  (.8دور األسرة في أمن المجتمع، مقال منشور على االنترنت، ص.) اطمئن به أهله فهو آمن وأمين
األمن األسري، مقال منشور على أنه هو االستقرار والطمأنينة وضده الخوف أو هو عدم توقع المكروه في الزمن اآلتي )

عددت العبارات اللغوية له من حيث إن تعريف األمن اصطالحا ال يخرج كثيرا عن معناه اللغوي حيث ت على االنترنت(.
مدلوله لثرائه اللغوي، فيرجع مفهومه إلى عدم الخيانة، التصديق، الحفن والطمأنينة، الدين، الثقة، القوة، السلم، طلب 
الحماية. ومن تعريفات األمن "اطمئنان الفرد واألسرة والمجتمع على أن يحيوا حياة طيبة في الدنيا وال يخافون على 

دور األسرة في أمن المجتمع، وأموالهم وأعراضهم ودينهم وعقولهم ونسلهم وأسرهم من أن يعتدى عليها" ) أنفسهم
 (.8المرجع نفسه، ص.

هناك من الباحثين من يرى أن األمن له جانبان رئيسيان فهو يعني أوال: السالمة من التهديدات المزمنة مثل الجوع      
: الحماية من االختالالت المفاجئة والمؤلمة في أنماط الحياة اليومية سواء في والمرض واالضطهاد. وهو يعني ثانيا

األسرة أو في العمل أو في المجتمعات المحلية، وهذه التهديدات يمكن أن توجد في جميع مستويات الدخل والتنمية 
األسري، األمن الثقافي، األمن  ونشير في هذا اإلطار أنه يمكن تقسيم األمن إلى عدة أنواع منها: األمن في أي مجتمع.

االقتصادي، األمن الغذائي، األمن الصحي، األمن البيئي، األمن السياسي، األمن الشخصي، أمن المجتمع المحلي 
  .الجوع في العالم، فرنسيس اليبه، جوزيف كولنيز()

  مفهوم األسرة:-ب/
إن المجتمعات عبر التاريخ اشتملت على بناءات أسرية فهي جماعة اجتماعية أساسية ونظام اجتماعي رئيسي       

ومصدر أخالقي ودعامة أولية لضبط  السلوك، ومن خاللها يتلقى أفرادها أول دروس الحياة االجتماعية. فاألسرة تتعدد 
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ة تقديم تعريفا شامال لها، وعلى الرغم من اختالف وجهات أنماط صورها في مختلف المجتمعات مما جعل من الصعوب
النظر نحو تعريف األسرة إال أن هناك اتفاا حول أهمية األسرة كنظام اجتماعي يؤدي وظائف ضرورية وحيوية 

. ومنه يعرف المفكر االجتماعي "أوجست  (24)األسرة والحياة العائلية، سناء الخولي، ص. للمجتمعات اإلنسانية.
األسرة بأنها "هي الخلية األولى في جسم المجتمع وأنها النقطة األولى التي يبدأ منها التطور، وأنها الوسط  كونت"

. ويعرف مصطفى (138علم االجتماع التطبيقي، صالح العبد، ص.الطبيعي االجتماعي الذي ترعرع فيه الفرد" )
فة بواجب استقرار وتطور المجتمع". أبرز هذا التعريف أن الخشاب األسرة بأنها " هي الجماعة اإلنسانية التنظيمية المكل

األسرة هي جماعة بشرية تتصف بقواعد التنظيم ويظهر هذا في شكل األدوار الموكل بها كل فرد من أفرادها، وأنه يقع 
علم ه )على األسرة عب  مسؤولية استقرار الحياة االجتماعية وهي دعامة أساسية يعتمد عليها المجتمع لتطوره ونمو 

. عرف "محمد الجوهري" األسرة "بأنها جماعة اجتماعية بيولوجية (42االجتماع العائلي، مصطفى الخشاب، ص.
تتكون من رجل وامرأة تقوم بينهما رابطة زوجية وأبناؤهما، ومن أهم وظائفها إشباع الحاجات العاطفية وتهيئة المناخ 

-14علم االجتماع العائلي المعاصر، مديحة أحمد عبادة ص.ص.االجتماعي والثقافي المالئم لتنشئة األبناء". )
12 .) 
وبناء على ما سبق نصل إلى تعريف األمن األسري على أنه "هو استقرار األسرة وأدائها لحقوقها في سياج من الثقة       

هم بالثقة واالطمئنان والطمأنينة وهو مهم لتيسير أمور الحياة واطمئنان الناس على دينهم وأعراضهم وأموالهم وشعور 
ويعرف األمن األسري في علم االجتماع بأنه "الحفاا على األمن األسري، المرجع نفسه(. والمودة والعطف" )

التماسك األسري والمحافظة على البنية السكانية للمجتمع، وحماية المواطنين من األخطار االجتماعية التي تهدد 
جتماعيون أن أمننا األسري ال يمكن فصله عن األمن االقتصادي، كما أن األمن حاضرهم ومستقبلهم". ويرى الباحثون اال

العاطفي هو الرافد والمتمم لألمن األسري من حيث قيامه بتوفير الحب والحنان والعطف والتكافل ألفراد األسرة. إضافة 
تربويون وعلماء االجتماع أهمية توفير إلى حاجة األسرة بشكل عام إلى األمن القانوني والسياسي والتربوي، ولذلك يرى ال

الجو المنزلي المليء بالحب والحنان والهدوء والتواصل والحوار، واالستقرار والمعاملة الحسنة والراقية لألبناء البعيدة عن 
الضرب والسخرية والتوبيخ واالستفزاز للمحافظة على السلوك األخالقي القويم، وتجنب اكتساب األوالد صفات العنف 

أبناؤنا مشكالت والتهور واالنحرافات السلوكية األخرى وتشجيع وغرس بع  األفكار التربوية الخاطئة من قبل اآلباء )
 . وحلول، أسامة علي متولي(

لقد اعتبر اإلسالم أن بناء األسرة وسيلة فعالة لتحقيق األمن وحماية األفراد من الفساد ووقاية المجتمع من الفوضى       
ات. إن التربية األمنية تبدأ في نطاا األسرة أوال ثم المدرسة ثم المجتمع فاألسرة هي المدرسة األولى التي يتعلم واالنحراف
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فيها الطفل الحق والباطل الخير والشر ويكتسب المسؤولية وحرية الرأي واتخاذ القرار، كل هذه القيم وغيرها يتلقاها 
دد عناصر شخصيته وتتميز مالمح هويته، وإذا لم تتهيأ الفرصة بشكل  الطفل في سنه األولى في كنف األسرة حيث تتح

كاف داخل األسرة لتعلم هذه القيم فإنه يتعذر عليه بعد ذلك اكتسابها لكي تكون جزءا من سلوكه. وبهذا يمكن القول 
استتباب األمن، وذلك أن األمن واألسرة يكمل أحدهم اآلخر ويوجد بينهما ترابط وثيق وذلك ألنه ال حياة لألسرة إال ب

ال يمكن أن يتحقق إال في ظل أسرة واعية تحقق ألبنائها األمن النفسي والجسدي والتربوي والصحي واالقتصادي، 
دور األسرة في أمن المجتمع، إدريس بحيث تكون بيئة أسرية مترابطة يسودها التماسك والتعاطف والتآلف والطمأنينة )

 (.20، 18، 2بن حامد محمد، ص.ص.
 
 : وظائف األسرة-/3

تختلف األسرة من مجتمع آلخر ومن فترة زمنية ألخرى داخل المجتمع الواحد ولكنها تشترك جميعها في القيام      
 بمجموعة من الوظائف الرئيسية تجاه أفرادها والمجتمع على حد سواء نذكر منها على النحو اآلتي:

 وظيفة حفظ النوع البشري:  -
بحفن النوع البشري واستمرار الحياة االجتماعية من خالل اتصال جنسي مشروع يستلزم تصديق تهتم األسرة      

المجتمع وقبوله وفق قواعد تمثل في جملتها تنظيمات اجتماعية تتحكم فيها العادات والتقاليد المجتمعية وبناء على 
  (.22خيري خليل الجميلي ص.االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة، تعاليم دستورية إلهية )

 الوظيفية العاطفية: -
وتعني التفاعل العميق بين الزوجين وبين اآلباء واألبناء في منزل مستقل مما يخلق وحدة أولية صغيرة تكون المصدر      

الرئيسي لإلشباع العاطفي لجميع أعضاء األسرة، فقد أصبحت هذه الوظيفة من المالمح المميزة لألسرة الحضرية 
في المجتمعات الزراعية حيث يتم التفاعل بين حلقة كبيرة من األقارب الحديثة بعكس الحال في األسرة الممتدة السائدة 

الذين يعيشون متجاورين. وقد ترتب على هذه الوظيفة الجديدة أن أصبحت األسرة النواة تحمل عبئا ثقيال ألنها 
زواج فقط وإنما يريدون أصبحت المصدر الوحيد الذي يستمد منه األفراد الحب والعاطفة، ولهذا ال يريد األفراد البالغين ال

 . (Introduction to Sociology, James B. McKee, P.352)الزواج السعيد 
 وظيفة التنشئة االجتماعية: -

تتولى األسرة تلقين المنشأ قيم ومعايير وأهداف الجماعة االجتماعية التي ينتمي إليها وتعليمه األدوار االجتماعية      
الحياة االجتماعية من خالل إكسابه المعايير والقيم والنظم األساسية وأدواره  في نشأومواقفها المدعمة، ودمج الم



 

148 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

فضال عن ذلك تقوم األسرة بوظيفة الضبط (. 144التنشئة االجتماعية، معن خليل العمر، ص.االجتماعية )
علم والدين والقانون ) االجتماعي للفرد في إطار تنمية شخصيته مستخدمة في ذلك عدة وسائل منها العادات التقاليد

   (.22االجتماع العائلي المعاصر، المرجع نفسه، ص.
 الوظيفة الحيارية:  -

تقوم األسرة بإعداد أعضائها للمجتمع للعمل والتفاعل والمشاركة االجتماعية وهي تؤدي إلى االستمرار الحضاري      
لجيل الحاضر، هذا باإلضافة إلى مسؤولية األسرة للمجتمع من خالل إنجاب األطفال وتربيتهم وجعلهم يندمجون في ا

في منع أفرادها وتجنيبهم اقتراف السلوكيات غير اجتماعية ذات التأثيرات الضارة والتي ال تتناسب مع قيم المجتمع 
 الحضارية، فاألسرة تعد بمثابة مؤسسة لنقل الثقافة إلى األعضاء بما يمكنهم من االندماج المجتمعي. 

 لنفسية: الوظيفة ا -
هناك بع  االحتياجات ال يمكن أن يشبعها الفرد إال في ظل الحياة الجماعية فالفرد في حاجة إلى الشعور باألمن      

واالحترام، وهي احتياجات نفسية ال تجد مجاال إلشباعها سوى عن طريق الجماعات التي ينتمي إليها الفرد واألسرة. 
مام والتكافل والتضحيات واألمن وهي عناصر تساهم في تهيئة جو من الصحة فاألسرة توفر ألفرادها عالقات االهت

النفسية داخل الحياة األسرية. على أن خلق جو من اإلشباع النفسي في األسرة يخلق من الطفل إنسانا متزنا ومستقرا 
األسرة ومشكالتها، ع. )وشاعرا باالنتماء األسري ويعكس بالتالي صورة ايجابية على اإلحساس بمشاعر الوالء للمجتم

  .(18، 14محمود حسن، ص.ص.
 الوظيفة االقتصادية: -

إن األسرة تحتاج إلى دخل اقتصادي مالئم يسمح لها بإشباع حاجاتها األساسية من مسكن ومأكل وملبس،       
جتماعية في تحقيق وتعتمد األسرة في حياتها على عدد من المقومات األساسية بما يمكنها من القيام بدورها كمؤسسة ا

األمن ألن نجاحها يتوقف على تكامل هذه المقومات ومنها تحقيق األمن االقتصادي، وال شك أن كثيرا من الدراسات 
االقتصادية أكدت أن األسباب الرئيسية لالنحرافات االجتماعية تنبع جميعها من العوامل االقتصادية، وأن كثيرا من 

ك كان للفقر أثر واضح في انحراف أو استقامة أفراد األسرة، ويأتي هنا دور األسرة في االنحرافات ناتجة عن الفقر ولذل
توجيه أفرادها إلى أهمية المحافظة على المال ألنه عصب الحياة وقوامها الذي به تقضي مصالحها وتشبع حاجات 

دور األسرة في و صرفه أو تبذيره )أفرادها، والمحافظة عليه يكون بالنهي عن إهداره وتضييعه باإلسراف في استعماله أ
  (.448أمن المجتمع، إدريس بن حامد محمد، ص.
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ويضمن توفير الدخل االقتصادي المالئم لألسرة الذي يسمح بإشباع حاجاتها األساسية من مسكن ومأكل وملبس       
تحقيق لها حياة أسرية آمنة ومستقرة، حيث أن معظم المشكالت االجتماعية ترتبط بعجز األسرة المادي عن إمكانية 

األسرة قية ربط المشكالت االجتماعية بالضيق االقتصادي )توفير احتياجات أفرادها ومن ثم أصبح من األمور المنط
 .(83ومشكالتها، محمود حسن، ص.

  
 :خصائص تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديوة-/4
  

سنسلط الضوء في هذا العنصر على تحديد أهم خصائص هذه الوسائط الحديثة وما يميزها عن بقية الوسائل       
التقليدية، وهذا ما تناوله المفكر "ألفن توفلر" في كتابه "تحول السلطة بين العنف والثورة والمعرفة" حيث جاء عنه أن 

 ال واإلعالم الحديثة نستعرضها على النحو اآلتي:هناك جملة من الخصائص تتميز بها تكنولوجيا االتص
يؤثر المشاركون في العملية االتصالية على أدوار اآلخرين وأفكارهم ويتبادلون معهم المعلومات ويطلق على التفاعلية:  -

 القائمين باالتصال لفن مشاركين بدال من مصادر، وساهمت هذه الخاصية في ظهور نوع جديد من منتديات االتصال
 والحوار الثقافي المتكامل والمتفاعل عن بعد، مما يجعل المتلقي متفاعال مع وسائل االتصال تفاعال إيجابيا.

إن ما يؤخذ على وسائل االتصال الحديثة تحولها من توزيع رسائل جماهيرية إلى الميل لتحديد هذه  الالجماهيرية: -
 .M)وتشير الدالئل إلى أن رؤية "مارشال ماكلوهان" الرسائل وتصنيفها لتالئم جماعات نوعية أكثر تخصصا، 

McLuhan)  الخاصة بوحدة العالم والحياة في قرية عالمية التي حققتها نهضة وسائل االتصال الجماهيري خالل
عقد الستينيات قد أصبحت في حاجة إلى إعادة النظر في عقد التسعينيات والقرن الحادي والعشرون، حيث تتجه 

جيا االتصال الحديثة إلى جعل خبرات القراءة واالستماع والمشاهدة عبارة عن خبرات معزولة لكونها وسائل تكنولو 
خبرات مشتركة كما يرى "ماكلوهان"، وبذلك نشهد سقوط العقل الجماعي حيث أصبح لوسائل اإلعالم واالتصاالت 

 . (84بار حديوي، ص.العولمة اإلعالمية، مؤيد عبد الجالجديدة اتجاهات فردية أو مجموعاتية )
وتعني إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد المستخدم وال تتطلب من كل مشارك أن الالتزامنية:  -

يستخدم النظام في الوقت نفسه، فمثال في نظم البريد االلكتروني ترسل الرسالة إلى مستقبلها في أي وقت دون حاجة 
أو من خالل تسخير تقنيات االتصال الحديثة مثل الفيديو لتسجيل البرامج وتخزينها إلى وجود مستقبل للرسالة، 

 ومشاهدتها في األوقات المناسبة.
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تعني أن هناك وسائل اتصالية كثيرة يمكن لمستخدمها االستفادة منها في االتصال من أي مكان ثم القابلية الحركية:  -
هاتف المدمج في ساعة اليد وحاسب آلي نقال مزود بطابعة، كما تعني نقلها إلى آخر حركته مثل الهاتف النقال وال

القنوات الفيائية وتأثيراتها على القيم االجتماعية إمكانية نقل المعلومات من مكان إلى آخر بكل يسر وسهولة )
  .(100والوقافية والسلوكية لدى الشباب الجزائري، شطاح محمد وآخرون، ص.

قدرة وسائل االتصال على نقل المعلومات من وسيط إلى آخر كالتقنيات التي يمكنها تحويل وهي قابلية التحويل: 
الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة والعكس، كما هو الحال في أنظمة "التليتكست" التي تقدم خدمات ورسائل 

وع، ويبرز هذا أيضا في أنظمة مطبوعة على شاشات التليفون تلبية لرغبات زبائنها التي أضحت تتميز بالتعدد والتن
وسائل االتصال الحديوة الدبلجة والترجمة للمواد المرئية كما هو الحال في بع  المحطات التليفزيونية العالمية )

  .(48وتأثيراتها على العالقات األسرية، خالف جلول، ص.
عن بعضها البع  فقد اندمجت لم تعد شركات صناعة أدوات االتصال تعمل بمعزل قابلية التوصيل والتركيب:  -

أنظمة اتخذت األشكال والوحدات التي تصنعها الشركات المختصة في صناعة أدوات االتصال، ومن األمثلة الدالة على 
ذلك وحدات الهوائي المقعر التي يمكن تجميعها في موديالت مختلفة الصنع لكنها تؤدي وظيفتها في مجال استقبال 

 ى أكمل وجه، والهوائي القائم على وحدات الصحن والديمو المحلل.   اإلشارات التليفزيونية عل
تتجه الوسائل الجماهيرية في ظل هذه الثورة التكنولوجية إلى وسائل صغيرة يمكن نقلها من التوجه نحو التصغير:  -

وهذا عكس  مكان إلى آخر وبالشكل الذي يتالءم وظروف مستهلك هذا العصر الذي يتميز بكثرة التنقل والتحرك،
مستهلك العقود الماضية التي اتسمت بالسكون والثبات ومن األمثلة عن هذه الوسائل الجديدة تليفزيون الجيب، 

 الهاتف النقال، الحاسب النقال المزود بطابعة إلكترونية.
ا االتصال تتجه ونعني به تغلغل وسائط االتصال حول العالم وداخل كل طبقة اجتماعية فتكنولوجيالشيوع واالنتشار:  -

من الضخم إلى الصغير ومن المعقد إلى البسيط ومن األحادي إلى المتعدد، مثل الكمبيوتر الذي تميز في أجياله األولى 
بالضخامة والعمليات المجددة ليصبح فيما بعد صغيرا وفي متناول مختلف الشرائح ومتعدد الخدمات والوظائف، وهو ما 

الذي يحتوي على شاشة إلكترونية وطابعة وفاكس  (Multimédia)د الوسائط يطلق عليه اسم الكمبيوتر متعد
القنوات الفيائية وتأثيراتها على القيم االجتماعية والوقافية وهاتف أي مجمع صغير لمختلف عمليات االتصال )

 (.101، 100والسلوكية لدى الشباب الجزائري، المرجع نفسه، ص.ص.
لقد عمل التطور المتسارع في تكنولوجيا االتصال إلى االتجاه نحو اختصار عامل : التدويل أو الكونية والعالمية -

المسافة والزمن وهذا التطور بلغ من األهمية في الحقب األخيرة إلى حد أن أطلق البع  على الكرة األرضية التي نعي  
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وجيا االتصال الحديثة في مجال نقل وتبادل عليها وصف القرية العالمية، وهذا كناية عن القدرة الهائلة التي تتيحها تكنول
 المعلومات بين مختلف أجزاء العالم اآلن واللحظة متخطيتا الحدود الجغرافية عابرة فوا الحدود الوطنية. 

تتسم تكنولوجيا االتصال وبالتحديد المتقدمة منها بكثافة استخدام رأس المال كوافة االستخدام واالحتكارية:   -
وارتفاع التكلفة، وهي في كل ذلك تأخذ صبغة احتكارية حيث ترتكز عادة في أيدي أصحاب القوة  والتعقيد الشديد

والنفوذ السائدة في المجتمع. إن صناعة هذه التكنولوجيا تتسم بالتركيز الشديد حاليا في عدد محدود من الدول 
قبضة المجتمعات المصنعة لهذه  الصناعية الكبرى والشركات العالمية متعددة الجنسيات، مما يعزز من إحكام
تكنولوجيا االتصال والوقافة، عبد التكنولوجيا على الدول المستوردة لها وترسيخ تبعية هذه الدول للمجال الثقافي )

 .(42، 41الفتاح عبد النبي، ص.ص.
 
 :اإلعالم العربي وتحديات العولمة اإلعالمية-/8
 

لمة البث الفضائي التي بدأت مالمحها تبرز في العقد األخير من القرن يواجه اإلعالم العربي مظاهر تحديات عو       
العشرين، وهذه التحديات ذات الطبيعة العالمية أثرت بشكل فعال وواسع على واقع اإلعالم العربي إذ أن معالم العولمة 

املة في طياتها أهدافا الفضائية سعت إلى اختراا الحدود السيادية للدول والسيطرة على بع  المؤسسات والمصالح ح
استعمارية جديدة ومبطنة، وجاءت تقنية االتصال الحديثة والمتطورة لتكون إحدى التحديات التي ساهمت في اختراا 

، 1996)افتتاحية مجلة آفا  عربية، عدد أيلول/تشرين األول، الحدود والعقول في الدول المستقبلة لهذه التقنية 
ربي تحديات على مختلف المستويات السياسية الثقافية والتنظيمية والفنية وضعفا في يواجه البث الفضائي الع(. 9ص.

االستجابة إلى عولمته، إذ أضحى مكبال بقيود ارتباطه الوثيق بالسلطة. تائها بين التبعية الفنية والتنافس السلبي على سوا 
كومي ورهين لإلعالن من جانب آخر. ويواجه إعالمية إعالنية محدودة، وكان من نتيجة ذلك أن أصبح ذيال للدعم الح

البث الفضائي العربي عصر العولمة اإلعالمية وعدم المشاركة بفاعلية بحيث يعاني من ضمور اإلنتاج وشح اإلبداع، حتى  
الوقافة العربية وعصر كاد وهو المرسل بطبيعته أن يصبح نفسه مستقبال لإلعالم المستورد ليعيد بثه إلى جماهيره )

 . (346لومات، نبيل علي، ص.المع
فرضت العولمة اإلعالمية على البث الفضائي العربي مجموعة من التحديات التي تعد من اإلفرازات المصاحبة       

لعولمة البث الفضائي المباشر التي يعيشها العالم في الوقت الراهن، بع  هذه التحديات مادية ملموسة وتتمثل في 
ميدان االتصال من حيث احتكار تصنيع األقمار الصناعية وصناعة وسائط االتصال  التطور التقني الحاصل في
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والمعلومات والهيمنة األمريكية على جانب كبير منه، وبعضها اآلخر تحديات ذات طابع أيديولوجي، وهذه العوامل 
ة العولمة، كما برزت المتشابكة شكلت الحلقات الرئيسية في توجه عولمة االتصال ومحاور أساسية في تنفيذ سياس

 . (13االتصال في عصر العولمة، مي العبد الله سنو، ص.التكتالت اإلعالمية الكبيرة )
فضال عن تحكم كل نظام سياسي عربي في البث اإلعالمي وإحكام قبضته عليه فالبث الفضائي العربي إما أنه      

حكومي يرتبط بالدولة وإما تجاري يسعى إلى الربح وحاجة السوا، وهذا ما تجسده بع  الفضائيات العربية الخاصة.  
مساس بالقطر اآلخر، ثم إن هناك مشكلة الدعاية التي كما أنه إعالم يهاجم بعضه بعضا وكل قطر يوجه إعالمه لل

تضخها القنوات األجنبية الوافدة والتي تعمد إلى تشويه واقع المجتمع العربي وترسم له صورة نمطية في أذهان اآلخرين. 
راته على والتحديات التي يواجهها اإلعالم العربي تكمن في الخلل الناجم عن محدودية البث الفضائي العربي وضعف قد

اإلقناع الذي ال يخلق إال الجدل العقيم، واألسباب كثيرة ولعل من أهمها أن البث العربي نتاج حقيقي للواقع السياسي 
اإلعالم العربي إشكالية الجدل واإلقناع، والتجزئة التي تعرض لها الوطن العربي وما يزال يتعرض لها بأشكال مختلفة )

  .(16ص.
تباه أن تطور البث الفضائي العربي كما ونوعا نظرية وممارسة مازال أقل من مستوى التحديات التي ومن الالفت لالن      

يواجهها وأقل من مستوى المهام والوظائف المطلوب منه إنجازها، ومن التحديات التي تواجه أيضا اإلعالم العربي نذكر 
في الذي تبثه الفضائيات العربية، وهناك التحديات التحديات المتصلة بمحتوى رسالة اإلعالم العربي والخطاب الثقا

التقنية التي ترتبط بالبنيات األساسية واألجهزة الالزمة للتعامل مع ثورة المعلومات، السيما منها أجهزة الحاسوب وأجهزة 
ك قضية . هنا(222اإلعالم العربي وتحديات العولمة، إمام غريب، ص.استقبال البث اإلعالمي الرقمي عبر الفضاء )

تثير اهتمام المختصين والمخططين في ميدان البث التليفزيوني في البلدان المستقبلة للبث الفضائي األجنبي هي الكيفية 
التي يتم فيها التعامل مع البرامج الوافدة، السيما التي تنتجها شركات تجارية والتي تعتمد برامجها غالبا على ما تنتجه 

سمية أو شركات اإلنتاج التليفزيوني الخاس، والتي غالبا ما يطغى على إنتاجها أفالم وبرامج الهيئات الرسمية أو غير الر 
التخطيط العنف والجنس الرخيصة فضال عن اإلعالن عن بضائع غير متداولة أو مرغوب في تداولها في الوطن العربي )

 . (2ص. التلفزيوني في العرا  وسبل التعامل مع التحديات الفيائية، م فر مندوب،
وعليه يجد نفسه المشاهد العربي وجها لوجه أمام تحدي البث الفضائي األجنبي المباشر الوافد وذلك بمواجهة       

 تحديين أساسيين هما كالتالي:
  التقدم المادي والتطور الحاصل في الغرب في مجال تقنية االتصال ووسائط اإلعالم من أقمار صناعية وأجهزة

 حاسوب 
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  المعلوماتي والفكري والثقافي ويتلخص في غزو األفكار الغربية لفكر اإلنسان العربي.التحدي 
هناك فجوة واسعة بين واقع البث الفضائي العربي والتطورات العلمية والمعرفية التي تتميز بها قنوات البث األجنبي،       

يمنة في استخدام عولمة البث الفضائي قد أضعف كما أن التطور الكبير في تقنية اإلعالم والمعلومات وما رافقه من ه
قدرة اإلعالم العربي على التعامل مع هذه التحديات، وجعل المواطن العربي فريسة سهلة للقنوات الفضائية األجنبية 

دراسات في قيايا المستقبل العربي، نوري نجم المرسومي، الوافدة إلى الوطن العربي في ظل السماوات المفتوحة )
. فالفضائيات المفتوحة المتعددة معظمها منفتحة بال حدود ومتحررة دون قيود إذ تتنافس غالبا على تقديم (12ص.

البرامج الترفيهية وبرامج المنوعات واإلعالنات دون مراعاة أية اعتبارات سواء أكانت أخالقية أم إنسانية، ودون التفكير 
ية السيما الشباب من الجنسين وهم أكثر المتضررين جراء عرض فيما قد يصيب أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم العمر 

التخطيط التلفزيوني في العرا  العديد من المشاهد الفاضحة غبر الالئقة وغير الملتزمة بقواعد وأخالقيات المهنة )
 . (1وسبل التعامل مع التحديات الفيائية، المرجع نفسه، ص.

مية واألفكار تتسع إلطالا قنوات جديدة تتيح أوسع فرس لالختيار أمام ماليين إن انتشار الفضائيات العربية العال      
المشاهدين العرب وأينما كانوا، وتحتاج عمليات استيعاب تلك النقلة الهائلة في عصر استقبال البث الفضائي العربي من 

المطالبة لتحقيق رغبات كل ماليين المشاهدين فترات أطول في عمليات االنتقاء واالختيار المطلوب مشاهدته، و 
المشاهدين وأن تعطي كل محطة فضائية عربية هويتها المتميزة وجهدها لتمتلك التكنولوجيا الحديثة والطاقات المبدعة 

. وإن من أهم (164-162اإلعالم المعاصر وتقنياته الحديوة، مجد هاشم الهاشمي، ص.ص.ووضوح األهداف )
أن المواطن العربي أصبح بضغطه زر ينتقل من دبي إلى دمشق إلى بيروت إلى الجزائر النتائج التي حققتها هذه القنوات 

تونس مرورا بالقاهرة، وجاءت أمال المشاهد كبيرة وهو الذي كان يعاني يوميا من التدفق اإلعالمي والثقافي الغربي الذي 
المشاهد العربي في الفضاء اإلعالمي  يقابله ويواجهه في كل وسيلة من وسائل اإلعالم، لكن سرعان ما تبددت أحالم

الفيائيات العربية بحم عن العربي وأصبح يتساءل هل هذه الفضائيات جاءت نقمة لتكمل ما أبقاه اإلعالم الغربي )
. فالمحلل لبرامج القنوات الفضائية العربية يجد أن معظم القنوات (2الذات أم تقليد اآلخر، محمد قيراط، ص.

نتاجها البرامجي الطابع الترفيهي المقلد لما ينتجه الغرب، والدليل على ذلك الفيديو كليب الذي الفضائية غلب على إ
يبث على القنوات الفضائية العربية والذي تقدم فيه المرأة على أنها سلعة للعرض وجذب األنظار نحوها من أجل الترويج 

 للسلع االستهالكية والربح السريع. 
اإلطار للدهشة أن نسبة كبيرة من البرامج التي تقدمها الفضائيات العربية تحاول فيها تقليد  ومما يدعو في هذا       

الغرب إال أن نسبة ال بأس بها منقولة تماما من برامج أجنبية وكأن قريحة اإلبداع العربي اكتفت باالقتباس واإلعادة فقط، 
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الفضائية إلى مجرد دعاية مجانبة وترويج ساذج لوجوه أقل  ولقد تحول البث التلفزيوني في معظم القنوات الفضائية وغير
ما يقال عنها أنها بعيدة كل البعد عن تطلعات واهتمامات الفرد العربي وقضاياه الحقيقية وحاجاته األساسية للوعي 

  والمعرفة التي تؤهله وتعده لمواجهة التحديات.
ات وهي غير مستعدة لذلك من حيث إعداد البرامج لملء ومن الواضح أن دخول الدول العربية مجال الفضائي      

ساعات البث التي تغذي هذه الفضائيات أدى إلى اعتمادها على برامج أجنبية، وبهذه الطريقة تخدم الفضائيات العربية 
ربية أهداف الفضائيات األجنبية الوافدة دون قصد ألنه ال توجد سياسة إعالمية عربية موحدة، ورغم دخول الدول الع

مجال القنوات الفضائية إال أنها تفتقد إلى المنافسة مع القنوات األجنبية التي تعتمد على التخطيط واإلبهار التكنولوجي 
في بث برامجها، ولهذا يالحن أن معظم المشاهدين يفضلون مشاهدة البرامج الوافدة األجنبية عن البرامج العربية 

  .(64-64حمد جاد أحمد، ص.ص.اإلعالم الفيائي وآثاره التربوية، م)
 
 :واقع أمن األسرة العربية في ضوء تأثير تكنولوجيا االتصال واإلعالم-/6
 

برزت ظاهرة العولمة كمرحلة مهمة متطورة في العالم الحديث حافلة بكل التحوالت الحياتية الشديدة التعقيد       
والتداخل والمتسلحة بالمعلوماتية، وبقدر عنفوانها تدفع العالم باتجاه التغيير حتى ولو على حساب نشوء مشكالت 

اآلثار الوقافية في ذلك جانب القيم والتربية والتنشئة االجتماعية ) عالمية جديدة تمس الجوانب االجتماعية الحيوية بما
لقد أسست ثورة تكنولوجيا المعلومات لمعظم التحوالت والتغيرات  .(200، 121للعولمة، أبو حالوة كريم، ص.ص.

جعلت بذلك العالم في عالمنا المعاصر في المجاالت االجتماعية والثقافية والفكرية واالقتصادية والسياسية، وهي التي 
أكثر اندماجا وجعلت التحوالت سريعة ومذهلة في سرعتها، وهي التي ساهمت في انتقال المفاهيم والقناعات 
والمفردات واألذواا فيما بين الثقافات والحضارات، وهي التي نقلت العالم من مرحلة الحداثة إلى مرحلة ما بعد الحداثة 

، 39العولمة، عبد الله عبد الخالق، ص.ص.ربما الحقا إلى عصر ما بعد العولمة )وبالتالي دخوله إلى عصر العولمة و 
94) . 
يعتبر ظهور مجتمع اإلعالم والمعلومات أحد التحويالت الكونية الضخمة التي نتج عنها تأثيرات اقتصادية       

عالم والمعلومات تعني إمكانية زيادة واجتماعية وسياسية وثقافية كبيرة، إذ أن التطبيقات التكنولوجية في عصر ثورة اإل
اإلنتاجية وتحسين مستوى الحياة وتعزيز فرس التجارة الدولية وتذليل صنع القرار واتخاذه، غير أن هذه التطبيقات يمكن 
أن تفرز سلبيات كأن تخلق دكتاتوريات تقوم على احتكار المعلومات أو تشكل ما يسمى بالغزو الثقافي الذي يضر 
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بعض األوجه السياسية والتقاليد والقيم الموروثة والثابتة في المجتمعات المختلفة خصوصا النامية منها )بالعادات 
  .(63والقانونية لوورة االتصاالت الحديوة، خير الدين عبد اللطيف محمد، ص.

عائي، ولم تكن إن اإلعالم المعاصر يوظف بطرا مختلفة ومتناقضة فهو يقوم بدور إعالمي وتربوي وسياسي ود      
مظاهر التناق  الجوهري في صلب منظومة اإلعالم أكثر وضوحا مما هي عليه اآلن في ضوء متغيرات عصر المعلومات، 
فقد بات اإلعالم في أمس الحاجة إلى رؤية جديدة ومغايرة فالمنظومة اإلعالمية بصورتها الحالية تعد مثاال صارخا 

ال على ذلك تلك الهوة الفاصلة بين غايات اإلعالم وواقعه وبين زيف أقنعته وحقيقة إلساءة استخدام التكنولوجيا وأبرز مث
دوافعه. وإذا كان الصراع األيديولوجي الزال يستهدف تشكيل الوعي، سواء بتزييفه أو تصحيحه، فإن االختراا الثقافي 

من أجل التأثير في الفكر والوجدان البصرية، وذلك -المعاصر يستهدف السيطرة على اإلدراك من خالل الصورة السمعية
الوقافة والسلوك عن طريق تنميط الذوا وقولبة السلوك بواسطة تقديم نماذج استهالكية من المواد اإلعالمية والثقافية )

. وهذا يؤدي بدوره إلى إحداث تأثيرات سلبية في القيم الثقافية (364العربية وعصر المعلومات، نبيل علي، ص.
أنماط سلوك أفراد الجمهور المتلقي لمواد االتصال المعاصر خصوصا في المجتمعات النامية وفي مقدمتها واالجتماعية و 

بعض األوجه السياسية والقانونية لوورة االتصاالت الحديوة، المرجع نفسه، المجتمعات العربية اإلسالمية )
   .(383ص.
لم العربي إلى خلق العديد من اإلشكاالت والمخاوف وإثارة وعليه فقد أدى ظهور البث اإلعالمي المباشر في العا      

الكثير من الجدل حول المخاطر الثقافية واالجتماعية التي ستهدد منظومة القيم العربية التراثية والمعاصرة من خالل 
نصت على ضرورة التزام البرامج التلفزيونية الوافدة عبر البث المباشر، خصوصا في ظل عدم االلتزام بالمواثيق الدولية التي 

اإلعالم العربي بين غياب الديمقراطية البرامج المنبثة عبر األقمار الصناعية باحترام الطابع المميز للثقافات المختلفة )
. هذا وعلى الرغم من االيجابيات التي حققتها تكنولوجيا االتصال (24الرحمن، ص. عواطف عبد واالخترا  الوقافي،
إال أنها قد أفرزت آثارا سلبية اخترقت أمن األسرة في العالم العربي. لقد غيرت هذه الوسائط، بما  والمعلومات الحديثة

يتدفق منها، البيئة التي يعي  فيها األبناء اليوم عن تلك التي عا  فيها اآلباء وإذا كانت هذه الوسائل قد غيرت أسلوب 
القاتنا مع األسرة واألصدقاء والوقت نحن جيل األمس فكيف الحال حياتنا وعملنا وانتقالنا ووقت فراغنا وطرا تعاملنا وع

بالنسبة إلى األجيال الجديدة التي ستعي  حتما في بيئة من الوسائل والوسائط المعلوماتية األكثر تطورا بما ال يقاس 
صال بحاضرنا؟ وماذا سيحدث للخصوصيات والهويات؟. من جهة أخرى فإن كل مؤشرات تطور تكنولوجيا االت

والمعلومات تشير إلى انعدام أو وشوك انعدام قدرة أي جهة أو سلطة على المنع أو على التحكم بسيل المعلومات 
المتدفق بدءا من الدولة وانتهاء برب األسرة. إن خطورة تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة تتجسد من خالل تفكيك 
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الوقافة والمجتمع، سمير إبراهيم ساد الثقافات الوطنية ومسائل الهوية )الثقافات والغزو الثقافي والتلويث الثقافي وإف
 (.423-421حسن، ص.ص.

أفرزت ثورة االتصاالت والمعلومات عددا من المتغيرات في الواقع العربي إيجابيا أو سلبيا انعكس على أساليب       
ثقافية وإعالمية تترك آثارها على مجاالت الحياة الحياة والتفكير والقيم، وقد أدى ذلك إلى تحوالت عميقة تشكل ثورة 

المعاصرة وعلى حركة المجتمع المادية والفكرية والخلقية والروحية والمثل والقيم والمعايير وأنماط الحياة وأساليبها، ومن 
االجتماعية  الطبيعي أن يترك هذا التحول والتغير تأثيره على األسرة مما يهدد أمنها باعتبارها واحدة من المؤسسات

علم االجتماع العائلي المعاصر، المرجع نفسه، الرئيسية في المجتمع ووحدة أساسية في التنشئة االجتماعية )
واألسرة العربية هي مهددة اليوم في أمنها واستقرارها كونها تقف حائرة إزاء هذا التحدي، الذي تفرضه (. 149ص.

المحافظة على الثقافة الموروثة المستقرة منذ زمن بعيد لدى األبناء وبين تكنولوجيا االتصال والمعلومات الحديثة، بين 
الثقافة الوافدة الناجمة عن العولمة والمعلوماتية، التي إن أوصدت األبواب دونها تأبى إال أن تدخل إلينا دون استئذان بما 

ينما وجدت. وال تقف التحديات تملكه من تقنيات متطورة وأساليب إغواء متحدية بذلك الخصوصيات مهما كانت وأ
الراهنة التي تهدد أمن األسرة العربية، كإحدى مؤسسات التنشئة الهامة، عند هذا الحد فهناك عوامل تشكل تحديات  

 كبيرة أثرت على تماسكها بظهور اختالالت في البناء األسري يمكن ذكر أهمها: 
لف باختالف الحضارات لكنه غالبا ما يتم عبر وسائل اإلعالم التأثير السلبي للعولمة على مفهوم الزواج، والذي يخت -

التي ال تنقل سوى المفهوم الغربي للزواج أو النسخ الغربية منه، والتي لم يختلف فيها المحتوى سوى أنها أصبحت 
مظلومة  بلسان عربي وهذه مشكلة في حد ذاتها فالوسائل الحديثة كالفضائيات واالنترنت تركز دائما على أن المرأة

ومقهورة وتطالبها بأخذ حقوقها، وهذه فلسفة تعرض بشكل يومي وينظر إليها الجميع مما يؤدي إلى التنازع على القوامة 
في األسرة وبالتالي كثرة المشاكل ثم تفككها وتشرد األبناء. كما أن االتجاه العالمي يصبو نحو إلغاء كلمة "زوج" 

وشريك الحياة ليس بالضرورة أن يكون بينك وبينه عقد في نظرته وفلسفته. وعليه  وإحالل لفن "شريك حياة" بديال عنه، 
كثرت المشاكل الزوجية واألسرية الناجمة عن االنفتاح السلبي والتي بدأت تطفو وتظهر على السطح بشكل مخيف، 

ون إلى الطالا ألتفه األسباب وأصبح كثير من األزواج والزوجات ال يحترمون روابط الزواج الشرعي والميثاا الغلين ويلجئ
)آفة العولمة وتأثيرها على فقد زادت نسبة الطالا في المجتمعات العربية في ظل العولمة وصارت األرقام مخيفة 

 تماسك األسرة المسلمة، ، عبد الحي بن ثاية(.  
العربية مزيدا من التفكك  ظهور انحالل في الروابط األسرية واالجتماعية وغياب التواصل األسري حيث تشهد األسرة -

مقاربة أولية لتداعيات العولمة على وقطع أواصرها وقلة الحوار والنقا  في أمور قد تكون أحيانا جزءا من حياة األسرة )
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ويعود ذلك في جانب كبير إلى استحواذ تكنولوجيا االتصال  .(162-142المجتمع العربي، المرجع نفسه، ص.ص.
ر من الوقت الخاس للقاءات العائلية والزيارات االجتماعية، حيث يقضي األبناء الساعات واإلعالم الحديثة على كثي

الطوال في متابعة الفضائيات والجلوس أمام شاشات الحاسوب لتصفح االنترنت أو التواصل عبر شبكة التواصل 
الجو األسري الذي ينشئون فيه االجتماعي لوقت غير محدود، األمر الذي يؤدي إلى الحيلولة بين األفراد وبين تحقيق 

 النشأة السليمة التي تساعدهم على حسن التكيف مع مجتمعهم.
غياب الرقابة والتوجيه والضبط االجتماعي من قبل األهل تجاه سلوكيات واتجاهات األبناء، وهو ما يفسر تراجع  -

األسرة عن أداء دورها المنوط بها في عملية التنشئة االجتماعية السليمة الذي يتجلى في ضعف سلطة الوالدين في 
وظهور تردي في عالقة . ء على ضوابط األسرة وقيم المجتمعالسيطرة على ضبط سلوك األبناء ومراقبتهم وتمرد األبنا

اآلباء باألبناء وانصراف الوالدين عن دورهم التربوي التاريخي ما عدا الرعاية المادية، واستغناء األبناء عن الحاجة إل أولياء 
 سلمة، المرجع نفسه(.   )آفة العولمة وتأثيرها على تماسك األسرة الماألمور تحت عنوان االستقاللية وبناء الذات 

ترويج وسائل اإلعالم الغربي لنمط جديد من األسرة وهي "األسرة الالنمطية" التي تتكون من جنس واحد أو والد  -
واحد وعادة ما يكون هذا الوالد هو امرأة غير متزوجة وأطفال غير شرعيين وربما غير معروفي اآلباء، والتي يرى فيها 

ألسرة العصرية التي تواكب حركة التطور والتقدم التي يعرفها العالم، وهذا النمط يأتي بأسرة تفتقر اإلعالم الغربي نموذج ا
علم االجتماع إلى مقوم أساسي أال وهو المكون األبوي وما يمثله من الدور الحيوي الذي تلعبه سلطة األب في األسرة )

         (.142، 146العائلي المعاصر، المرجع نفسه، ص.ص.
تراجع وتبدل النسق القيمي البارز في تهمي  القيم األصلية التقليدية في األسرة العربية لتحل محلها القيم السلبية  -

الغريبة عن المجتمعات العربية ذات صبغة براجماتية ونفعية حيث طغت القيم المادية واختلت مقاييس التقييم، وتم تقوية 
الحرية الشخصية في العالقة االجتماعية، مع تزايد مصروفات األبناء الكمالية  النزعة األنانية لدى الفرد وتعميق مفهوم

الشباب والقيم في والترفيهية على حساب ميزانية األسرة بسبب تزايد سطوة النزعة االستهالكية لدى األبناء الشباب )
ومات ووسائلها المتنوعة إلى بحيث تتجه الوسائط االتصالية وتكنولوجيا المعل(. 24عالم متغير، ماجد الزيود، ص.

تحويل المجتمع نحو االستقاللية والفردية من خالل توجيه وسائل تخاطب الحاجات والرغبات الفردية وتقدم لهم مواد 
إعالمية وترفيهية ال حصر لها. ومما الشك فيه أن سيادة القيم الفردية تضعف من القيم الداعية للعطاء للمجتمع 

أفراد األسرة الواحدة وتزيد من شعور األفراد باالغتراب عن المجتمع، ومن أخطر ذلك بروز  والتماسك والتعاون بين
علم االجتماع االنسحابية والسلبية وسلوك الالمباالة عند األبناء في المذاكرة أو في مشاركتهم في مشكالت األسرة )

 (.180، 149العائلي المعاصر، المرجع نفسه، ص.ص.
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ياة الفرد الخاصة كجسمه وعائلته وممتلكاته وقيمه في ظل التطور الهائل لتكنولوجيا االتصال لم يعد هناك مجال لح-
واإلعالم الحديثة فقد تمت تعريته من جل ما يميزه كفرد له سره وقد تحولت قيمة اإلنسان في خضم ذلك إلى وضعيات 

ثقافات التي سبقتنا ومنها تلك التي ننتمي إليها من المرئيات المكشوفة على وسائل اإلعالم واالتصال، وإذا تأملنا في ال
دراسات في ن رية فإننا نجدها قد سنت حدودا بين المواضيع الخاصة )الشخصية( والمعروضة على الرأي العام )

 . (142-140االتصال، عبد الرحمن عزي، ص.ص.
وإفراط بع  القنوات أو المحطات  ظهور أزمة أخالقية لدى األبناء الشباب في ظل ضعف الوازع الديني واألخالقي -

ذات البث المباشر في تقديم اإلباحية الجنسية والترويج للشذوذ الجنسي، نتيجة التدفق اإلعالمي الهائل بما تبثه 
خصوصا القنوات الفضائية من مواد إعالمية )أفالم مسلسالت وإعالنات( تعتمد على إثارة الغرائز الحسية والمشاهد 

ستثير المتلقي )المشاهد( دون مراعاة الجوانب األخالقية ودون مراعاة لفئات كبيرة من المراهقين الجنسية، والتي ت
واألطفال الذين يشاهدون هذه المثيرات التي تؤثر على تنشئتهم االجتماعية وتكسبهم قيما وعادات ال تتماشى مع القيم 

ومن هنا أصبح (. 28، 23المرجع نفسه، ص.ص.الشباب والقيم في عالم متغير، والعادات العربية واإلسالمية )
الشغل الشاغل لتلك المجتمعات العالمية والمنظمات الغربية السعي لعولمة الحضارة ممثلة في الحياة االجتماعية لتلك 
الدول، وهذا عبر تقنين اإلباحية والرذيلة من خالل تعميم الشذوذ الجنسي باسم حقوا اإلنسان والحرية الشخصية 

 بناء األسرة، وهو ما يشكل تهديدا للنظام األخالقي في العالم اإلسالمي. وتقوي  
إشاعة ما يسمى بأدب الجنس وثقافة العنف التي من شأنها تنشئة أجيال كاملة تؤمن بالعنف كأسلوب للحياة  -

لعربية واإلسالمية، وكظاهرة عادية وطبيعية، وما يترتب على ذلك من انتشار الرذيلة والجريمة والعنف في المجتمعات ا
وتساهم في ذلك شبكات االتصال الحديثة والقنوات الفضائية وبرامج اإلعالنات والدعايات للسلع الغربية وهي مصحوبة 

 بثقافة العنف والثقافة الجنسية الغربية التي تخد  الحياء والمروءة والكرامة اإلنسانية.           
العالقات االجتماعية بين األفراد والظلم االجتماعي الذي يصيب األسر الفقيرة  زيادة معدالت الفقر والبطالة وتوهين -

نتيجة تقليص الدولة للدعم االجتماعي لهذه األسر، كما أدت العولمة إلى تشغيل خمس المجتمع واالستغناء عن أربع 
قوة العمل كافية إلنتاج جميع األخماس اآلخرين نتيجة التقنيات الجديدة المرتبطة بتكنولوجيا الحاسب اآللي. فخمس 

السلع وسيدفع بأربعة أخماس المجتمع إلى حالة الفقر والجوع. ومن مخاطر العولمة قضاؤها على حلم مجتمع الرفاه 
آفة العولمة وتأثيرها على تماسك وقضاؤها على الطبقة الوسطى التي هي األصل في إحداث االستقرار االجتماعي )

     فسه(.األسرة المسلمة، المرجع ن
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 خــاتمـــة:
يتبين من خالل ما ورد في العرض السابق من هذه الورقة البحثية أن األسرة في المجتمعات العربية هي في واقعها       

مهددة في أمنها واستقرارها في العالم المعاصر، وهي حقيقة باتت مؤكدة في ظل اجتياح ظاهرة العولمة لدول العالم 
بين األمم والمجتمعات والثقافات، وهيمنة أساليب الحياة الغربية على بأسره والتي أدت إلى إزالة الحدود والحواجز 

المجتمعات العربية واإلسالمية وغزو الثقافات الغربية الوافدة للثقافة المحلية، وظهور االختراا الثقافي للهوية القومية 
ي في ظل العولمة، ويحدث ذلك والخصوصيات الثقافية للمجتمعات العربية وهذا خاصة أمام غياب األمن الثقافي العرب

باالعتماد على آلياتها الممثلة في تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة هذه األخيرة التي تشكل في حد ذاتها تحديا 
بارزا أمام األسرة العربية عامة، والجزائرية خاصة، بما تطرحه من مخاطر على أمنها وما أفرزته العولمة اإلعالمية من 

اقع البث الفضائي العربي. وذلك من منطلق أن األسرة تعد بمثابة الركيزة األساسية للمجتمع وأن المحافظة تحديات في و 
على كيانها واستقرارها وضمان أمنها ينعكس على استقرار وأمن المجتمع، كما أن صالح األسرة هو صالح للمجتمع 

ماعي األول الذي يحتضن الطفل ويتعامل معه والمسؤولة وفسادها هو فساد له. على أن األسرة تعد بمثابة المحيط االجت
عن بناء الشخصية االجتماعية والثقافية للطفل وهي المسؤولة عن تنشئته على قيم وثقافة المجتمع وحمايته باعتبارها 

بطها المصدر اآلمن للطفل. لهذا أكد اإلسالم على أهمية األسرة وحث على العناية بها والمحافظة على رصانتها روا
 وبنيتها وحمايتها من التفكك. 

بيد أنه في واقع األمر قد تراجع إلى حد كبير دور األسرة التربوي في تنشئة األبناء التنشئة الصالحة والسليمة،        
حيث أثرت تكنولوجيا االتصال الحديثة والثورة اإلعالمية على وظائف األسرة الخاصة منها بالتربية والتنشئة والتثقيف 

التي انتقلت إلى المنظمة اإلعالمية، وانحرفت بذلك األسرة، أو باألحرى استقالت، عن أداء مهامها األساسية المناطة و 
إليها تجاه أبنائها، وذلك نتيجة اختراا البث اإلعالمي المباشر ألمن األسرة العربية عبر االنفتاح على الثقافة الغربية 

ة والنزعة المادية الغريزية والثقافة االستهالكية التي تتنافى مع قيم وثقافة المجتمعات وتنامي انتشار القيم الفردية والنفعي
العربية. وقد شهدت بذلك األسرة في المجتمعات العربية تفككا متزايدا في بنيتها مع تزايد في تحرر أبنائها عن العادات 

ته الدينية، وهذا في ظل انتشار قيم التحرر المستمدة من والتقاليد والقيم األصلية المرتبطة بثقافة المجتمع العربي وعقيد
الثقافة الغربية، وتمرد األبناء على السلطة األبوية وضعف الروابط األسرية وتنامي انتشار ثقافة العنف التي يروج لها اإلعالم 

 الغربي والتي أدت إلى ارتفاع معدل العنف بين األبناء الشاب. 
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بقة، البد من التوكيد على ضرورة اعتماد األسرة العربية التنشئة اإلسالمية لألبناء باعتبارها من ومن المنطلقات السا       
أقوى الضوابط االجتماعية وأكثر أنواع التنشئة تأثيرا على سلوك الن ء واستمرارا عبر مراحله العمرية، فضال عن تعدد 

الم )المقروءة المسموعة والمرئية(. فالتنشئة اإلسالمية هي وتنوع آلياتها من األسرة إلى المدرسة، المسجد، وسائل اإلع
قائمة على االسترشاد باألخالا الدينية والتربية على تعاليم الدين اإلسالمي وترسيخ الثقافة اإلسالمية والوطنية في الن ء، 

خصيات التاريخية والوطنية وانتهاج أسلوب التربية بالقدوة عن طريق االقتداء بسير األنبياء والصالحين ونماذج من الش
الفذة البارزة في تاريخ العالم العربي واإلسالمي، وهو ما من شأنه أن يوفر لألبناء الحماية واألمن في كنف األسرة العربية 

 المتمسكة بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف.
 توصيات:
ذات صبغة عملية التي تتضمن اقتراح أساليب  في نهاية هذه الورقة البحثية نأتي إلى اقتراح مجموعة من توصيات       

 وقائية لتعزيز أمن األسرة في المجتمعات العربية في ظل التحديات الراهنة، وهي على النحو اآلتي: 
ضرورة صياغة إستراتيجية وطنية فاعلة لضمان تحقيق األمن الثقافي لمواجهة الغزو الفكري والثقافي للبث الفضائي  -

العربي وحماية األسرة من التأثير السلبي للعولمة، وتحصين الهوية الثقافية العربية من اختراا الثقافة الوافد إلى الوطن 
األجنبية التي تتناق  مع خصائص ومقومات المجتمعات العربية اإلسالمية، ويكون ذلك من خالل      التفكير 

يز أمنها من مخاطر الغزو الثقافي الذي تمارسه والتخطيط لبناء سياسة إعالمية فاعلة لتحصين األسرة العربية وتعز 
تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة، والتي تنطوي على حث المسئولين عن القنوات الفضائية العربية على ترقية المادة 

الجودة العالية لترقى  الثقافية اإلعالمية، واالهتمام أكثر بالبرامج الثقافية والدينية لتقديم البديل من البرامج التلفزيونية ذات
من حيث الشكل والمضمون لمنافسة البرامج الوافدة من القنوات الفضائية األجنبية، فضال عن ذلك العمل على تعزيز 

 المراقبة على البرامج المستوردة والمادة اإلعالمية المنقولة من دول العالم الغربي 
انتهاج أساليب تربوية تقوم أساسا على تعزيز الحوار والتواصل  تنمية الوعي لدى األسرة بالمجتمعات العربية بضرورة -

األسري والترغيب والتشاور مع األبناء ومنحهم الحرية في التعبير ومناقشة المشكالت التي تواجههم، وهذا بدال عن 
 أساليب الردع والتوبيخ والترهيب  

وضع إستراتيجية إعالمية عربية موحدة لمواجهة تحديات العولمة اإلعالمية وذلك من خالل تكريس الجهود والتعاون  -
المشترك والتنسيق وتبادل الخبرات في المجال اإلعالمي بين الدول العربية لتحقيق االرتقاء الثقافي، والعمل على تطوير 

مية عن طريق تشجيع الكفاءات البشرية العربية المختصة في الميدان على اعتماد البرامج التلفزيونية العربية والرسائل اإلعال
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اإلبداع واالبتكار في إعداد البرامج المتنوعة، وتفادي التقليد للبرامج التلفزيونية األجنبية التي باتت منمطة عبر دول 
 مية عبر وسائل اإلعالم المختلفة  العالم، والحرس على إحياء التراث الحضاري اإلسالمي وإبراز الثقافة اإلسال

تكثيف الدراسات في ميدان العلوم االجتماعية، والتي تندرج ضمن إطار البحث العلمي المعمق، حول قضايا األسرة  -
في المجتمعات العربية بحيث تعتمد على المعلومات والبيانات والحقائق المستقاة من الميدان، وذلك بهدف رصد أهم 

طرأت على نظام األسرة وطبيعة المشكالت التي تواجهها في ظل األلفية الثالثة والتفكير في كيفية التغيرات التي 
 معالجتها وتحقيق األمن األسري 

ضرورة أن تتم عملية الربط والعمل المشترك بين مؤسسات التعليم والتربية ومؤسسات المجتمع المدني لتحسيس  -
  لتكنولوجيا المعلومات الحديثة، ومنها االنترنت، وتوعية األسرة باالنعكاسات األبناء الشباب بمخاطر االستخدام السي

السلبية لقنوات البث األجنبي على التنشئة االجتماعية لألبناء في ظل غياب الرقابة األسرية، وهذا خاصة فيما تبثه بع  
جنسية اإلباحية وترويجها لقيم استهالكية القنوات الفضائية األجنبية ذات الطابع التجاري من مظاهر العنف واإلثارة ال

 نفعية وتحررية تتناق  مع الثقافة العربية اإلسالمية.      
 الهوامش:

   .76، س.9114األردن، -، عمان1تكنولوجيا االتصال والمعلومات، منال هالل المزاهرة، دار المسيرة للنشر، ط (1)
العولمة األبعاد واالنعكاسات السياسية، توفيق حسين، عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،  (2)

، نقال عن الشباب والقيم في عالم متغير، ماجد الزيود، دار الشروا للنشر، األردن، 996، 125الكويت، س.س.
 .21، س.9111

، نقال عن 11، 2، س.س.1222وقي، جهاد للنشر، القاهرة، العولمة تصارع وال تقبل المنافسة، عاصم دس (3)
 .911، س.9112، اإلسكندرية، 1التكنولوجيا والتغير االجتماعي، السيد رشاد غنيم، دار المعرفة الجامعية، ط

، ، أبو حالوة كريم، مجلة عالم الفكر-حظوا الخصوصيات الثقافية في بناء عولمة بديلة-اآلثار الثقافية للعولمة  (4)
، نقال عن الشباب والقيم في عالم متغير، 911، 171المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، س.س.

 . 25المرجع نفسه، س.
، نقال عن اإلعالم العربي 1227العولمة والهوية الثقافية، عبد اإلله بلقزيز، ندوة العرب والعولمة، بيروت، ديسمبر  (8)

 .91، س.9111، القاهرة، 1د الرحمن، دار العربي للنشر، طوقضايا العولمة، عواطف عب
 (6) Mass-Communication and American Empire-Beacon Press, H. Schiller, 

1977, 
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  .91نقال عن المرجع نفسه، س.
، 9111ورقة بحث مقدمة إلى اجتماع اليونسكو في اسطنبول، حامد يوسف حمادي، صحيفة اإلعالم، بغداد، ( 2)

، نقال عن البث الفضائي العربي وتحديات العولمة اإلعالمية، عبد الملك الدناني، المكتب الجامعي الحديث، 4س.
 .21، س.9116مصر، 
   .21، 21تكنولوجيا االتصال والمعلومات، المرجع نفسه، س.س.(8) 

، نقال عن تكنولوجيا االتصال 161، س.9111، عمان، 1نظريات االتصال، منال مزاهرة، دار المسيرة للنشر، ط (9)
 .  76والمعلومات، المرجع نفسه، س.

(10) The Culture of Technology, A. Pacey, Cambridge Mass, the MIT Press 
Pew Internet & American life Project, 1994, 

 .72، 77نقال عن المرجع نفسه، س.س.
 .21، 21معلومات، المرجع نفسه، س.س.تكنولوجيا االتصال وال (11) 

(12) Communication Theories; Perspectives, K. Miller, Processes and 
Contexts, New York: McGraw-Hill, 2005, P.282, 

 .25-29تكنولوجيا االتصال والمعلومات، المرجع نفسه، س.س.  (13)
، 9112قضايا سوسيولوجية معاصرة، السيد غنيم رشاد، جمال مجاهد، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  (14) 

 .119س.
(15) Global Transformations: Politics, Economics and Culture, David Held, 
Anthony McGrew et al, Cambridge university Press, 1999, P.P.15-16, 

 .941المرجع نفسه، س. نولوجيا والتغير االجتماعي،التك نقال عن 
 .11اآلثار السياسية للعولمة، حسن الحاج علي، المرجع نفسه، س. (16)
، نقال عن التكنولوجيا والتغير 9، س.9119العولمة والوطن العربي، صالح سالم زرنوقة، جامعة القاهرة، مصر، ( 17)

 . 121االجتماعي، المرجع نفسه، س.
يا في الفكر المعاصر العولمة: صراع الحضارات، العودة إلى األخالا، التسامح، محمد عابد الجابري، مركز قضا (18)

، نقال عن أثر العولمة في الثقافة العربية، حسن عبد الله العايد، دار 142، س.1222دراسات الوحدة العربية، بيروت، 
      .14، س.9114، بيروت، 1النهضة العربية، ط
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، نقال عن المرجع نفسه، 11، س.9111، ذوقان عبيدات، عمان، 9111شبابنا أين نحن من العولمة  (19)
 . 12س.
-2، س.س.1222مارس -العولمة والثقافة القومية آليات الهيمنة والمقاومة، صبري حافن، العدد الثاني، فبراير (20)

 .115، نقال عن قضايا سوسيولوجية معاصرة، المرجع نفسه، س.11
، 14، س.س،9115الصحافة االلكترونية في الوطن العربي، عبد األمير الفيصل، دار الشروا للنشر، عمان،  (21)

 .9، نقال عن تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة االستخدام والتأثير، المرجع نفسه، س.15
، 1224، بيروت، 1ة والنشر، طمشكالت التنمية ومعوقات التكامل االقتصادي العربي، عدى قصور، دار الطباع (22)

 . 9، نقال عن المرجع نفسه، س.15س.
. نقال عن المرجع نفسه، 97، 27، س.س.9116المعجم اإلعالمي، محمد جمال الفار، دار أسامة، عمان،  (23)

 .1س.
 .  45تكنولوجيا االتصال والمعلومات، المرجع نفسه، س. (24)
، نقال عن المرجع 16، س.9115المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، تكنولوجيا االتصال، محمد محفوا، دار  (25)

 .49نفسه، س.
، 5، س.9111أغطست  2"دور األسرة في أمن المجتمع"، مقال منشور على شبكة االنترنت، السكينة  (26)

 الموقع االلكتروني: 
http://www.assakina.com/book 

 .15h10على الساعة  14/15/9112مطلع عليه بتاريخ: 
  

 "األمن األسري"، سبلة عمان، مقال منشور على شبكة االنترنت، الموقع االلكتروني: (27)
http://www.avb.s-oman.net 

 .10h37على الساعة  15/14/9112مطلع عليه بتاريخ: 
 .   5دور األسرة في أمن المجتمع، المرجع نفسه، س. (28)
، نقال عن التنمية 1229الجوع في العالم، فرنسيس اليبه، جوزيف كولنيز، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت،  (29)

 . 96، س.9112البشرية، فرنسيس اليبه، جوزيف كولنيز، دار المأمون للتراث، منشورات جامعة دمشق، 

http://www.assakina.com/book
http://www.avb.s-oman.net/


 

164 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

، نقال عن 92، س.1226حياة العائلية، سناء الخولي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، األسرة وال (30)
االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة، خيري خليل الجميلي، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، 

  .7، س.1229
، نقال عن األسرة والمجتمع، السيد عبد العاطي، محمد أحمد 115علم االجتماع التطبيقي، صالح العبد، س. (31)

 .7، س.9119بيومي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 
، نقال عن االتجاهات المعاصرة 49علم االجتماع العائلي، مصطفى الخشاب، دار القومية للنشر، القاهرة، س.( 32)

 .2سة األسرة والطفولة، المرجع نفسه، س.في درا
-14، س.س.9111، القاهرة، 1علم االجتماع العائلي المعاصر، مديحة أحمد عبادة، دار الفجر للنشر، ط (33)

17    . 
 "األمن األسري"، المرجع نفسه،  (34)
العولمة وأثرها في التربية  ه، نقال عن1492أبناؤنا مشكالت وحلول، أسامة علي متولي، دار العلياء، الرياض،  (35)

 .961، 969، س.س.9111، األردن، 1والمجتمع العربي، عالء الدين المدرس، عالم الكتب الحديث للنشر، ط
"دور األسرة في أمن المجتمع"، إدريس بن حامد محمد، ورقة عمل مقدمة لندوة المجتمع واألمن في دورته  (36)

 .91، 15، 9، س.س.1495السنوية الثالثة، كلية الملك فهد األمنية، الرياض، 
 .97االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة، المرجع نفسه، س.( 37)

(34) Introduction to Sociology, James B . McKee, Holt Rinehart and 
Winston, N. Y. 1969, P.352. 

 .915، س.9111نقال عن التغير االجتماعي والتحديث، سناء الخولي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية،  
 .142س.، 9111األردن، -، عمان1التنشئة االجتماعية، معن خليل العمر، دار الشروا للنشر، ط (39)
 .92علم االجتماع العائلي المعاصر، المرجع نفسه، س. (40)
، نقال عن االتجاهات 15، 14األسرة ومشكالتها، محمود حسن، دار المعارف، اإلسكندرية، س.س. (41)

 .   97، 96المعاصرة في دراسة األسرة والطفولة، المرجع نفسه، س.س.
 .  445"دور األسرة في أمن المجتمع"، المرجع نفسه، س. (42)
، نقال عن االتجاهات المعاصرة في 51األسرة ومشكالتها، محمود حسن، دار المعارف، اإلسكندرية، س. (43)

 . 11دراسة األسرة والطفولة، المرجع نفسه، س.
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 .2، نقال عن المرجع نفسه، س.111شطاح محمد وآخرون، دار الهدى، الجزائر، دون سنة، س.
وسائل االتصال الحديثة وتأثيراتها على العالقات األسرية، خالف جلول، مذكرة ماجستير، جامعة قسنطينة،  (46)

 .2، نقال عن المرجع نفسه، س.45، س.9119-9111
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 .2، 2المرجع نفسه، س.س.
، نقال عن البث الفضائي العربي وتحديات 2، س.1226افتتاحية مجلة آفاا عربية، عدد أيلول/تشرين األول،  (44)
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 دور األسرة في سلوك الخوف لدى تالمذة المرحلة االبتدائية   
 أ.م شاهين سهام عبد الرزاا            م.م. اسكندر احمد محمد              م.م جاسم محمد سرحان         
 المديرية العامة لتربية ديالى            جامعة ديالى        المديرية العامة لتربية ديالى    -كلية التربية/ المقداد        

Shaheensuham82@gmail.com                 doshn1968@gmail.com             
 ملخص البحم

يهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى دور األســرة فــي ســلوك الخــوف لــدى تالمــذة المرحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر 
 الوالدين)األب واألم(. 

( فقرًة موزعـة 16استعمل الباحثون المنهج الوصفي التحليلي)استبيان(، حيث قاموا بإعداد)االستبيان( وعدد فقراته)
 ( محاور هي: 1على)

 المحور االجتماعي.  .1
 المحور النفسي.  .9
 محور الجوك المدرسي.    .1

حـد  مـا، ال( وحأـددَّ اتجـاه كـل  اعتمد الباحثون علـى المقيـاس الثالثـي لإلجابـة علـى فقـرات االسـتبيان وهـو)نعم، إلـى
( وذلــك لتحديــد درجــة اإلجابــة مــن وجهــة نظــر الوالــدين. وشــملت عينــة البحــث 9/1تقــدير بتقســيم المــدى علــى الفئــات)

عينة مختارة بالسحب العشوائي البسيط من مجتمع البحث من الوالدين)األب واألم( لتالمذة المدارس االبتدائيـة فـي مركـز 

mailto:doshn1968@gmail.com
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( أســـرة مـــن 71( والبـــالغ عـــددهم)9117/9112واحيها التـــي تـــم اختيارهـــا قصـــدياً للعـــام الدراســـي)مدينـــة المقداديـــة وضـــ
ـــاء و)71الوالـــدين)األب واألم( بواقـــع) ـــة)71( فـــرداً مـــن اآلب ـــة الكلي ـــاحثون 141( فـــرداً مـــن األمهـــات والعين ( فـــرداً. وزع الب

 (.9117/9112ي لعام)األداة)االستبيان( على المبحوثين)الوالدين( في الفصل الدراسي الثان
 استخدم الباحثون الوسائل االحصائية اآلتية:)الوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل ارتباط الفاكروبناخ(. 

 بعد تحليل النتائج ومعالجتها احصائياً توصل البحث إلى اآلتي: 
 ضرورة تهيئة التالمذة في الجانب النفسي للتكيف مع الجوِك المدرسي.     ●

 البحث إلى عدد  من االستنتاجات منها: وتوصل
 يسهم الوالدان بتعزيز الثقة في نفوس ابنائهم من التالمذة قبل انتظامهم في الدوام المدرسي .  ●

 وخلص البحث إلى عدد  من التوصيات منها: 
ضـــرورة تعزيـــز التعـــاون بـــين إدارة المدرســـة واألســـرة)الوالدين( فـــي زرع الثقـــة فـــي نفـــوس التالمـــذة  ●

 وتحبيبهم للمدرسة.  
 وخلص البحث إلى عدد  من المقترحات منها: 

 إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة في محافظات ومدن أخرى.  ●
 
 

  The role of family and school on fear behavior among elementary 
school students. 

 
Adstract: 

The research aims to identify the role of the family and the school on the 
behavior of fear among students of primary school from the point of view of 
the parents (father and mother). 
The researchers used the descriptive analytical method (questionnaire), where 
they prepared (questionnaire) and the number of paragraphs (36) items 
distributed on (3) categories: 
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1. Social category 
2. Psychological category  
3. School category  

The researchers relied on the triple scale to answer the questionnaire, which 
paragraphs (yes, rather, no) and determination the direction of each estimate 
by dividing the range categories (2/3) to determine the degree of answer from 
the point of view of the parents. 
Included sample Some of search from the parent community (father and 
mother) for students of primary schools in Muqdadiyah city center for the 
academic year (2017/2018) totaling (70) family of parents (father and mother) 
by (70) members of the fathers and (70)  of mothers.The totaling (140) 
members. The researchers distributed tool (questionnaire), the respondents 
(parents) at the beginning of the first semester of the year (2017/2018). 
The researchers used statistical tools: (arithmetic mean, standard deviation, 
correlation coefficient Alfakrwbnakh). 
After analyzing the results and processed statistically The research found the 
following: 

● We found that it necessary in need to prepare students in the 
psychological side to adapt to the school atmosphere. . 

The research reached a number of conclusions: 
● Parents contribute to strengthening confidence in the hearts of their 

children and students to attend school. 
The research is concluded a number of recommendations 
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● It is necessary to strengthen cooperation between the school and the 
family (parents) in create confidence in souls of   pupils at  first years of 
school. 

The research is concluded a number of proposals, including: 
● Conduct a similar study for this study in other governorates and cities. 

 
 
 
 
 
 

 المبحم األول
 التعريف بالبحم

 :مشكلة البحم 
يمــرُّ بهــا الفــرد، فهــي تشــكل لــه الكثيــر مــن المعلومــات والمعــارف واالتجاهــات  تـأعَّــدأ الطفولــة مــن اهــم المراحــل التــي

والقيم والمبادئ، وبقدر ما يجده الطفل في هذه المرحلـة مـن رعايـة واهتمـام مـن قبـل القـائمين علـى تربيتـه بقـدر مـا يتحقـق 
 له النمو السليم في المراحل االخرى كمرحلة المراهقة والرشد. 

فــل مــن خبــرات ســارة و مريــرة وقاســية تــؤثر كثيــراً علــى حياتــِه، فتربيــة الطفــل تربيــة صــحيحة وســليمة إنَّ مــا يلقــاه الط
تقوده إلى الطريـق السـوي البعيـدة عـن المشـاكل والصـعوبات، أمـا إذا كانـت تربيـة الطفـل غيـر سـليمة فسـيتعرض إلـى العديـد 

 من المشكالت السلوكية التي تؤثر على حياتِه. 
ة مــن اهــم مراحــل النمــو االساســية التــي لهــا الــدور الكبيــر فــي تكــوين وبلــورة الشخصــية االنســانية إنَّ مرحلــة الطفولــ

للطفل، وخاصة مرحلة الطفولة الوسطى التي تـؤثر عليهـا ظـروف الحيـاة المنزليـة ومشـاكل الحيـاة األسـرية التـي مـن الممكـن 
 أن تؤثر على سلوك الطفل.

رة عمريــة بالنســبة لــه وبدايــة فتــرة عمريــة أخــرى جديــدة عليــه علــى المســتوى يـأعَّــدأ التحــاا الطفــل بالمدرســة نهايــة فتــ
االجتمـــاعي والنفســـي والمدرســـي، وهـــذه خبـــرة جديـــدة بالنســـبة لـــه، لـــذا نجـــد أن األطفـــال فـــي بدايـــة التحـــاقهم بالمدرســـة 
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ا  الطفـل فـي كنـف األم يشعرون باالنزعاج والقلق والتـوتر والخـوف ألنهـا تبـدو لهـم عالمـاً جديـداً فـي حيـاتهم، فبعـد أن عـ
واألب والمنــزل، يعــي  عالمــاً جديــداً يبعــدأ جغرافيــاً عــن منزلــِه بعيــداً عــن األهــل واألقــارب والجيــران، ومــن المعــروف إنَّ دور 

 المدرسة كبير في التربية والتنشئة وتسهم كثيراً في نمو شخصيات األطفال. 
عَّـــدأ الخـــوف واحـــداً مـــن أكثرهـــا شـــيوعاً وتثيـــره مواقـــف يعـــي  اإلنســـان فـــي مجموعـــة مـــن االنفعـــاالت فـــي حياتـــه، ويـأ 

عديــدة ال حصــر لهــا، والتــي تتبــاين تباينــاً كبيــراً فــي حيــاة مختلــف األفــراد، كمــا تتنــوع شــدته مــن مجــرد الحــذر إلــى الهلــع 
 . 1والرعب، على الهدم في تكوين الشخصية ونموها

إلـى سـلوك الخـوف، ومـن األسـباب األساسـية فـي زرع الخـوف إنَّ التربية الخاطئة لألطفال من قبل الوالدين تقودهم 
في نفـوس األطفـال المعاملـة الوالديـة الجيـدة بالتـدليل المفـرط أو المعاملـة الوالديـة السـيئة باسـتخدام القسـوة والعنـف تجعـل 

فــي نفوســهم مــن  األطفــال فــي عــدم االســتقرار فــي حيــاتهم ينتــابهم القلــق واالضــطرابات واالنفعــاالت النفســية، وتهتــز الثقــة
 خالل هذا التعامل األأسري المتباين. 

( ظهـــرت العديـــد مـــن المشـــكالت األســـرية داخـــل المجتمـــع العراقـــي، 9111بعـــد االحـــتالل األمريكـــي للعـــراا عـــام)
وخاصــة الوضــع األمنــي الهــ  وعــدم االســتقرار االجتمــاعي والنفســي، وظهــور الطائفيــة وعمليــات التهجيــر القســري والقتــل 

، هــذا مـا جعـل العديــد مـن األأسـر إلــى تـرك منازلهــا والبحـث عـن مكــان آمـن للعـي  فيــه، كـل هـذا كــان لـه األثــر علـى الهويـة
الكبيــر فــي انتشــار ظــاهرة الخــوف بــين األأســر العراقيــة، وخاصــة الخــوف الــدائم مــن األمهــات علــى أبنــائهن، ومــرافقتهم فــي 

المــدارس، ويــرى البــاحثون أن مــا تعيشــه األأســر العراقيــة مــن اغلــب االوقــات إلــى المدرســة والقلــق علــيهم طيلــة تواجــدهم فــي 
 الخوف على أبنائها له أسبابه المنطقية. 

وتـأعَّـدأ الســنوات األولــى فــي حيــاة الفــرد مــن أهــم الفتــرات، بــل هــي الدعامــة االساســية التــي تقــوم عليهــا حياتــه النفســية 
معقولـة مـن األمـن والطمأنينـة، أو سـيعاني مـن القلـق النفسـي واالجتماعية، وفي خاللها يتقرر ما إذا كان سينشأ على درجة 

والخــوف، ذلــك ألن أيــة خبــرة نفســية وجدانيــة مخيفــة يصــادفها اإلنســان فــي طفولتــِه تأســجلأ فــي نفســِه وتظــلأ هائمــة فيهــا، 
 .1خافوقد يستعيدها ال شعورياً في كبرِه فيشعر بالخوف، وقد تسقط مشاعرها على المواقف والخبرات المشابهة في

ومن المعروف أن الطفل في مرحلة الطفولة الوسطى تصـبح بالنسـبة لـه حـدث مهـم فـي حياتـه أال وهـو الـدخول إلـى 
المدرسة، وفي هذه الحالة ينتقل الطفـل مـن البيـت إلـى المدرسـة ويـأعَّـدأ هـذا مجـاالً مهمـاً فـي حياتـه ويؤكـد علـى ذلـك أحـد 

                                                           

1  ،141: 1251مشكالت األطفال اليومية، دوغالس توم، ترجمة إسحق رمزي . 

1  ،22: 1224مشاكل األطفال كيف نفهمها، محمد أيوب الشحيمي. 
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بة لألطفال إلى جانـب األسـرة منـذ اللحظـة األولـى إللتحـاا الطفـل بالمدرسـة، الباحثين بأن "أهم المجاالت الحياتية بالنس
 .  9وتحتل الحياة المدرسية الجزء األكبر من حياة الطفل، وتؤثر على سلوكهِ 

ويعتقد الكثير من الباحثين أن الطفل يولدأ مزوداً بغريزة الخوف، لكن الدراسات الحديثة تشير إلى أن الخـوف عنـد 
بــدأ قبــل الشــهر الســادس، وال يكــون فــي هــذا الســن واضــحاً أو محــدداً، وأكثــر مــا يبــدو ذلــك بتــأثير االصــوات الطفــل ال ي

 .1العالية وإضاعة التوازن
والطفل في الوسط المدرسي يمكنه أن يصادف أيضـاً مشـكالت أخـرى جديـدة باإلضـافة إلـى المشـكالت القديمـة 

ين إنَّ "الطفـــل فـــي المدرســـة فـــي المرحلـــة األساســـية يواجـــه الكثيـــر مـــن التـــي صـــادفها مـــع أســـرتِه. حيـــث يؤكـــد أحـــد البـــاحث
المشاكل والصعوبات أثناء الدراسـة، حيـث أن هـذه العوائـق تـؤثر فـي عمليـة الـتعلم والتعلـيم، سـواء كانـت مشـاكل نفسـية أو 

 .1اجتماعية أو دراسية أو تحصيلية، والتي تلعبأ دوراً مهماً في التحصيل الدراسي"
أن المخــاوف الشــديدة والكثيــرة االنتشــار والتكــرار والتــي تــرتبط بأنمــاط ســلوكية معينــة)كالبكاء، واالنســحاب ولهــذا 

وإلتمــاس المســاعدة( ال تتفــق وال تتناســق مــع الســلوك المتــزن الفعكــال، وقــد تكــون بعــ  مخــاوف األطفــال مــن هــذا النــوع، 
 .  9وبذلك يمكن أن تكون اكبر عائق يقفأ في سبيل نموهم الصحي

لــذا أن ســلوك الخــوف لــدى االطفــال يـأعَّــدأ مــن المخــاوف التــي تقــودهم إلــى عــدم التكيــف فــي المدرســة مــع انفســهم 
ومـع زمالئهـم، وال بـد مـن أن نطلـق عليـه المخـاوف المرضـية مـن المدرسـة حيـث يعبـر االطفـال فيهـا عـن خـوف شـديد مـن 

ــــى بعــــ  األعــــراض الجســــمية واالجت ــــذي يرجــــع إل ــــة االســــباب لهــــذا الحضــــور المدرســــي ال ــــة والنفســــية. وتبقــــى جمل ماعي
االضطراب متعددة ومنها أسباب خاصة تتعلق بشخصية الطفل أو البيئة األأسرية التي يعـي  فيهـا، أو بعـ  االسـباب التـي 
تعــود إلــى المدرســة كمؤسســة مركبــة ومعقــدة بالنســبة للطفــل ويــنعكس ذلــك ســلبياً علــى جوانــب النمــو المختلفــة لديــه مثــل 

التفاعــل والتكيــف مــع اآلخــرين، باإلضــافة إلــى االضــطرابات النفســية  والســلوكية العديــدة، وهنــاك بعــ  الصــعوبات صــعوبة 
المدرســية لــدى الطفــل و التــي تتمثــل فــي فقــدان االمــن والشــعور بــالقلق و االضــطراب و الــذي يجعلــه فــي جانــب نفســي و 

 دراسي قد يميزه الخوف من المدرسة.     

                                                           

9  ،422: 9119الصحة النفسية، سامر جميل . 

1 22: 1224كيف نفهمها، محمد أيوب الشحيمي،   مشاكل األطفال. 

1  ،171: 9115مبادئ الصحة النفسية، صالح حسين الداهري . 

9  ،157: 1222علم النفس التكويني، صباح حنا هرمز ويوسف حنا إبراهيم.  
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لمدرسي طابعاً عالمياً إذ هنـاك الكثيـر مـن البحـوث التـي أأجريـت فـي كثيـر مـن الـدول علـى اخذت مشكلة الخوف ا
األطفــال الــذين يعــانون مــن الخــوف المرضــي مــن المدرســة فــي البيئــة األجنبيــة تباينــت نتــائج الدراســات حــول نســبة انتشــار 

فـال الـذين يعـانون مـن الخـوف المرضـي هذه الفئة في المجتمـع المدرسـي، إذ اشـارت احـدى الدراسـات إلـى إنَّ نسـبة األط
 .1(٪91من المدرسة بلغت لدى تالمذة المرحلة االبتدائية في الدول العربية)

 ومن هنا ان هذا البحث يتمركز في التساؤل اآلتي:
 ما دور األسرة في سلوك الخوف لدى تالمذة المرحلة االبتدائية من وجهة نظر الوالدين)األب و األم(؟

 
 
  البحم:اهمية 

تـأعَّــدأ مرحلــة الطفولــة مــن أهــم مراحــل النمــو التــي يمــرُّ بهــا الطفــل، فهــي األســاس لنمــو الشخصــية فيمــا بعــد، فــإذا     
كانت عوامل النمو سليمة وصحيحة كان نمو الشخصـية سـوياً واعتياديـاً والعكـس صـحيح، ففـي هـذه المرحلـة العمريـة مـن 

 قيم والثقة بالنفس والخوف والشعور باألمن.حياة اإلنسان تتجسد في نفسه مشاعر الحب وال
وبالنظر ألهمية هذه المرحلة وما يترتـب عليهـا مـن آثـار سـلوكية وتعليميـة تحـدد الشخصـية اإلنسـانية للطفـل، يجـب 
علــى البــاحثين االهتمــام بدراســة البيئــة األأســرية والمدرســية ومــا لهمــا مــن أثــر كبيــر فــي تحقيــق النمــو الســليم للطفــل فــي هــذه 

رحلة، باإلضافة إلـى تحقيـق التكيـف االجتمـاعي والنفسـي لـه لتكـوين سـلوكياته الجيـدة التـي تجعـل منـه بحالـة سـوية فـي الم
 المستقبل.

إنَّ الطفـل فـي البيئــة األأسـرية والبيئـة المدرســية يجـب أن تتحقــق لـه حاجاتـه ورغباتــه وميولـه لكـي يحقــق ذاتـه و تــزداد 
الحاجــات و الرغبــات و الميــول فإنــه يتــأثر نفســياً، ممــا يجعلــه يعــي  فــي عــدد مــن  ثقتــه بنفســه، لكــن إذا لــم تألبــى لــه هــذه

المشكالت النفسية واالجتماعية و المدرسية والتي تبدو ظاهرة من خالل السلوك الذي يزاوله والتعامـل مـع االخـرين، ومـن 
 اذة وغير الطبيعية.الممكن أن تتطور لديه هذه الحاالت وتتحول إلى الكثير من المشكالت السلوكية الش

( والتـــــي تصـــــف الحاجـــــات لـــــدى الفـــــرد إلـــــى حاجـــــات بيولوجيـــــة 1271إنَّ نظريـــــة هرميـــــة الحاجـــــات عند)ماســـــلو 
وحاجـات نفسـية، تـأعَّـدأ الحاجـة إلــى األمـن مـن أهـم الحاجــات النفسـية االساسـية والضـرورية للفــرد، والتـي البـد مـن اشــباعها 

النتــائج المعرفيــة التــي يــأتون عــن قصــد لتعلمهــا فــي المدرســة، و لكــن إذا حتــى يســتطيع األطفــال داخــل المدرســة تحقيــق 

                                                           

1 196: 1224عبد الرحمن السيد سليمان،  رؤية تحليلية ونقدية،-ضوء نظرية قلق االنفصال الخوف المرضي من المدرسة)فوبيا المدرسة( في . 
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أصبحت المدرسة فاشلة في توفير األمن واشباع هذه الحاجة لـدى األطفـال، فـإن تعلـيم الطفـل وتنشـئته سـوف يتـأثر سـلبياً 
ان و البيئــة المثاليــة للــتعلم و وبالتــالي ينتشــر الخــوف، وقــد يــؤدي هــذا بــالبع  إلــى االعتقــاد أن المدرســة لــم تـأعَّــدأ هــي المكــ

النمو، وقد تعمل على خلـق منـاخ مـن الخـوف واالضـطرابات االنفعاليـة  وهـذا يمثـل عقبـة فـي طريـق عمليـة الـتعلم، ويجعـل 
 .1المدرسة عاجزة عن القيام بوظائفها التربوية و غيرها من الوظائف األخرى المنوطة بها

ة النفســية تتشــكل فــي مرحلــة الطفولــة، وأن أســاس االضــطرابات تكمــن يؤكــد الكثيــر مــن البــاحثين أن دعــائم الصــح
فيها، ولذلك فان الحاجة إلى معرفة المشـكالت التـي يعـاني منهـا األطفـال قـد أصـبحت ضـرورية فـي الوقـت الحاضـر أكثـر 

 .9من أي وقت مضى
مواقــف عديــدة، وأن ســلوك  يـأعَّــد  ســلوك الخــوف مــن أكثــر الســلوكيات شــيوعاً بــين األطفــال، وأنــه يعمــل علــى إثــارة

الخــوف هــو حالـــة شــعورية وجدانيــة تتـــزامن معهــا انفعــاالت واضـــطرابات نفســية، وبعــ  التـــأثيرات الجســمية التــي تحـــدث 
بســـبب مجموعـــة مـــن المثيـــرات الداخليـــة أو الخارجيـــة، لـــذا أن مجموعـــة مـــن البحـــوث تشـــير إلـــى أن ســـلوك الخـــوف عنـــد 

( طفـــالً يظهـــرون قلقـــاً نحـــو 179( حـــاالت مـــن بـــين)5هام( بأنـــه توجـــد)(، بينمـــا يؤكـــد)جر ٪6-5االطفـــال يشـــكل مـــن)
 .  1المدرسة من حين إلى آخر، ويفسرون ذلك بخوفهم من االنفصال عن األم أو خوفهم من سوء معاملة المعلم لهم

ة و يمكن معرفة مـدى خـوف الطفـل بمقارنـة مخاوفـِه بمخـاوِف أغلـب األطفـال الـذين هـم مثـل سـنِه، وبمقارنـة درجـ
هــذه المخــاوف بدرجـــة مخــاوف اقرانـــه، فالطفــل مــثالً فـــي الثالثــة مـــن عمــره يمكــن أن يخـــاف مــن الظـــالم ويطلــب اضـــاءة 
المكــان وربمــا كــان خوفِــه هــذا فــي حــدود المعقــول، أمــا إذا فقــد الطفــل اتزانــه وأبــدى فزعــاً شــديداً مــن الظــالم فــال شــك أنــه 

ر لشخصــية الطفــل و ســلوكه أمــا الخــوف الطبيعــي المعقــول فهــو خــوف شــاذ، وهــذا النــوع مــن الخــوف مبــالغ فيــه، وهــو ضــا
 .  9مفيد لسالمة الطفل

ومــن المعــروف أن الطفــل يأولِــدأ مــزوداً بقــدرة كامنــة علــى االنفعــال بمــا فــي ذلــك الخــوف، لكــن نمــو الفــرد انفعاليــاً 
علم مــن المحــيط، ولقــد كــان يتوقــف طبعــاً علــى التفاعــل الــذي يــتم بــين عمليــات النضــج الجســدي والعقلــي، وعمليــات الــت

علماء النفس االوائل يعتقدون أن  الطفل يأوِلدأ مزوداً بغريزة الخوف، غير أن علماء النفس المعاصـرين يميلـون إلـى االعتقـاد 

                                                           

9  ،961: 9117سيكولوجية العنف العائلي والمدرسي، طه عبد العظيم حسن  . 

1 7: 9115اسبابها و سبل عالجها، احمد محمد الزغبي،  -مشكالت األطفال النفسية والسلوكية والدراسية. 

1  27: 9111،  اليونيسيف، 9111وضع األطفال في العام. 

9  ،2: 1221مخاوف الطفل  عدم ثقته بنفسه، مالك جرجس. 
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بــأن الطفــل يأولِــدأ بقــدرة عامــة كامنــة وغيــر متميــزة علــى االنفعــال وأن هــذا التميــز فــي االنفعــاالت إنمــا يــتمُّ عــن طريــق النمــو 
مــردود إلــى تفاعــل العضــوية مــع المحــيط، أي تفاعــل وراثــة الطفــل بعوامــل البيئــة، فــإن خــوف الطفــل يكــون مرســوماً دومــاً ال

بآثـــار الحضـــارة التـــي نشـــِأت فيهـــا آثـــار خبرتـــه الفرديـــة، إنَّ طفـــالً يعـــي  فـــي محـــيط ال يخشـــى)الحيكة( مـــثاًل، ينمـــو وهـــو ال 
رى فـأرًة فأنهـا سـتكبر لتخـاف الفـأرة، يجـب اإلقـالع عـن اسـتثارة خيـال يخشاها أما الطفلة التـي تسـمع صـراخ أمهـا حـين تـ

الطفل بمخاوف وهمية اللزوم لها مثل)العفاريت واألغوال واالشـباح وغيرهـا(، فأنـه مـن واجبنـا ان نـذكر بـأن بعـ  األطفـال 
الء األطفـال بحاجـة بطبيعتهم وألسباب كثيرة جسدية ونفسـية أقـرب إلـى استشـعار الخـوف اسـرع مـن بعضـهم، أو مثـل  هـؤ 

النتباه خاس ومثابر، وعلى هذا النحو أن كثيراً مـن األطفـال يخـافون الظـالم والوحـدة وبعـ  الحيوانـات وسـواها، وال ينفـع 
ابــداً أن  نــدفع الطفــل إلــى مثــل هــذه المواقــف ونكركهــه عليهــا اعتقــادا منــا بــأن هــذه الطريقــة الوحيــدة لتخلصــه مــن مخاوفــِه، 

 .  1ال في مثل هذه االحوال ينقلب خوفهم من سوي إلى مرضيلذلك بان بع  االطف
و يصــعب التنبــؤ بمخــاوف األطفــال إلــى حــدك  كبيــر بســبب الفــروا الفرديــة الكبيــرة مــن حيــث القابليــة للخــوف، ومــن 
حيـــث مبلـــغ تعرضـــهم للخـــوف، فـــالمثير الواحـــد قـــد يكـــون مخيفـــاً إلـــى حـــدك  كبيـــر لطفـــل مـــا، بينمـــا ال يحـــدث شـــيئاً مـــن 
االضطراب لطفل آخر كما أن الطفل نفسه يمكن أن يضطرب كثيراً بمنبه خـاس فـي موقـف معـين، ثـم ال يعيـره انتباهـاً فـي 

 .  1موقف آخر
يحتـــاج الطفـــل إلـــى بيئـــة مليئـــة باألألفـــة والطمأنينـــة، لـــذا ينبغـــي أن يكـــون االهتمـــام منصـــباً علـــى النـــاحيتين االنفعاليـــة 

ر إنَّ الكثيــر مــن تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة يشــكون اضــطرابات نفســية عديــدة تخلــق واالجتماعيــة فــي شخصــية الطفــل، غيــ
ــــــ)المخاوف  ـــــه بـ ـــــاك األهـــــل، ومـــــن أهـــــم هـــــذه االضـــــطرابات مـــــا يصـــــطلحأ علي ـــــى ارتب ـــــوازنهم العـــــام، وتـــــدعو إل خلـــــالً فـــــي ت

المدرسـي، وبالتـالي  ( والتي تؤدي دوراً سلبياً في أغلب جوانـب شخصـية التلميـذ وتكيفـهSchool phobiaالمدرسية()
تحصيله وانجازاته الدراسية، فالخوف من اكثر االنفعاالت مجلبة لالنقباض واالكتئاب، ويتخذ أسـاليب غيـر سـوية متنوعـة 
للتعبير عنه، إذ يمارس تأثيراً سيئاً على النمو الفزيولوجي والعقلي واالجتمـاعي للطفـل، فضـالً عـن الكثيـر مـن العأقـد النفسـية 

 .9لى الخوفيرجع سببها إ

                                                           

1  ،14: 1226مشكالت االطفال النفسية، عبد المؤمن محمد حسين. 

1  ،157: 1222علم النفس التكويني، صباح حنا هرمز ويوسف حنا إبراهيم. 

9  ،12: 1226مشكالت االطفال النفسية، عبد المؤمن محمد حسين. 
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يعتمد النمو لدى االطفال على مجموعة من العوامل منها العوامل االجتماعية والنفسية والمدرسية، فإن نمـو الطفـل 
االنفعالي يعتمد على الوسط االجتماعي الـذي يعـي  فيـه، بعـدها ينتقـل إلـى المدرسـة وهـي المؤسسـة الثقافيـة واالجتماعيـة 

ـــي تبنـــي شخصـــيات األطفـــال ونمـــو قـــ دراتهم المعرفيـــة وقـــد تكـــون المدرســـة مصـــدراً مـــن مصـــادر االضـــطرابات النفســـية الت
لألطفــال فــي المراحــل الدراســية األولــى، فيظهــر ســلوك الخــوف الــذي يــؤثر علــى صــحتهم النفســية وتصــبح هــذه المخــاوف 

 مخاوف مرضية مدرسية. 
المدارس االبتدائية في البيئـة العربيـة، أأجرِيت  العديد من الدراسات والبحوث حول المخاوف المدرسية لدى تالميذ 

( وهنــاك دراســات أكــدت أن شــيوع ظــاهرة المخــاوف المدرســية ٪15وكانــت نســبة هــذه المخــاوف ال يأســتهان بهــا وهــي)
(، فــي حـين تراوحــت ٪7-9. إال إنَّ نسـبة المخــاوف المدرسـية فـي بعــ  الـدول االجنبيـة تتــراوح مـا بـين)1(٪91بنسـبة)

 .  4(٪19-11لدراسات األجنبية األخرى ما بين)هذه النسبة في بع  ا
 وتتجلى أهمية الدراسة باآلتي: 

تـأعَّــدأ مرحلــة الطفولــة مــن المراحــل المهمــة التــي يجــب االهتمــام بهــا لبنــاء شخصــيات األطفــال ونمــوهم االجتمــاعي  .1
 والنفسي والمعرفي)الدراسي(. 

 ي هي من الممارسات السلوكية الخاطئة. الكشف عن سلوك الخوف لدى تالمذة المرحلة االبتدائية والت .9
 االهتمام بالوسط االجتماعي لألأسرة)البيئة األأسرية( ودورها في تربية األطفال.  .1
 االهتمام بالبيئة المدرسية وتأثيرها على النمو االجتماعي والنفسي والمعرفي)الدراسي( لألطفال.  .4
الخاطئـة التـي يمارسـها المربـون اتجـاههم ومـدى تأثيرهـا علـى يعاني بع  األطفال من استعمال األساليب التربوية  .5

 شخصياتهم.
تسهم هذه الدراسة فـي مسـاعدة األسـرة للتعـرف علـى الجوانـب السـلبية فـي سـلوك أبنـائهم اتجـاه المدرسـة وتـذليل  .6

 العقبات أمامهم. 
 :هدف البحم 

رحلــــــة االبتدائيــــــة للعــــــام يهــــــدف البحــــــث إلــــــى التعــــــرف علــــــى دور األأســــــرة فــــــي ســــــلوك الخــــــوف لــــــدى تالمــــــذة الم
 ( من وجهة نظر الوالدين)األب واألم(. 9117/9112الدراسي)

                                                           

1  ،19: 1221البناء العاملي لمقياس المخاوف المرضية المدرسية الشائعة لدى طلبة الصفوف الثالثة االساسية األولى في األردن، عبد العزيز محمد . 

4  ،742 :1272علم األمراض النفسية والعقلية، سوين ريتشارد . 
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  :أسئلة البحم 
  السـؤال الـرئيس: مــا دور األسـرة فــي سـلوك الخـوف لــدى تالمـذة المرحلــة االبتدائيـة مـن وجهــة نظـر الوالــدين)األب

 واألم(؟ ويتفرع منه األسئلة اآلتية: 
 ما تأثير الجانب االجتماعي في سلوك الخوف لدى األطفال؟  .1
 ما تأثير الجانب النفسي في سلوك الخوف لدى األطفال؟  .9
 ما تأثير الجوك المدرسي في سلوك الخوف لدى األطفال؟  .1

  :حدود البحم 
-9117الدراسـي)يتحدد هذا البحث بأأسر تالمذة المدارس االبتدائيـة فـي مركـز مدينـة المقداديـة وضـواحيها للعـام 

9112  .) 
 :تحديد المصطلحات 

 الطفل)الطفولة(:  .1
الطفولة هي: "المدة  ما بين الرضاعة وسن البلوغ، أنما يختلف معه بع  الشيء في تقسيم مراحل الطفولـة الثالثـة 

( بــــين نهايـــــة الرضــــاعة وســــن السادســـــة والعاشــــرة والطفولـــــة Early Child Hoodفيــــرى أن الطفولــــة األولـــــى)
( بــين ســن Lat Child Hood( بــين السادســة والعاشــرة والطفولــة المتــأخرة)Mid Child Hoodالمتــأخرة)

 .  1(preadole Scenceالعاشرة والثانية عشرة وهي ما تأسِمى ما قبل المراهقة)
 (:Fearالخوف) .2
 "الخوف إشارة تهدف إلى الحفاا على الذات، وذلك بتعبئة االمكانات الفسيولوجية للكائن الحي"9. 
  الخوف حالة انفعالية طبيعية تشعر بها كل الكائنات الحية في بع  المواقف فتظهر في اشكال متعددة"

 . 1وبدرجات تتراوح بين مجرد الحذر و الهلع والرعب"
 "الخوف هو انفعال قوي غير سار ينتج عن االحساس بوجود خطر ما وتوقع حدوثه"4 . 

                                                           

1  ،25: 1277معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، احمد زكي بدوي . 

9 ،92: 1224سيكولوجية الطفولة، ميشيل دبابنة. 

1  ،25: 1277معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، احمد زكي بدوي. 

4 ، 191: 1221مشكالت الطفل السلوكية، احمد محمد اسماعيل. 
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 (:The Familyاألسرة) .3
  طبيعية مؤلفة من مجموعة من األفراد تربط بينهم رابطة الدم والسـكن الواحـد والقـيم المشـتركة، "مؤسسة اجتماعية

 .5وهؤالء األفراد هم األب واألم)الوالدين( وأفراد آخرون حسب نوع العائلة"
  األســرة هــي الخليــة االساســية للمجتمــع وتتكــون مــن أشــخاس يجمــع بيــنهم صــلة الزوجيــة وصــلة القرابــة، وتعتمــد

ســـــرة فـــــي حياتهـــــا علـــــى التـــــرابط والتكامـــــل وحســـــن المعاشـــــرة والتربيـــــة الحســـــنة وحأســـــن الخلـــــق ونبـــــذ اآلفـــــات األ
 .6االجتماعية

 :(The schoolالمدرسة) .4
"المدرسة مؤسسة اجتماعية ضرورية تهدف إلى ضمان عملية التواصـل بـين العائلـة والدولـة مـن أجـل إعـداد األجيـال 

االجتماعية، وهي نظام معقد من السلوك المنظم، الـذي يهـدف إلـى تحقيـق جملـة مـن  الجديدة، ودمجها في إطار الحياة
 .7الوظائف في إطار النظام االجتماعي القائم"

 (:Socializationالتنشئة االجتماعية) .8
التنشـئة االجتماعيــة هــي نقـل المعــارف والمهــارات واالتجاهــات والقـيم التــي تســود المجتمـع إلــى الطفــل، وهــي ذات 
اتجاهين متداخلين: أحدهما تطبيع الطفل بالطابع الذي يتماشى مع ثقافة المجتمع بصفة عامة، وثانيهما توجيـه نمـوه فـي 

 .4داخل هذا االطار في االتجاهات التي تتماشى مع ثقافة األسرة ذاتها أو الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليه
 (:Primary gradeالمرحلة االبتدائية) .6

األولى من السلم التعليمي في العراا، وتعمل على تمكين التالمذة جميعاً ابتداًء ممـن أكمـل السادسـة هي المرحلة 
من العمر من تطوير شخصياتهم، بجوانبها الجسـمية والفكريـة، ومـدة الدراسـة فيهـا سـت سـنوات، والتـي تـأعَّـدأ التالمـذة إلـى 

 . 5المرحلة المتوسطة بعد تخرجه من الصف السادس
                                                           

5  ،11: 9111مجلة النداء التربوي. 

6  ،17: 9111موسوعة األسرة المسلمة، توفيق الواعي . 

7 ،42: 9115 سوسيولوجيا التربية، جميل حمداوي . 

4  ،19: 1222الطفل من الحمل إلى الرشد، اسماعيل محمد عماد الدين . 

5  ،6: 1221منهج الدراسة االبتدائية، وزارة التربية . 
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 الواني المبحم
 جوانب ن رية ودراسات سابقة

 (9-6مرحلة الطفولة الوسطى  :)سنوات 
إنَّ مرحلة الطفولة من مراحل السنوات التطورية التي تبـدأ مـن الـوالدة وحتـى البلـوغ، فهـي مرحلـة حتميـة يمـر بهـا كـل 

اسرته وفي المحيط االجتمـاعي الـذي  مولود بشري وينمو فيها جسمياً، حسياً، حركياً، عقلياً، لغوياً، نفسياً، واجتماعياً في
 .  6يعي  فيه

لذا فان الطفولة الوسطى التي تبدأ من سن السادسة من ميالد الطفل حتى نهاية العام التاسع من عمره وفيها ينتقـل الطفـل 
معـايير وقـيم من البيت إلـى المدرسـة و تتوسـع دائـرة بيئتـه االجتماعيـة، وتتنـوع تبعـاً لـذلك عالقتـه وتتحـدد ويكتسـب الطفـل 

واتجاهات جديدة، والطفل في هذه المرحلة يكون مستعداً ألن يكون معتمداً على نفسـه، واكثـر تحمـالً للمسـؤولية وأكثـر 
 .1ضبطاً النفعاالته، وهي أنسب مرحلة للتنشئة االجتماعية وغرس القيم والتطبيع االجتماعي

مرحلة الطفولة المبكرة، وثانيهما: مرحلة الطفولـة المتـأخرة،  إنَّ مرحلة الطفولة الوسطى تتوسط بين مرحلتين أولهما:
حيث تضع الطفل على مشارف المراهقة، وتعنى دراسياً طفل الصفوف الثالثـة األولـى مـن المرحلـة االبتدائية)السـنة األولـى 

جـد الطفـل صـعوبة فـي والثانية والثالثة(، ويشعر الطفل في هـذه المرحلـة بـاالختالف عـن مـن هـم أصـغر منـه سـناً، كمـا قـد ي
التعــارف علــى مــن هــم أكبــر منــه ســناً، فيشــعر أنــه ال ينتمــي إلــى هــؤالء وال إلــى هــؤالء، وهــو أكبــر مــن االطفــال واصــغر مــن 

 .  9الكبار
 (9 – 6مميزات مرحلة الطفولة الوسطى )سنوات 

مرحلـــة الكبــــر، تشـــكل مرحلـــة الطفولــــة الوســـطى شخصـــية الفــــرد، ألن الخبـــرات التـــي يحصــــل عليهـــا تـــؤثر فيــــه فـــي 
فالتجارب التي يمرُّ بها االطفال تتـرك لهـم بصـمات كبيـرة حينمـا يصـلوا إلـى سـن الرشـد والبلـوغ، ألن حيـاة اإلنسـان تتكـون 

 من سلسلة من الحلقات أي ما لديه من خبرات سابقة تؤثر على الخبرات الالحقة ومن مميزات هذه المرحلة اآلتي:
غيـره فـي تحقيـق الـذات وسـط عـالم الكبـار، حيـث يقـلُّ اعتمـاده علـى غيـره يستمر نمو الطفل فـي االسـتقالل عـن  .1

 في الكثير من شؤونه.

                                                           
6  ،141: 9116مدخل إلى علم النفس النمو، عبد الرحمن الوافي. 

1  ،912:  1266عبد الفتاح دويدار، سيكولوجية النمو واالرتقاء. 

2  ،27:  9116علم النفس النمو، عصام نور. 
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 يهتم بالنشاط في ذاته بصرف النظر في نتائجه، وهو ممتل  بالنشاط ولكنه يتعب بسرعة. .9
 يهتم بما هو صواب وبما هو خطأ.  .1
 تزداد القدرة والثقة في هذه المرحلة نظراً لنمو االمكانيات الجسمية والعضلية الدقيقة.  .4
 الطفل في هذه المرحلة يهتم بالماضي بداًل من الحاضر والمستقبل، ويزداد فهمه للزمن شيئاً فشيئاً. .5
 .  1لكباريبدأ في االهتمام برأي األصدقاء فيه، أي أن إرضاء األصدقاء أهم من إرضاء االباء وا .6
 نشأة وتطور الخوف عند االطفال 

يكون الخوف من أهم االنفعاالت التي تظهر على االطفال، وال يسبقها فـي الظهـور إال انفعـال الفـرح والحـزن يتبعـه 
بعــد ذلــك الخــوف ثــم الغضــب، وذلــك فــي مرحلــة الطفولــة المبكــرة وبالتحديــد منــذ الشــهر الســادس مــن عمــر الطفــل، فهــو 

يستطيع في هذه الفترة ادراك وجه أمه ويميزه عن بقية الوجوه، هـذا اإلدراك فـي النمـو لـه دالالتـه علـى  على وجه الخصوس
الخوف، ألنه يرتبط بتمييـز الطفـل وتعرفـه علـى وجـه مـن بـين الوجـوه العديـدة، ممـا يـدل علـى أنـه قـد تعـوكد علـى رؤيتـه، وأنـه 

عــن أمــه ألي ســبب مــن االســباب يجــب أن يــتمَّ قبــل الشــهر بــدأ يتعلــق بــه، لــذلك فــأن المختصــين يــرون بــأن فصــل الطفــل 
 .  1السادس، أما بعد هذه الفترة فإن مثل هذا الفصل أو االنفصال يمكن أن يتسبب في عواقب سيئة على نفسية الطفل

يكون الخوف منذ منتصف السنة األولى من عمر الطفل معقوالً ومبرراً، مما يجعل قدرة الطفل علـى تميـز وجـه أمـه 
فـي الشـهر السـادس يمثــل مؤشـراً علـى القلـق والخــوف سـواء فـي هــذه الفتـرة بالـذات أو بعـدها بقليــل، ذلـك أن مالحظـة مــا 
يظهر على الطفل من قـدرة علـى تمييـز وجـه أمـه هـو فـي الواقـع مالحظـة لقلقـه عنـدما يغيـب عنـه وجههـا أو لفرحـِه بحضـور 

 .9وجهها، وكل هذه مؤشرات على بداية ظهور الخوف
عتبر عالم النفس االمريكي)واطسن( إنَّ االصوات العالية ما هي إال منبهـات طبيعيـة لشـعور الوليـد بـالخوف، حيـث ا

ال يوجــد مثيــر واحــد يحــدث الخــوف فــي الطفولــة المبكــرة،  بــل مجموعــة مــن العوامــل المتداخلــة،  فمــثالً صــوت مرتفــع ال 
ا الصوت إذ وأِجِد بمفـردِه فـي غرفـة خاليـة مـن األشـخاس، وهـذه يثير خوف الطفل الوليد مع أمه، في الوقت الذي يثير هذ

                                                           
3  :22المصدر السابق. 

1  ،99: 1221مخاوف األطفال وعالقتها بالوسط االجتماعي، مبارك ربيع. 

2 .المصدر السابق، نفس الصفحة 
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هــي بعــ  المنبهــات التــي قــد تحــدث الخــوف فــي حيــاة الطفــل فــي الســنة األولــى، إال أن  هــذه المنبهــات قــد تنفــذ قوتهــا 
 . 1سنوات( 5-9المثيرة، وتحل محلها مثيرات ومواقف أخرى عندما يتقدم الطفل في العمر وذلك بين)

سنة الثانيـة والرابعـة يخـاف األطفـال مـن الحيوانـات والعواصـف والظـالم والغربـاء، وتخـف هـذه المخـاوف فـي وبين ال
ســن الخامســة وتتالشــى فــي ســن التاســعة. ومــا بــين الرابعــة والسادســة تكــون مخــاوف االطفــال خياليــة مثــل: الخــوف مــن 

ن تصـل أوجهـا فـي سـن السادسـة وتختفـي فـي االشباح والوحو ، وهذه المخاوف مسيطرة عند االطفال في مثل تلك الس
 .  4سن العاشرة

من مثيرات الخـوف فـي تلـك الفتـرة مـن السـن هـو الخـوف مـن المخـاطر، الخـوف مـن الحيوانـات القريبـة، والخـوف 
من الفشل، والخوف من الظالم واالشباح، ولكننا نالحن فـي مرحلـة الطفولـة المتـأخرة أن أمثـال هـذه المخـاوف تـزول مـن 

 .5الطفل وذلك لنضجِه العقليحياة 
( ٪11إنَّ حوالي نصف االطفال على األقل تظهر لديهم مخاوف مشتركة من الكالب والرعب واالشـباح، وحـوالي)

سـنوات(  4–9سنوات(، فيما بين)6-9من هؤالء يعانون خوفاً شديداً من شيئين أو أكثر، والمخاوف االكثر شيوعاً بين)
ســنوات( ثــم تختفــي فيمــا بعــد، وفــي  5والظــالم والغربــاء، وتقــلُّ هــذه المخــاوف فــي عمــر)تغلــب المخــاوف مــن الحيوانــات 

سنوات( ثـم تختفـي فيمـا  6سنوات( تسيطر المخاوف المتخيلة مثل االشباح والوحو  وتبلغ ذروتها في عمر) 6-4عمر)
 . 6بيعي(  من األطفال في سن السادسة من العمر يظهر لديهم خوف محدد ويزول بشكل ط٪21بعد أن)

يــدخل الطفــل بعــد اكمالــه ســن السادســة مــن العمــر مرحلــة الطفولــة الوســطى، وتتميــز هــذه المرحلــة بمجموعــة مــن 
خصائص النمو التي تقع المسـؤولية المباشـرة علـى األسـرة والمدرسـة فـي مراعاتهـا وتـوفير البيئـة المناسـبة لنمـو الطفـل، لكـي 

 عتماد على الذات بعيداً عن الخوف والفشل.تتكون شخصيته السوية و زرع الثقة بنفسه واال
وتتميز مرحلة الطفولة الوسطى بأنها مرحلة حرجة من مراحل نمو اإلنسان وخاصة)الطفل في سن دخوله المدرسـة( 
وتـأعَّــدأ بدايــة المشــوار التعليمــي الرســمي وتزامنهـــا مــع تزايــد مخــاوف الطفــل ومــا يصـــاحبها مــن خوفــِه مــن فقــدان اآلخـــرين، 

                                                           
3  56:  9119مشكالت وحلول، سلوى مرتضى،  -تربية الطفل. 

4  ،141:  9119سيكولوجية النمو في الطفولة، سعيد حسين العزة. 

5  56:  9119مشكالت وحلول، سلوى مرتضى،  -تربية الطفل. 

6  ،199: 1222مشكالت األطفال والمراهقين، شارلز شفير وهوارد ميلمان، ترجمه نسيم داود ونزيه حمدي. 
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دان األم، كـــذلك الخـــوف مـــن االصـــوات المرتفعـــة)كجرس المدرســـة علـــى ســـبيل المثـــال(، وكـــذلك خوفـــهأ مـــن وخاصـــة فقـــ
 .  1الطريق)وذلك لخشيتِه من الضياع أو االعتداء من قبل اآلخرين(

  :انواع المخاوف 
 يأقِسمأ الخوف إلى نوعين هما: 

 الخوف الطبيعي:  .1
عن سبب يمكن التعرف عليه وكثير من اآلباء يتعرفون عليـه، ولمـا  هذا النوع هو األكثر شيوعاً، وهذا الخوف ناجم 

كــان تحديــد هــذا الخــوف لــيس صــعباً كــان التغلــب عليــه بســرعة امــراً ممكنــاً مثــل: الخــوف مــن الحيوانــات واالطبــاء والبــرا 
اصـة عنـدما ينتقـل واالماكن العالية والنار والجنود والماء في حوض السباحة أو الخوف من النار والخوف من المدرسـة وخ

الطفــل مــن البيــت إلــى المدرســة و هــي عــالم جديــد بالنســبة لــه لــم يؤلفــه مــن قبــل، وســيتعرف علــى اشــخاس آخــرين، وإن 
حياته ستتغير ألنه ال بد له من ان ينه  مبكراً ويترك المنزل واالبتعاد عن والديـه، ولكـن سـيزول هـذا الخـوف بعـد انـدماج 

 .9مزاولة النشاطات اليومية في المدرسةالطفل مع زمالئه و اللعب معهم و 
يحدث الخـوف الطبيعـي نتيجـة تجـارب وخبـرات غيـر سـارة حصـلت للطفـل سـابقاً أو أثـر سـماع الطفـل قصـة معينـة 
أثارت في ذلك الوقت رداً انفعاليـاً سـيئاً. ويـأعَّـدأ  هـذا النـوع مـن الخـوف مفيـد احيانـاً، فهـو يـدعو إلـى  الحيطـة والحـذر مـن 

الخطر أو المواقف التي يالقيها الطفل في حياته، فمثالً خوف الطفل من النار يجنبـه مخاطرهـا، وخوفـه مـن  بع  مصادر
ِه فانه يمكـن أن يصـبح خوفـاً مرضـياً يشـكل  السيارات أيضاً يمكن أن يجنبه حوادث السير، وهكذا، ولكن إذا زاد عن حدك

 .  1حالة غير طبيعية لآلباء واالطفال
 الخوف الذاتي .2

هــذا النــوع مــن الخــوف يكــون عامــاً وغيــر محــدد ولــيس واقعيــاً. وكثيــر مــن األحيــان ال يمكــن تحديــد أســباب هــذا و 
النــوع مــن الخــوف إال بعــد وقــت طويــل و دراســة دقيقــة، ولعــل اهــم هــذه المخــاوف هــو الخــوف مــن المــوت، والخــوف مــن 

                                                           
1  9العاسمي، د.ت: سيكولوجية الطفل الراف  للمدرسة، رياض. 

9  ،162: 1224سيكولوجية، الطفولة ميشيل دبابنة ونبيل محفوا. 

1 .المصدر السابق، نفس الصفحة 
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غيــر المحــددة عــن المــوت أساســاً  لقــدر كبيــر مــن الظــالم، وكالهمــا يعــاني منــه الكثيــر مــن االطفــال، إن االفكــار الغامضــة 
 .4القلق العقلي عند االطفال يفوا ما نتوقعه عادةً 

و من المعروف أن العادات والتقاليد في المجتمعات العربيـة تبـالغ فـي طقـوس الحـزن عنـد وفـاة شـخص عزيـز فكثـرة 
شديدة للموت، وهذا يجعله يتوقـع حـدوث المـوت لـه  البكاء واظهار اآلالم والعزاء لعدة أيام كلها تجعل الطفل يقظاً يقظةً 

 .  1وخصوصاً إذا كان قلقاً، كما يؤدي إلى أن يحلم أحالماً مزعجًة عن الموت وهكذا
 الخوف المرضي .3

يعــاني األطفــال مــن هــذا الخــوف بعــدم تحقيــق اســتقالليتهم والــتحكم فــي ذواتهــم عنــدما يتواجــدون لوحــدهم بعيــدين 
يظهر هـؤالء األطفـال فـي سـلوكهم االنطـواء أو العزلـة االجتماعيـة وتكثـر مطـالبهم علـى الوالـدين)مفرط عن االهل، وغالباً ما 

في االتكالية(، حيـث يكونـون شـديدي التـأثير عليـه وهـذا يحـدث داخـل البيـت، أمـا خارجـه وخصوصـاً فـي المدرسـة فـانهم 
 . 9يشعرون بالقلق والتهديد وهم بعيدين عن أوليائهم

ينتج عن ارتباط الطفل بالبيت بصورة مبالغ فيها بسبب تعلقِه باألم أو تدليلها له، أو ينتج عـن تعـرض وهذا الخوف 
الطفـــل لموقـــف ســـلبي فـــي المدرســـة كـــاألحراج أو العقـــاب البـــدني أو النفســـي، أو عنـــد وجـــود عوامـــل تخويـــف أخـــرى فـــي 

 .1ام العصى أو صعوبة المنهجالمدرسة كالصراخ أو االهانة امام األصدقاء، أو قسوة المعلم أو استخد
   
 :القلق والخوف 

إنَّ القلــق والخــوف ســلوكان متبــادالن يحــدثان عنــد األطفــال، وإنك ردود األفعــال البدنيــة إزاء القلــق والخــوف تتشــابه 
ين ويزيـد إلى حدك  بعيد، ويتأثر الجهاز العصبي الالإرادي بهما ويؤثر على الجهـاز المعـدي المعـوي ويزيـد مـن إفـراز األدرينـال

 .4من معدل نب  القلب وهكذا

                                                           
4  ،159: 1251مشكالت األطفال اليومية، دوغالس توم، ترجمة إسحق رمزي. 

1  99: 1251مخاوف الطفل وعدم ثقته بنفسه، مالك جرجيس. 

9 7: 9115اسبابها و سبل عالجها، احمد محمد الزغبي،  -والسلوكية والدراسية مشكالت األطفال النفسية. 

1 116-27: 1221دراسة عاملية، عباس محمود عوض  ومدحت عبد اللطيف،  -الخوف المرضي من المدرسة. 

4  ،96: 1221مخاوف االطفال، ولمان)د.ت(، تقديم عبد العزيز القوصي، ترجمة محمد عبد الظاهر الطيب.  
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وقــد أوضـــحت)هوري( أوجـــه الشـــبه بـــين الخـــوف والقلـــق، إذ رأت أنهمـــا يـأعكـــدان اســـتجابة لموقـــف خطـــر، ويحـــدثان 
حالة من التوتر وعدم االستقرار يصاحبها تغيرات جسمية. وقد يكون الخـوف بدايـة لوجـود القلـق، كمـا أن القلـق والخـوف 

 .5عن الذاتيدعوان الفرد للدفاع 
إنَّ أوجه االختالف بين الخوف والقلق هو أن سبب الخوف يكون معروفاً دائمـاً، وهـذا ال يتـوفر فـي حـاالت القلـق  
كلهــا، كمــا أن مصــدر الخــوف خــارجي دائمــاً بعكــس القلــق إذ يكــون مصــدره داخلــي. ويناســب الخــوف مصــدره، وهــذا ال 

 .6يرة ويجعل الفرد يشعر بالعجز اتجاه الخطريتوفر في القلق، ويهدد القلق الشخصية بدرجة كب
  :دور اأُلسرة في الصحة النفسية للطفل 

تكون للوالدين أهمية كبيرة على الصحة النفسية للطفل حيث يؤثران على تكيفه ونموه النفسـي واالجتمـاعي السـائد 
من نمط واحـد فهـي تختلـف مـن أسـرة إلـى  في األسرة المتكونة من الوالدين واألخوة واألخوات، إذ ليست األجواء المنزلية

أخــرى، فــبع  البيــوت تبــدو أنهــا أمــاكن طيبــة لرعايــة األطفــال نفســياً، بينمــا تبــدو األخــرى علــى العكــس فــي عمليــة التنشــئة 
 .  1النفسية الصحيحة

 يجب على األسرة أن تهتم باألطفال وتهيأ لهم اآلتي: 
 لنشاطات والتفاعل اإليجابي مع البيئة المحيطة بهم. تهيء األسرة لألطفال الجوك المناسب لمزاولة ا .1
 استعمال االسلوب الديمقراطي في النقا  والحوار بين اآلباء واألبناء.  .9
 تعديل السلوك الخاط  الذي يرتكبه بع  األطفال، لكي يتحقق النمو االنفعالي بصورة صحيحة لديهم.  .1
االبتعــاد عــن اســتعمال االســاليب التســلطية فــي اســتخدام العنــف ضــد األطفــال، ألن ذلــك يــؤدي إلــى عزلــة الطفــل  .4

 عن اآلخرين وحرمانه من الشعور بالحب والعطف والصحبة الجيدة. 
تعزيز الثقة في نفوس األطفال وتكوين العالقات االجتماعية معهم، لذا أن منح األطفال الحـب والعطـف والحنـان  .5

 دي إلى شعوره بأهميتِه داخل األسرة. يؤ 

                                                           
5  ،22: 1225األسرة ومشكالت أطفالها، نمر عصام يوسف . 

6  :915الصحة النفسية، نعيم الرفاعي، د.ت . 

1  ،124: 1222الصحة النفسية للطفل، كاملة الفرخ شعبان . 
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يؤكــد أحــد البــاحثين أن للبيئــة تــأثير علــى الفــرد قــد يتجــه وجهــًة ســلبيًة أو إيجابيــة، وذلــك اعتمــاداً علــى نوعيــة البيئــة 
ومدى توفره لإلنسان من مصادر تنبيه واستثارة أو إشباع لمتطلباته وحاجاته المتعددة، فالبيئـة الجيـدة هـي تلـك التـي يشـعر 

 . 9فيها الفرد بقيمته وأهميته وباحترامه، وبأنه مرغوب فيه من قبل أسرته والمحيطين به، وبأنه مصدر فرحتهم وسرورهم
  :دور المدرسة  في الصحة النفسية للطفل 

الطفــل تـأعَّــدأ المدرســة المؤسســة التربويــة التــي تلــي األســرة فــي األهميــة، فالمدرســة بيئتهــا االجتماعيــة والتربويــة يقضــي 
فيهـــا معظـــم يومـــه وجـــزءاً  كبيـــراً مـــن ســـنين حياتـــه األولـــى إلكســـاب المعرفـــة وتعلـــم االتجاهـــات والقـــيم والعـــادات الســـلوكية 
الســـليمة، وتـــوفر المدرســـة لتالميـــذها فـــرس التفاعـــل االجتمـــاعي مـــع بعضـــهم الـــبع  مـــن جهـــة، ومـــع العـــاملين اإلداريـــين 

عي الســـائد فـــي المدرســـة إذا لـــم يكـــن مناخـــاً صـــحياً نفســـياً واجتماعيـــاً والمعلمـــين مـــن جهـــة أخـــرى، لـــذا فالمنـــاخ االجتمـــا
 .     1وتربوياً، فأنه قد يكون مصدراً لمعاناة األطفال من مشكالت نفسية وسلوكية متعددة

تـأعَّــدأ المدرســة حلقــة الوصــل بــين األســرة والمجتمــع وهــي بيئــة اجتماعيــة لهــا آثارهــا القويــة علــى اتجاهــات األطفــال 
 تهم وقيمهم، لذا يأصاب بع  األطفال بالتوتر والقلق في المدرسة، ويجب أن يتوافقون اجتماعياً ونفسياً ودراسياً. وعادا

لذا فإن كل مرحلة تعليمية تترك آثارها على الفـرد، وألنـه ال يشـعر بـاألمن وعـدم الثقـة بـالنفس فـي المواقـف الجديـدة 
 .4انعزالياً، فضالً عن سوء توافقه االجتماعي وفشله الدراسيالتي يجدها في دراسته، فقد يصبح عدوانياً أو 

  :الوقاية من الخوف 
إنَّ الخوف لدى األطفال يأتي من اسـتثارة البيئـة النفعـاالت الخـوف وتكرارهـا. ويجـب مراعـاة بعـ  القواعـد لوقايـة 

 وهي:  5األطفال من الخوف
 تهيئة الطفل للتعامل مع التوتر:  .1

لــة الطفولـــة تهيئـــة مســتمرة للتعامـــل مــع المشـــكالت المختلفـــة وخاصــًة التـــوتر، وأن تتضـــمن يجــب أن تصـــاحبأ مرح
الكثيـر مــن التطمــين والتوضــيح والتحــذير المســبق مــن المشـكالت المختلفــة والمحتملــة، ويجــب اســتخدام الخبــرات الســارة 

 غير المخفية مع الطفل لكي يشعر باألمن والطمأنينة. 

                                                           
9  ،955: 1222الصحة النفسية، رمضان محمد القذافي . 

1 16: 9119ن أبو سكينة ورشا عبد العاطي راغب، مشكالت الطفولة بين النظرية والتطبيق، نادية حس . 

4  ،124: 9117الصحة النفسية والمدرسية للطفل، سامية لطفي األنصاري وأحالم حسين محمود . 

5  ،17: 1272مشاكل األطفال النفسية، كلير فهيم . 
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دريب علـى التعامـل مـع المشـاعر والحـوادث، فاللعـب هـو الطريقـة لـتعلم كيفيـة التعامـل ويستخدم األطفال اللعـب للتـ
مع الخوف، فالقاعدة العامة هي تنمية اساليب جريئة وفعكالة لدى الطفـل فـي تعاملـه مـع البيئـة، كمـا ينبغـي تجنـب الحمايـة 

الخــوف أو إبعــاد موضــوع الخــوف أو الزائــدة وتشــجيع التعامــل الفعكــال مــع موضــوع الخــوف، ولــيس المفيــد تجاهــل حالــة 
إجبــار األطفــال علــى دخــول الموقــف المخيــف، بــل يجــب أن يأعلكــمأ األطفــال إتقــان العمــل واتخــاذ الحيطــة والحــذر ولــيس 

 .1الخوف
 التعاطف و دعم األطفال: .2

يجعــل يجــب علــى اآلبــاء مســاعدة االطفــال فــي قــدرة التعامــل مــع المواقــف المخيفــة، واســتعمال الحــب واالحتــرام 
 األطفال يشعرون باألمن و الطمأنينة بعكس التهديد أو النقد المستمر.

إنَّ استجابة الخـوف يجـب أال تأسـتخِدم لمعاقبـة الطفـل أو ضـبطه، فمـا زال كثيـر مـن اآلبـاء يقولـون ألطفـالهم جمـل 
م األمــن، وهـــذا مثــل:)إذا عملــت هــذا مـــرة أخــرى فــإن وحشـــاً ســيخطفك( إنَّ مثــل هـــذه التهديــدات تجعلهــم يحســـون بعــد

يأصدا بشكل خاس على األطفال دون السادسة مـن عمـرهم الـذين مـا زال تمييـزهم بـين الحقيقـة والخيـال ضـعيفاً. وينبغـي 
أن يــتمَّ التعبيــر عــن الخــوف ولــيس تجاهلــه أو الســخرية منــه، فاألطفــال يحتــاجون إلــى طمأنينــة حــول مخــاوفهم مــن موضــوع  

االهتمـــام المبـــالغ بـــه ال يســـاعد، والحمايـــة الزائـــدة ال تعطـــي األطفـــال فرصـــة لكـــي  كـــالموت مـــثاًل، ويجـــب االنتبـــاه إلـــى أن
 .9تتكون لديهم الكفاءة ويشعروا بها أكثر فأكثر

 التعرض المبكر والتدريجي للمواقف المخيفة: .3
يحتـــاج الطفـــل إلـــى أن يأخبـــر بشـــكل تـــدريجي األفكـــار أو الحـــوادث الجديـــدة المخيفـــة أو التـــي يحتمـــل أن  تكـــون  
كذلك، فمثاًل عملية التوقف عن إضاءة الغرفة في الليل أمر إيجـابي... كمـا ينبغـي اصـطحاب الطفـل فـي زيـارات لعيـادات 
األطباء وأطباء األسنان قبل أن يحتاج إلى فحص أو معالجة كي يشاهد ما يحصل فـي هـذه العيـادات، وكـذلك فـإن مشـي 

 .1دريباً على مواجهة المخاوفالطفل في ممر طويل تكون فيه اإلضاءة خافتة يعطيه ت
 التعبير عن المشاعر ومشاركة اآلخرين بها:  .4

                                                           
1   115-114: 1222ونزيه حمدي، مشكالت األطفال والمراهقين، شارلز شفير وهوارد ميلمان، ترجمة نسيم داود. 

9  :115المصدر السابق . 

1  :117المصدر السابق. 
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عنــدما يجــد األطفــال أن هنــاك مــن يشــاركهم فــي مشــاعرهم فــي الجــو الــذي يعيشــون فيــه فــإنهم يتعلمــون أن الهمــوم 
م وأفكــارهم والمخــاوف هــي أمــور مقبولــة، ولكــن يجــب عــدم المبالغــة فــي ذلــك، كــأن يشــارك الطفــل الراشــدين فــي مشــاعره

 .4وإنما التحدث عن المخاوف الواقعية التي توجد لدى الجميع
ـــاح بـــدالً مـــن أن  ـــه مـــن األفضـــل للطفـــل كقاعـــدة عامـــة أن يعبكـــر عـــن مخاوفـــه وقلقـــه بصـــراحة وانفت ويمكـــن القـــول أن

أفضـل طريقـة  يخفيهـا، ألن األطفـال الـذين يتعرضـون للسـخرية والنقـد ويضـطرون إلـى إخفـاء مخـاوفهم يحرمـون أنفسـهم مـن
 .1لمجابهة هذه المخاوف بنجاح

 تقديم نموذج للهدوء والتفاؤل واالستجابة المناسبة: .8
إنَّ معظــم المخــاوف مكتســبة، األطفــال ال يولــدون خــوافين بــل أنهــم يتعلمــون الخــوف مــن البيئــة المحيطــة واألفــراد 

 الذين يعيشون معهم ال سيما الوالدين. 
علــى الجوانــب الســلبية فــي المواقف)مــاذا لــو( فــي بعــ  األأســر حيــث يتكــرر ذكــر لــذا يجــب تجنــب تكــرار التأكيــد 

األمور السيئة التي يمكن تحدث للناس ويتـردد ضـمن جـوك األسـرة، فالتشـاؤم ينتقـل بالعـدوى بينمـا التوجـه الهـادئ المتفائـل 
 . 9نسبياً يمككن من التعامل مع الخوف بشكل جيد ودون استجابات مبالغ فيها

 سابقة: دراسات 
( أأجرِيـــت الدراســـة فـــي مصـــر، وهـــدفت إلـــى بيـــان مظـــاهر 1221ســـيكولوجية الخـــوف، يوســـف ميخائيـــل أســـعد) .1

واشكال ثقافة الخوف الطفولي، وأظهرت النتائج أهم اشـكال الخـوف الطفـولي: كـالخوف مـن الظـواهر الطبيعيـة، 
 .1الموت والخوف من الظالم والخوف من عالم األرواح، والخوف من المرض والخوف من

( أأجرِيـــت   الدراســـة فـــي 1221مخـــاوف األطفـــال وعالقتهـــا بالوســـط االجتمـــاعي، شـــارلز شـــيفر وهـــوارد ميلمـــان) .9
بريطانيــا وهـــدفت إلـــى إبــراز أثـــر الوســـط االجتمـــاعي للطفــل علـــى المخـــاوف الطفوليــة، وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن 

                                                           
4  :112المصدر السابق. 

1  ،111: 1221مخاوف االطفال، ولمان)د.ت(، تقديم عبد العزيز القوصي، ترجمة محمد عبد الظاهر الطيب . 

9  :119المصدر السابق. 

1 76: 1221سعد، سيكولوجية الخوف، يوسف ميخائيل أ . 
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لمخـاوف التـي تظهـر عليـه، ويتضـح ذلـك مـن هناك عالقة قويـة بـين الوسـط االجتمـاعي الـذي يعـي  فيـه الطفـل وا
 .  4خالل العالقات في الوسط العائلي وتقليد الكبار والعناية الفائقة والتدريب الخاط 

( أأجرِيت  الدراسـة فـي مصـر وهـدفت إلـى 1226آراء علماء النفس في الخوف ومثيراته، محمد سعيد عبد الغني) .1
األســـباب والمثيـــرات، وخلصـــت  إلـــى أن هنـــاك عـــدداً مــــن  بيـــان أهـــم آراء علمـــاء الـــنفس فـــي الخـــوف مـــن حيـــث

المثيـــرات التـــي تقـــف وراء ظـــاهرة ثقافـــة الخـــوف الطفـــولي، مـــن أهمهـــا المثيـــرات الحســـية: وتشـــمل الخـــوف مـــن 
الضوضـــاء واألصـــوات العاليـــة، الخـــوف مـــن الظـــالم، الخـــوف مـــن الحيوانـــات. وأن المثيـــرات غيـــر الحســـية لثقافـــة 

 .   5ن القصص واألساطير الخرافية، والخوف من عالم األرواح والسحرالخوف الطفولي: كالخوف م
( أأجرِيـت  الدراسـة فـي األردن، وهـدفت 9114الخوف واألرا والقلق عند األطفال، عكاشة عبـد المنـان محمـود) .4

إلـــى الوقــــوف علــــى أهـــم مظــــاهر وأشــــكال الخــــوف الطفـــولي، وخلصــــت الدراســــة إلـــى أن الخــــوف الــــذي يصــــيب 
ر في نوعين من المخاوف أولهما المخاوف غير المنطقية: كـالخوف مـن األشـباح أو المخلوقـات األطفال ينحص

 . 1الغريبة وثانيهما: المخاوف المنطقية: كالخوف من الكالب المفترسة والقطط وغيرها من الحيوانات
  :التعليق الدراسات السابقة 

  .بينت  الدراسات السابقة انواع الخوف لدى األطفال 
   احدى الدراسات الوسط االجتماعي وعالقته بالخوف.  بينت 
 .اتفقت هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في المنهج وهو المنهج الوصفي التحليلي 
  .تؤكد الدراسات السابقة على دور الخوف على تنشئة األطفال 
 بتدائيـة أأجريت هذه الدراسة مـن المشـكلة القائمـة وهـي سـلوك الخـوف لـدى تالمـذة المرحلـة اال

ودور األســرة فــي متابعــة األطفــال وتــذليل هــذه المخــاوف وتكــيفهم مــع الجــوك المدرســي ومتابعــة 
 الدراسة. 

 المبحم الوالم
 إجراءات البحم

                                                           
4  ،149: 9111مشكالت األطفال والمراهقين واساليب المساعدة فيها، شارلز شيفر وهوارد ميلمان . 

5 ،72: 1226آراء علماء النفس في الخوف ومثيراته، محمد سعيد عبد الغني. 

1 ،191: 9114الخوف واألرا والقلق عند األطفال، عكاشة عبد المنان محمود . 
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  :منهج البحم 
اعتمــد البــاحثون المــنهج الوصــفي لمعالجــة مشــكلة البحــث نظــراً لمالئمتــِه لطبيعــة المشــكلة، وان المــنهج الوصــفي 

المـنهج المناســب لهـا، حيـث تهــدف الدراسـة إلـى التعـرف علــى دور األسـرة فـي ســلوك الخـوف لـدى تالمــذة التحليلـي هـو 
( علــى 9114المرحلــة االبتدائيــة مــن وجهــة نظــر الوالــدين)األب واألم(، وهــذا المــنهج يعتمــدأ كمــا يذكر)عبيــدات واخــرون، 

ضـــحاً، ويعبـــر عنهـــا كيفيـــاً او كميـــاً، فـــالتعبير الكيفـــي  دراســـة الظـــاهرة كمـــا توجـــد فـــي الواقـــع ويهـــتم بوصـــفها وصـــفاً دقيقـــاً ووا
يوصف لنا الظـاهرة ويوضـح خصائصـها، أمـا التعبيـر الكمـي يعطينـا وصـفاً رقميـاً مـن خـالل توضـيح  مقـدار هـذه الظـاهرة أو 

 .  9حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر االخرى
  :مجتمع البحم وعينتِه 

ـــدين)األب واألم( لتالمـــذة المـــدارس االبتدائيـــة مـــن مركـــز مدينـــة المقداديـــة يشـــمل مجتمـــع البحـــث األأســـر مـــن  الوال
( مدرســــــــــة للعــــــــــام 15وضــــــــــواحيها التابعــــــــــة إلــــــــــى مديريــــــــــة تربيــــــــــة المقداديــــــــــة فــــــــــي محافظــــــــــة ديــــــــــالى والبــــــــــالغ عــــــــــددها)

فـي جميـع (، والتي تمَّ اختيارها قصدياً من بين مدن محافظة ديـالى. "إن مجتمـع البحـث يتمثـل 9117/9112الدراسي)
 .1االفراد او االشخاس او االشياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث"

لتالمـذة المـدارس االبتدائيـة فـي مركـز مدينـة المقداديــة  ويتكـون مجتمـع البحـث مـن األأسـر مـن الوالـدين)األب واألم(
( فــرداً مــن 71ة بواقــع)( أأســر 71( وبلــغ عــدد هــذه األأســر)9117/9112وضــواحيها فــي محافظــة ديــالى للعــام الدراســي)

( فــردان مــن 9( افــراد)4( فــرداً مــن اآلبــاء واألمهــات، وتــمَّ اختيــار)141( فــرداً مــن األمهــات والعــدد النهــائي)71اآلبــاء و)
والتـــي يكـــون أبناؤهـــا مـــن التالمـــذة المنتمـــين  ( فـــردان مـــن األمهـــات مـــن األأســـر بالســـحب العشـــوائي البســـيط9اآلبـــاء و)

( مدرســة ابتدائيــة والتابعــة لمركــز مدينــة المقداديــة وضــواحيها فــي محافظــة ديــالى للعــام 15للمــدارس االبتدائيــة النهاريــة لـــــ)
 ( يوضح عينة البحث المختارة من مجتمع البحث. 1( والجدول)9117/9112الدراسي)

 (1الجدول) 
 يوضح عينة البحث

                                                           
9  ،911: 9114البحث العلمي مفهومه ادواته واساليبه، ذوقان عبيدات، وآخرون. 

1  :22المصدر السابق. 

  سة من وأِضِعت  اسماء اآلباء في كيس وأسماء األمهات في كيس آخر، بعد كتابتها على أوراا صغيرة، ومن ثم تمَّ سحب ورقتين من كل كيس لكل مدر
 .مدارس عينة البحث
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 عدد المدارس العدد عائلةال
 71 اآلباء

15 
 71 األمهات
 15 141 المجموع

  :عينة البحم 
بما ان المجتمع متجانس إلى حدك  ما، فان العينة الممثلة للمجتمع ليس بالضرورة ان تكـون كبيـرة، واختـار البـاحثون 

المقداديـة)المركز( وضـواحيها مـن بـين مـدن محافظـة ديـالى وإن عينة المجتمع قصـدياً، وهـي المـدارس االبتدائيـة فـي مدينـة 
 .1العينة القصدية هي:)العينة التي يختارها الباحث اختياراً حراً لتحقيق اغراض الدراسة التي يقوم بها(

ـــة البحـــث ـــاء و)71( فـــرداً بواقـــع)141علـــى) واشـــتملت عين ـــارهم 71( فـــرداً مـــن اآلب ـــمَّ اختي ( فـــرداً مـــن األمهـــات، ت
( مدرسـة ابتدائيـة التابعـة إلـى مديريـة تربيـة المقداديـة فـي مركـز 15سحب العشوائي من المـدراس االبتدائيـة البـالغ عـددها)بال

 (.  1( كما مبيكن في الجدول)9117/9112مدينة المقدادية وضواحيها/ محافظة ديالى للعام الدراسي)
ة تربيــة المقداديــة وادارات المــدارس المشــمولة حصــل البــاحثون الموافقــات الالزمــة مــن الجهــات المختصــة مــن مديريــ

(، 9117/9112بالتجربــة واألأســر مــن اآلبــاء واألمهــات المشــمولة أيضــاً بالتجربــة فــي الفصــل الثــاني مــن العــام الدراســي)
 وذلك لتطبيق فقرات االستبيان بمحاورها الثالثة التي أأِعدت  لهذا الغرض. 

  :أداة البحم 
صاغ الباحثون االسـتبيان كـأداة لجمـع المعلومـات والبيانـات المتعلقـة بالبحـث، ويتكـون االسـتبيان مـن ثالثـة محـاور 

( فقـرًة، والمحـور الثـاني تـدور فقراتـه حـول المحـور النفسـي 19المحور األول تدور فقراته حول المحور االجتمـاعي وتضـمُّ)
( فقـــــرًة، ومجمـــــوع فقـــــرات 11حـــــول محـــــور الجـــــوك المدرســـــي وتضـــــمُّ) ( فقـــــرًة، والمحـــــور الثالـــــث تـــــدور فقراتـــــه11وتضـــــمُّ)

 ( فقرًة. 16االستبيان)
 
 
 
 
 :صد  األداة 

                                                           
1  116: 9114العلمي مفهومه ادواته واساليبه، ذوقان عبيدات، وآخرون، البحث. 
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، أي ان االداة 1الصــدا: "هــو قــدرة االختبــار علــى قيــاس الشــيء الــذي وأضــع لقياســه فعــالً فــال يقــيس شــيئاً آخــر"
 . 9قادرة على قياس الظاهرة التي وأِضِعت  من اجل قياسها

صـــدا أداة البحـــث شـــرط اســـاس فـــي اســـتعمالها واالعتمـــاد علـــى مـــا تقدمـــه مـــن معلومـــات، وكمـــا كـــان هـــدف إنَّ 
. 1الباحثيِن هو الحصول على المزيـد مـن الثقـة فـي صـالحية االدوات التـي يسـتعملونها لألغـراض التـي وأِضـعت  مـن اجلهـا

مجموعـة مـن الخبـراء المحكمـين إلبـداء آرائهـم  لهذا اعتمد الباحثون الصدا الظاهري وذلك بعرض فقرات االستبيان على
( حـــول صـــالحية الفقـــرات، وبعـــد جمـــع االســـتبانات مـــن الخبـــراء إذ تـــمَّ تعـــديل وإعـــادة صـــياغة بعـــ  الفقـــرات، 9الملحـــق)

( فـــاكثر، وبعـــد أن تحقـــق الصـــدا ٪21ولـــذلك أأبقيـــت الفقـــرات جميعهـــا، ألنهـــا حصـــلت علـــى نســـبة اتفـــاا المحكمـــين)
( يوضـــح 1( فقـــرًة، الملحـــق)16يـــرى البـــاحثون أن االســـتبيان اصـــبح جـــاهزاً للتطبيـــق والـــذي يتضـــمن) الظـــاهري لالســـتبيان،

 ذلك.
  :ثبات األداة 

ينبغي ألداة البحث أن تتصف بالثبات، وال تتصف األداة بالثبات اال إذا اعطت النتائج نفسها عند إعادة تطبيقها 
 . 4على االفراد انفسهم و تحت الظروف نفسها

 ك طرائق متعددة لحساب الثبات واشهر هذه الطرائق:وهنا 
 طريقة الصور المتكافئة. 
 طريقة التجزئة النصفية. 
 طريقة إعادة االختبار. 
 . 5طريقة ألفا كرونباخ 
( وهــذا يــدل علــى أن األداة تتمتــع بقيمــة 1,21اســتخدم البــاحثون معامــل الثبــات بطريقــة ألفــا كرونبــاخ  إذ بلغــت) 

 ثبات عالية.
                                                           

1 417: 1222نظرية وممارسة، محمد محمود الحيلة،  -تصميم التعليم. 

9  ،12: 1221مناهج البحث في التربية، عبد الجليل الزوبعي، ومحمد احمد الغنام. 

1  119: 1222ظاهر وآخرون، مبادئ القياس والتقويم في التربية، زكريا محمد. 

4  ،192: 9114البحث العلمي مفهومه ادواته واساليبه، ذوقان عبيدات، وآخرون. 

5  ،142: 1221التقويم والقياس، مصطفى محمود اإلمام وآخرون. 
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  :تطبيق األداة 
( فــرداً مــن اآلبــاء واألمهــات، 141( وتتكــون مــن )71أجــرى البــاحثون المقابلــة المباشــرة مــع األأســر البــالغ عــددها)

( ( اســتبانة فــي يــوم الثالثـــاء 141لشــرح أهميــة البحــث ونتائجــه المســتقبلة، ومــا يترتــب عليــه مــن فوائــد كثيــرة. وقــد وأزِعــت 
، واســـتغرا توزيـــع 12/4/9112ســـترِجعت  جميعهـــا حتـــى يـــوم األربعـــاء الموافـــق علـــى الوالـــدين واأ  1/4/9112الموافـــق 

( إلعطـاء الفرصـة للوالـدين 9117/9112( يوماً من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي)15االستبانات وجمعها لمدة)
 لإلجابة على فقرات االستبيان.

ثالثـــي وهـــي)نعم، إلـــى حـــدك  مـــا، ال( لتحديـــد درجـــة اعتمـــد البـــاحثون علـــى تقـــدير إجابـــات الوالـــدين علـــى المقيـــاس ال
 ( يوضح ذلك.9اإلجابة على جميع محاور وفقرات االستبيان والجدول)

 (9الجدول) 
 متوسطات قيم درجة إجابات الطلبة وفقاً للمقياس الثالثي

 المتوسط الحسابي التقدير ت
  1إلى  9,14من  نعم 1
   9,11إلى 1,67من إلى حدك  ما 9
 1,66( إلى 1من) ال 1

 :الوسائل اإلحصائية 
 استخدم الباحثون الوسائل اإلحصائية اآلتية: 

 (.T.testالوسط الحسابي) .1
 (.standard deviationاالنحراف المعياري) .9
 (.Alpha Kronbachsألفا كرونباخ) .1

 النتائج وتفسيرها
  الســــؤال الــــرئيس: مــــا دور األســــرة فــــي ســــلوك الخــــوف لــــدى تالمــــذة المرحلــــة االبتدائيــــة مــــن وجهــــة ن ــــر

 الوالدين)األب واألم(؟ 
( (، 1,22( وهـــي أكبـــر مـــن القيمـــة التائيـــة الجدوليـــة)6,519اظهـــرت النتـــائج إنَّ القيمـــة التائيـــة المحســـوبة بلغـــت 

لوالدين)اآلباء واألمهـات( والوسـط الفرضـي عنـد مسـتوى وهذا يدل أن هناك داللة احصائية بين متوسط إجابات ا
 ( يوضح ذلك.1(، والجدول)1,15الداللة المعنوية عند)
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 (1الجدول)
 القيمة التائية إلجابات الوالدين)اآلباء واألمهات( والوسط الفرضي لها 
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 النتائج المتعلقة باإلجابة عن األسئلة الفرعية وهي:
 النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الفرعي األول  المحور األول)المحور االجتماعي( وهو:  .1
 ما تأثير الجانب االجتماعي في سلوك الخوف لدى األطفال؟ 

ولإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال مـــن قبـــل الوالـــدين)األب واألم( علـــى فقـــرات هـــذا المحـــور، اأســـتخدمت المتوســـطات الحســـابية 
 ( يوضح ذلك. 4واالنحرافات المعيارية والتكرارات، ورأتبت اإلجابات تنازلياً من األعلى إلى األدنى والجدول)

 (4الجدول)
 اء واألمهات( على فقرات المحور األول)المحور االجتماعي(اآلب-إجابات عينة الدراسة من األأسر)الوالدين
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2 1 
يشــــــــعر الطفـــــــــل باالرتيـــــــــاح 
ـــــــدما يلعـــــــب مـــــــع  ـــــــام عن الت

 متوسطة 1,751 9,99 12,1٪ 12,1٪ 41,4٪
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 االصدقاء.

19 9 
نقـــــص النـــــوم لـــــدى الطفـــــل 
يمنعــــــه مــــــن الــــــذهاب الــــــى 

 المدرسة.
 متوسطة 1,211 9,91 91,6٪ 19,1٪ 44,1٪

6 1 
الخــــــــوف الموجــــــــود لــــــــدى 
ابنــاء األســرة يجعــل الطفـــل 

 يقلد االخرين.
 متوسطة 1,251 9,91 92,2٪ 94,1٪ 45,2٪

11 4 

عاهــة أو يعــاني الطفــل مــن 
تلعــــــــثم فــــــــي الكــــــــالم ممــــــــا 
يجعلـــه متخوفـــاً مـــن زمالئـــه 

 في المدرسة.

 متوسطة 1,211 9,12 95٪ 11,7٪ 44,1٪

7 5 
مغـــــــــــادرة الطفـــــــــــل البيـــــــــــت 
يجعلــــــه أكثــــــر ارباكــــــاً فــــــي 

 حياته.
 متوسطة 1,777 9,17 99,2٪ 17,1٪ 41٪

11 6 
يصـــــــــــيب الطفـــــــــــل شـــــــــــعور 
االرتباك وعدم االرتياح قبل 

 الذهاب الى المدرسة.
 متوسطة 1,725 9,15 95٪ 15٪ 41٪

4 7 

ــــــــــدائم للطفــــــــــل  ــــــــــذكير ال الت
بالــــــــذهاب الــــــــى المدرســــــــة 
يوكلــــد لديــــه شــــعور الخــــوف 

 من المدرسة.

 متوسطة 1,771 9,14 91,6٪ 12,1٪ 17,1٪

 متوسطة 1,729 9,19 ٪95 ٪17,2 ٪17,1يــــــزداد القلــــــق واالضــــــطراب  2 1
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لــدى  الطفــل عنــدما يغــادر  
افـــراد األســــرة ويــــذهب الــــى 

 المدرسة.

1 2 

التــــــــدليل المفــــــــرط للطفــــــــل 
يولـــــــد عـــــــدم الثقـــــــة بنفســـــــه 
ويزيـــد مـــن خوفـــه بالـــذهاب 

 الى المدرسة.

 متوسطة 1,721 9,11 96,4٪ 16,4٪ 17,9٪

5 11 

المتابعــــــة المفرطــــــة للطفــــــل 
وتقييـــــــــده وعـــــــــدم اعطـــــــــاءه 
الحريـــة الكاملـــة يـــزداد لديـــه 

 الشعور بالخوف.

 متوسطة 1,219 9,11 92,1٪ 11٪ 41,7٪

9 11 
والدة طفــل جديــد يوكلــد لــه 
الغيــرة ممــا يدفعــه الــى عــدم 

 الذهاب الى المدرسة.
 متوسطة 1,771 9,11 95٪ 41٪ 15٪

2 19 

ينتــــــــــــاب الطفــــــــــــل الحــــــــــــزن 
والبكـــــــــــــاء عنـــــــــــــدما يــــــــــــــرى 
المشـــــــاجرة بـــــــين الوالــــــــدين 
ـــــــــه الشـــــــــعور  ممـــــــــا يوكلـــــــــد ل

 بالخوف.

 متوسطة 1,211 9,16 92,1٪ 15,7٪ 15٪

  1,7246 9,1429 متوسط المعدل العام 
 ( رأتِبت  إجابات الوالدين على فقرات االستبيان تنازلياً من االعلى إلى األدنى. 1من خالل الجدول)
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يشــعر الطفــل باالرتيــاح التــام عنــدما يلعــب ( حصــلت علــى المرتبـة األولــى وهي:)2مـن خــالل النتــائج تبــيكن إنَّ الفقــرة)
(، وهــــي نتيجــــة إيجابيــــة ألن 1,751واالنحــــراف المعيــــاري)( 9,99(، حيــــث بلــــغ الوســــط الحســــابي لهــــا)مــــع االصــــدقاء

الوالــدين ال بــدَّ لهمــا أن يســمحا للطفــل باللعــب مــع األصــدقاء، وال بــدَّ للطفــل أن يشــعر باالرتيــاح التــام عنــدما يلعــب مــع 
 اصدقائِه.

(، حيــث ســةنقص النـوم لــدى الطفــل يمنعـه مــن الــذهاب الـى المدر ( علــى المرتبـة الثانيــة وهــي:)19وحصـلت الفقــرة)
(، وهــذه النتيجــة إيجابيــة ألن نقــص النــوم لــدى الطفــل 1,211( واالنحــراف المعيــاري)9,91بلــغ الوســط الحســابي لهــا)

 يمنعه من الذهاب إلى المدرسة. 
(، الخــوف الموجــود لــدى ابنــاء األســرة يجعــل الطفــل يقلــد االخــرين( علــى المرتبــة الثالثــة وهي:)6وحصــلت الفقــرة)

(، وهـــذا يؤكـــد علـــى أن الخـــوف الموجـــود لـــدى 1,251( واالنحـــراف المعيـــاري)9,91بي لهـــا)حيـــث بلـــغ الوســـط الحســـا
 الوالدين أو االخوة يجعل الطفل أن يقلدهم في ذلك. 

التــذكير الـدائم للطفــل بالـذهاب الـى المدرســة يولـد لديــه شـعور الخــوف ( وهي:)7( علــى المرتبـة)4وحصـلت الفقـرة)
(، ويعنـي هنـا ترديـد الوالـدين علـى 1,771( واالنحـراف المعيـاري)9,14لهـا) (، حيـث بلـغ الوسـط الحسـابيمن المدرسـة

 مسامع الطفل بالذهاب إلى المدرسة، ال بد أن يتكون لديه شعور الخوف من المدرسة. 
يــــزداد القلــــق واالضــــطراب لــــدى  الطفــــل عنــــدما يغــــادر  افــــراد األســــرة ( وهي:)2( علــــى المرتبــــة)1وحصــــلت الفقــــرة)

(، وهـذا يؤكـد علـى زيـادة 1,729( واالنحـراف المعيـاري)9,19(، حيـث بلـغ الوسـط الحسـابي لهـا)ويذهب الى المدرسة
 القلق واالضطراب لدى الطفل عند ترك أهله وذهابه إلى المدرسة.

والدة طفــل جديــد يولــد لــه الغيــرة ممــا يدفعــه الــى عــدم الــذهاب الــى ( وهــي:)11( علــى المرتبــة)9وحصــلت الفقــرة)
(، وهــذا يؤكــد أن والدة طفــل جديــد 1,771( واالنحــراف المعيــاري)9,11لوســط الحســابي لهــا)(، حيــث بلــغ االمدرســة

 لألسرة يولد لدى الطفل سلوك الغيرة ويجعل بقاءه مع المولود الجديد وعدم الذهاب إلى المدرسة. 
والـدين ممــا ينتــاب الطفـل الحـزن والبكـاء عنـدما يــرى المشـاجرة بـين ال( وهي:)19( علـى المرتبـة)2وحصـلت الفقـرة)

(، إنَّ العـــراك بـــين 1,211( واالنحـــراف المعيـــاري)9,16(، حيـــث بلـــغ الوســـط الحســـابي لهـــا)يولـــد لـــه الشـــعور بـــالخوف
 الوالدين يجعل الطفل حزيناً ويكثر بكاءه وهذا يولد له سلوك الخوف. 

لتعــرف علــى ترتيــب ( لمتابعــة الفقــرات األخــرى وإجابــات الوالــدين عليهــا وا4ومــن الممكــن اإلطــالع علــى الجــدول)
 الفقرات وعلى المرتبات التي حصلت  عليها. 
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( وهـذا يؤكـد علـى متوسـط 9,1429وحصل المحـور األول)المحـور االجتمـاعي( علـى متوسـط المعـدل العـام وهـو)
 إجابات الوالدين على هذا المحور. 

 
 
 
 النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الفرعي الواني المحور الواني)المحور النفسي( وهو:  .2
  ما تأثير الجانب النفسي في سلوك الخوف لدى األطفال؟ 

ولإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال مــــن قبــــل الوالــــدين)األب واألم( علــــى فقــــرات هــــذا المحــــور، اأســــتخِدِمت  المتوســــطات 
 ( يوضح ذلك. 5الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات، ورأتِبت  اإلجابات تنازلياً من األعلى إلى األدنى والجدول)

 (5الجدول)
 اآلباء واألمهات( على فقرات المحور الثاني)المحور النفسي(-إجابات عينة الدراسة من األأسر)الوالدين
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9 1 
يبقــــى الطفــــل قلقــــاً علــــى 

فـي الوالدين اثناء تواجده 
 المدرسة.

 متوسطة 1,762 9,92 12,1٪ 11,6٪ 47,1٪

2 9 
ـــــــــــــردد الطفـــــــــــــل عنـــــــــــــد  يت
المشـــــاركة فـــــي الحـــــديث 

 مع االخرين.
 متوسطة 1,242 9,92 95,7٪ 91,7٪ 51,6٪

1 1 
يحلــــــــم الطفــــــــل احالمـــــــــاً 

 مزعجة عن المدرسة.
 متوسطة 1,769 9,96 12,1٪ 15,7٪ 45٪

11 4 
يرتبك الطفـل عنـد توجيـه 

 االسئلة اليه.
 متوسطة 1,297 9,91 95,7٪ 97,2٪ 46,4٪

 متوسطة 1,721 9,12 ٪99,2 ٪15,7 ٪41,4يشــــــــعر الطفــــــــل بــــــــالحزن  5 1
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عنـــــــــــــدما يتوجــــــــــــــه الــــــــــــــى 
 المدرسة.

7 6 
يتمـــــــارض الطفـــــــل حتـــــــى 

 يتغيب عن المدرسة.
 متوسطة 1,725 9,12 91,6٪ 11,6٪ 49,2٪

11 7 
يستســـلم الطفـــل بســـهولة 
ــــــــــــي  الــــــــــــى المواقــــــــــــف الت

 تواجهه.
 متوسطة 1,271 9,12 11٪ 91,4٪ 42,6٪

4 2 
يغضـــــــــــب الطفـــــــــــل مـــــــــــن 
الوالـــــدين عنـــــدما يخبـــــروه 
 بالذهاب الى المدرسة.

 متوسطة 1,211 9,16 95,7٪ 19,1٪ 49,9٪

2 2 
ال يشــــــــارك الطفــــــــل فــــــــي 
 المناسبات االجتماعية.

 متوسطة 1,214 9,12 97,2٪ 15٪ 17,1٪

5 11 

يشــكو الطفــل مــن بعــ  
األمــــــراض عنــــــدما يحــــــين 

ـــــــــــت  ـــــــــــذهاب الـــــــــــى وق ال
 المدرسة.

 متوسطة 1,726 9,12 97,2٪ 16,4٪ 15,7٪

6 11 
ال يستطيع الطفل الـدفاع 
عـن نفسـه عنـدما يتجـاوز 

 عليه زمالئه.
 متوسطة 1,772 9,16 97,1٪ 12,1٪ 11,6٪

  1,49195 9,1611 متوسط المعدل العام 
المحــور  -( رأتِبــت  إجابــات الوالــدين)اآلباء واألمهــات( علــى فقــرات االســتبيان)المحور الثــاني5مــن خــالل الجــدول)

 النفسي( تنازلياً من االعلى إلى االدنى. 
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( وهي:)يبقى الطفل قلقاً على الوالدين اثناء تواجده في المدرسة( حصـلت  علـى 9من خالل النتائج تبيكن أن الفقرة)
( وهذا يؤكد علـى قلـق الطفـل أثنـاء 1,762( واالنحراف المعياري)9,92المرتبة األولى، حيث كان الوسط الحسابي لها)

 تعاد عنهما. تواجده في المدرسة على الوالدين، ألنه يشعر باالب
( وهي:)يتــردد الطفــل عنــد المشــاركة فــي الحــديث مــع االخــرين( علــى المرتبــة الثانيــة، حيــث كــان 2وحصــلت  الفقــرة)
( وهــذا يؤكــد علــى أن الطفــل يتخــوكف عنــدما يريــد اآلخــرون 1,242( واالنحــراف المعيــاري)9,92الوســط الحســابي لهــا)

 التحدث معه. 
(، حيـــث كـــان 7فـــل بســـهولة الـــى المواقـــف التـــي تواجهـــه( علـــى المرتبـــة)( وهي:)يستســـلم الط11وحصـــلت  الفقـــرة)
( وهــذا يؤكــد علــى أن الطفــل ال يســتطيع مواجهــة المواقــف 1,271( واالنحــراف المعيــاري)9,12الوســط الحســابي لهــا)

 التي يمرُّ بها ويستسلم لها بسهولة.
(، 2( علــى المرتبـــة)ب الــى المدرســةيغضــب الطفــل مــن الوالــدين عنــدما يخبــروه بالــذها( وهي:)4وحصــلت  الفقــرة)

( وذلـــك بســـبب أن الطفـــل ترســـخت فـــي ذهنـــه 1,211( واالنحـــراف المعيـــاري)9,16حيـــث كـــان الوســـط الحســـابي لهـــا)
 بع  المواقف في المدرسة، لذلك يغضب على الوالدين عندما يخبرانِه بالذهاب إلى المدرسة. 

ـــذهاب الـــى المدرســـة( علـــى ( وهي:)يشـــكو الطفـــل مـــن بعـــ  األمـــراض عنـــ5وحصـــلت  الفقـــرة) دما يحـــين وقـــت ال
( وهـــذا يؤكـــد أن الطفـــل عنـــدما 1,726( واالنحـــراف المعيـــاري)9,12(، حيـــث كـــان الوســـط الحســـابي لهـــا)11المرتبـــة)

 يحين وقت الذهاب إلى المدرسة يفتعل بع  األمراض لكي ال يذهب إلى المدرسة.
(، 11عنـــدما يتجـــاوز عليــه زمالئـــه( علـــى المرتبـــة) ( وهـــي:)ال يســتطيع الطفـــل الـــدفاع عـــن نفســه6وحصــلت  الفقـــرة)

( وهـذا يؤكـد أن الطفـل يستسـلم لزمالئـه اآلخــرين 1,772( واالنحـراف المعيـاري)9,16حيـث كـان الوسـط الحسـابي لهـا)
 أثناء تجاوزهم عليه وليست له القدرة في الدفاع عن نفسِه.

إجابــات الوالــدين عليهــا والتعــرف علــى ترتيــب ( لمتابعــة الفقــرات األخــرى و 5ومــن الممكــن االطــالع علــى الجــدول)
 الفقرات وعلى المرتبات التي حصلت  عليها.

( وهـــذ يؤكـــد علـــى متوســـط 9,1611وحصـــل المحـــور الثـــاني)المحور النفســـي( علـــى متوســـط المعـــدل العـــام وهـــو)
 إجابات الوالدين على هذا المحور. 

 المحور الوالم)محور الجّو المدرسي( وهو:النتائج المتعلقة باإلجابة على السؤال الفرعي الوالم  .3
  ما تأثير الجّو المدرسي في سلوك الخوف لدى األطفال؟ 
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ولإلجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال مــــن قبــــل الوالــــدين)األب واألم( علــــى فقــــرات هــــذا المحــــور، اأســــتخدمت المتوســــطات 
 ( يوضح ذلك.6على إلى األدنى والجدول)الحسابية واالنحرافات المعيارية والتكرارات، رأتِبت  اإلجابات تنازلياً من األ

 (6الجدول)  
 اآلباء واألمهات( على فقرات المحور الثالث)محور الجوك المدرسي(-إجابات عينة الدراسة من األأسر)الوالدين
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1 1 

ينتــــــاب الطفــــــل الخــــــوف 
مـــــن ســــــخرية زمالئــــــه بــــــه 
ممـــــــا يـــــــؤدي الـــــــى عـــــــدم 

 مشاركته في الدرس.

 متوسطة 1,219 9,14 12,1٪ 11,6٪ 47,1٪

9 9 
ـــــالخوف  يشـــــعر الطفـــــل ب
عنـــــــــــدما يتعـــــــــــرض الـــــــــــى 
 العنف من قبل المعلم.

 متوسطة 1,295 9,92 12,1٪ 15,7٪ 45٪

1 1 
ـــــالخوف  يشـــــعر الطفـــــل ب

 من الجو المدرسي.
 متوسطة 1,729 9,96 91,4٪ 11,7٪ 47,2٪

4 4 
يتخــــــــــوكف الطفــــــــــل مــــــــــن 
االســــــاليب غيــــــر التربويــــــة 
 التي يستخدمها المعلم.

 متوسطة 1,212 9,96 99,2٪ 15,7٪ 41,4٪

11 5 
يتخــــــــــوكف الطفــــــــــل مــــــــــن 
اعتـداء الـزمالء عليـه اثنـاء 

 خروجه من المدرسة.
 متوسطة 1,296 9,96 91,4٪ 11,7٪ 47,2٪

5 6 
يحب الطفـل ايـام العطـل 
لكـــــــــي ال يـــــــــذهب الـــــــــى 

 المدرسة.
 متوسطة 1,214 9,99 95,7٪ 19,1٪ 49,9٪
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2 7 
يحــــــب الطفــــــل الهــــــروب 

 من المدرسة.
 متوسطة 1,216 9,91 91,6٪ 11,6٪ 49,2٪

11 2 
يتخــــــــــوكف الطفــــــــــل مــــــــــن 
االســــــــتيقاا مبكــــــــراً فــــــــي  
 دوام المدرسة الصباحي.

 متوسطة 1,211 9,91 95,7٪ 91,7٪ 51,6٪

7 2 
ـــــــب  يحـــــــب الطفـــــــل التغي

 بكثرة عن المدرسة.
 متوسطة 1,214 9,15 97,1٪ 12,1٪ 11,6٪

6 11 
يحــــــس الطفــــــل بالرعشــــــة 

 عندما يسأله المعلم.
 متوسطة 1,759 9,11 97,2٪ 16,4٪ 15,7٪

2 11 

يتخــــــــــوكف الطفــــــــــل مــــــــــن 
الجلـــــــوس فـــــــي الطــــــــوابير 
االماميــــــــــة فــــــــــي الصــــــــــف 

 الدراسي.

 متوسطة 1,761 9,14 97,2٪ 15٪ 17,1٪

11 19 
يتخوكف الطفل من 

 بع  المواد الدراسية.
 متوسطة 1,726 1,22 95,7٪ 97,2٪ 46,4٪

19 11 
يتخوكف الطفل من 

 انجاز الواجبات البيتية.
 متوسطة 1,771 1,21 11٪ 91,4٪ 42,6٪

  1,49245 9,1275 متوسط المعدل العام 
محــور  -( رأتِبــت  إجابــات الوالــدين)اآلباء واألمهــات( علــى فقــرات االســتبيان)المحور الثالــث6مــن خــالل الجــدول)

 الجوك المدرسي( تنازلياً من االعلى إلى االدنى. 
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ينتـــاب الطفـــل الخـــوف مـــن ســـخرية زمالئـــه بـــه ممـــا يـــؤدي إلـــى عـــدم ( وهي:)1مـــن خـــالل النتـــائج تبـــيكن أن الفقـــرة)
( واالنحــــــــراف 9,14( حصـــــــلت  علـــــــى المرتبـــــــة األولــــــــى، حيـــــــث كـــــــان الوســـــــط الحســـــــابي لهـــــــا)مشـــــــاركته فـــــــي الـــــــدرس

( وهــذا يؤكــد أن بعــ  األطفــال يســخر بعضــهم مــن الــبع  اآلخــر فــي الصــف الدراســي ممــا يــؤدي إلــى 1,219المعيــاري)
 عدم مشاركة الطفل في الدرس. 

مــن قبــل المعلــم( علــى المرتبــة الثانيــة، ( وهي:)يشــعر الطفــل بــالخوف عنــدما يتعــرض الــى العنــف 9وحصــلت  الفقــرة)
( وهـذا يؤكـد علـى أن بعـ  المعلمـين يسـتخدمون 1,295( واالنحراف المعياري)9,92حيث كان الوسط الحسابي لها)

 األساليب غير التربوية)العنف ضد التالمذة(، مما يجعل الطفل يشعر بالخوف من المعلم. 
(، 2سـتيقاا مبكـراً فـي  دوام المدرسـة الصـباحي( علـى المرتبــة)( وهي:)يتخـوكف الطفـل مـن اال11وحصـلت  الفقـرة)

( وهذا يؤكد على أن بعـ  األطفـال يتخوكفـون مـن 1,211( واالنحراف المعياري)9,91حيث كان الوسط الحسابي لها)
 االستيقاا مبكراً عندما يكون دوام المدرسة صباحياً، وربما قسٌم منهم يحبون النوم لفترات طويلة. 

(، حيث كـان الوسـط الحسـابي 2( وهي:)يحب الطفل التغيب بكثرة عن المدرسة( على المرتبة)7لفقرة)وحصلت  ا
( وهذا يؤكد على أن بع  األطفال يحبون التغيب مـن المدرسـة بسـبب سـلوك 1,214( واالنحراف المعياري)9,15لها)

 الخوف الذي يشعرون به تجاهها.
(، حيـــث كـــان الوســـط 19( علـــى المرتبـــة)  المـــواد الدراســـيةيتخـــوكف الطفـــل مـــن بعـــ( وهي:)11وحصـــلت  الفقـــرة)

( وهــذا يؤكــد فــي ســلوك الخــوف مــن المدرســة عنــدما يكــون الطفــل 1,726( واالنحــراف المعيــاري)1,22الحســابي لهــا)
 خائفاً من بع  المواد الدراسية مما يجعله يكره المدرسة. 

(، حيــث كــان الوســط 11( علــى المرتبــة)لبيتيــةيتخــوكف الطفــل مــن انجــاز الواجبــات ا( وهي:)19وحصــلت  الفقــرة)
( وهـذا يؤكـد علـى أن بعـ  األطفـال يشـعرون بـالخوف مـن المدرسـة 1,771( واالنحراف المعياري)1,21الحسابي لها)

 لعدم انجازهم الواجبات البيتية، ربكما بع )اآلباء واألمهات( ال يساعدون أبناِءهم في انجاز الواجبات البيتية.
( لمتابعــة الفقــرات األخــرى وإجابــات الوالــدين عليهــا والتعــرف علــى ترتيــب 6االطــالع علــى الجــدول)ومــن الممكــن 

 الفقرات وعلى المرتبات التي حصلت  عليها.
( وهـــذ يؤكـــد علــــى 9,1275وحصـــل المحـــور الثالـــث)محور الجـــوك المدرســـي( علـــى متوســــط المعـــدل العـــام وهـــو)

 متوسط إجابات الوالدين على هذا المحور. 
يباً على النتائج التي ظهرت من خالل إجابات الوالدين على المحاور الثالثة، ال بد مـن أن نسـتخرج معـامالت وتعق

 ( يوضح ذلك. 7االرتباط بين الدرجة الكلية والمحاور الثالثة والجدول)
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 (7الجدول)
 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية والمحاور الثالثة

 الدرجة الكلية محور الجوك المدرسي المحور النفسي المحور االجتماعي المحاور
 1,795 1,121 1,976* 1 المحور االجتماعي
 1,621* 1,141 1 1,976* المحور النفسي

 1,521* 1 1,141 1,121 محور الجوك المدرسي
 1 1,521* 1,621* 1,795* الدرجة الكلية

 (.  1,15( إنَّ هناك فرا معنوي عند)7ويظهر من الجدول)
 هناك عالقة االرتباط بين المحور االجتماعي والمحور النفسي.  -
 هناك عالقة االرتباط بين المحور االجتماعي والدرجة الكلية للمقياس.  -
 ليس هناك عالقة االرتباط بين المحور االجتماعي ومحور الجوك المدرسي. -
 ليس هناك عالقة االرتباط بين المحور النفسي ومحور الجوك المدرسي.  -
 اك عالقة االرتباط بين المحور النفسي والدرجة الكلية للمقياس.هن -
 هناك عالقة االرتباط بين محور الجوك المدرسي والدرجة الكلية للمقياس.   -

(بين إجابات)اآلباء واألمهـات( فـي الدرجـة 1,15ومن خالل النتائج التي أظهرت بأنه ليس هناك فرا معنوي عند)
 ( ذلك. 2الكلية للمقياس ويوضح الجدول)

 (2الجدول)
 القيمة التائية بين إجابات)اآلباء واألمهات( في الدرجة الكلية للمقياس
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( بـين إجابـات اآلبـاء واألمهـات فـي الدرجـة 1,15( اتضـح بأنـه لـيس هنـاك فـرا معنـوي عنـد)2من خالل الجدول)
 الكلية للمقياس. 

 :االستنتاجات 
 توصلت الدراسة إلى االستنتاجات اآلتية:

 انتظامهم في الدوام المدرسي.يسهم الوالدان بتعزيز الثقة في نفوس أبنائهم التالمذة قبل  .1
تعزيــــز التعــــاون بــــين إدارة المدرســــة واألســــرة)الوالدان( فــــي زرع الثقــــة فــــي نفــــوس التالمــــذة وتحبيــــبهم  .9

 للمدرسة. 
يـــتمُّ معالجـــة ســـلوك الخـــوف لـــدى األطفـــال عـــن طريـــق تعويـــدهم باالعتمـــاد علـــى انفســـهم بالتـــدريج  .1

 وتخليصهم من حماية األمهات لهم. 
اإلقالع من العطـف الكبيـر والرعايـة الزائـدة لألطفـال ألنهـا تـؤدي بهـم إلـى االضـرار الكثيـرة وال تعـود  .4

 بالنفع لهم 
اإلقــالع عــن النبــذ والنقــد والتهديــد واالســتخفاف باألطفــال وغيــر ذلــك مــن األســاليب القاســية التــي  .5

 تؤدي إلى تفاقم سلوك الخوف لديهم. 
ألســرة احتــرام األطفــال وتشــجيعهم بــالتعرف علــى ســلوك الخــوف يجــب علــى الوالــدين وبقيــة افــراد ا .6

 لديهم وتجاوزه والتغلب عليه في المستقبل. 
إنَّ ســلوك الخــوف عنــد األطفــال هــو حــاالت انفعاليــة طبيعيــة تظهــر فــي اشــكال متعــددة وبــدرجات  .7

مختلفـــة لــــديهم، ويجــــب علــــى الوالـــدين االهتمــــام بأطفــــالهم لكــــي يخففـــا مــــن هــــذا الســــلوك الــــذي 
 حدث لهم. ي
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اســتمرار ســلوك الخــوف لـــدى األطفــال يترتــب عليـــه آثــاراً ســلبيًة علـــى شخصــياتهم وعنــد مغـــادرتهم  .2
ــــف  ــــق واإلضــــراب النفســــي والــــذي يجعلهــــم يعــــانون مــــن ســــوء التكي ــــة ســــيرافقهم القل مرحلــــة الطفول

 االجتماعي في مراحل النمو األخرى. 
لــدى األطفــال، يخفــف ذلــك مــن تفــاقم إنَّ التعــرف علــى أســباب الوقايــة والعــالج لســلوك الخــوف  .2

 الكثير من انواع سلوك الخوف لديهم. 
 :التوصيات 

 يوصي الباحثون عدداً من التوصيات وهي: 
ضــرورة وجــود مرشــد تربــوي وأخصــائي نفســي لكــي يتابعــا المشــكالت التربويــة والســلوكية والنفســية وايجــاد الحلــول  .1

 المناسبة لها. 
مين والمرشدين التربويين واالخصائيين النفسـيين للتعـرف علـى مشـكالت األطفـال العمل كفريق من الوالدين والمعل .9

 في داخل وخارج المدرسة، وذلك لوضع خطة عمل شاملة للتصدي لها. 
ضـــرورة تلبيـــة حاجـــات ورغبـــات وميـــول األطفـــال مـــن قبـــل األســـرة)الوالدين( والمعلمـــين للـــتخلص مـــن المشـــكالت  .1

 السلوكية التي ترافقهم. 
م ادارات المــدارس االهتمــام باألطفــال ومســاعدتهم فــي االســابيع األولــى مــن الــدوام لتكــوين اتجاهــات ضــرورة قيــا .4

 إيجابية نحو المدرسة.  
إعــداد دليــل مــن قبــل وزارة التربيــة وتوزيعــه علــى إدارات المــدارس يحتــوي علــى مجموعــة مــن األهــداف للســعي إلــى  .5

 للجوك المدرسي الجديد. تحقيقها في بداية دوامهم المدرسي لتهيئة األطفال 
ضرورة عدم التفريـق فـي التعامـل بـين األطفـال مـن قبـل األسـرة)الوالدين(، لكـي ال يـؤثر ذلـك علـى سـلوكهم وخاصـة  .6

 سلوك الخوف من المدرسة. 
ضرورة ارشاد األسرة وخاصة الوالدين بضرورة إقامة العالقات الجيـدة بينهمـا والمبنيكـة علـى االحتـرام المتبـادل، لكـي  .7

طيعا رعايــــة أطفــــالهم فــــي جــــوك  مــــن التفــــاهم والمحبـــة، وابعــــادهم عــــن الحقــــد والكراهيــــة فيمــــا بيــــنهم لتخفيــــف يســـت
 المشكالت السلوكية الخاطئة التي تحدث لهم. 

 ضرورة متابعة األطفال من قبل الوالدين في المرحلة االبتدائية في بداية انتظامهم في الدوام المدرسي.  .2
تعويد األطفال على سلوك التكيف االجتماعي مع زمالئهم للتخلص مـن الكثيـر مـن المشـكالت السـلوكية الشـاذة  .2

 التي تحصل لهم من سوء التكيف االجتماعي. 
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ضــرورة تعويــد األطفــال علــى الحــوار والنقــا  وابــداء اآلراء، لكــي يخــفُّ ســلوك الخــوف والرهبــة مــن المعلــم ومــن  .11
 زمالئهم في المدرسة.

 قترحات: الم 
 اقترح الباحثون عدداً من المقترحات وهي: 

 إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة في محافظات ومدن أخرى.  .1
 إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة لبيان تأثير سلوك الخوف على التحصيل الدراسي لألطفال.  .9
 لدى األطفال.  إجراء دراسة تتناول العالقة بين سلوك الخوف والتفكير العلمي واإلبداعي .1
 إجراء دراسة مقارنة بين سلوك الخوف والمشكالت السلوكية األخرى.  .4
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  ،مكتبة زهراء الشرا، القاهرة، مصر.1226آراء علماء النفس في الخوف ومثيراته، محمد سعيد عبد الغني ، 
   ،جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، األردن. 1225األسرة ومشكالت أطفالها، نمر عصام يوسف ، 
   ،دار الفكر، عمان، األردن. 6، ط9114البحث العلمي مفهومه ادواته واساليبه، ذوقان عبيدات، وآخرون ، 
  ف الثالثــة االساســية األولــى فــي البنــاء العــاملي لمقيــاس المخــاوف المرضــية المدرســية الشــائعة لــدى طلبــة الصــفو

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة األردنية، عمان، األردن. 1221األردن، عبد العزيز محمد، 
  دار الرضا للنشر، دمشق، سوريا.9119مشكالت وحلول، سلوى مرتضى،  -تربية الطفل ، 
 دار المسـيرة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، عمـان، 1222، نظريـة وممارسـة، محمـد محمـود الحيلـة -تصميم التعليم ،

 األردن.
   ،دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد، العراا.1221التقويم والقياس، مصطفى محمود اإلمام وآخرون ، 
 مجلـة علـم 1221دراسة عاملية، عباس محمود عوض ومدحت عبد اللطيـف،  -الخوف المرضي من المدرسة ،

 الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مصر. (،11النفس، العدد)
 رؤيـة تحليليـة ونقديـة، عبـد الـرحمن -الخوف المرضي من المدرسـة)فوبيا المدرسـة( فـي ضـوء نظريـة قلـق االنفصـال

 (، القاهرة، مصر. 1، مجلة اإلرشاد النفسي، العدد)1224السيد سليمان، 
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 دار األخوة، عمان، األردن. 9114ن محمود،الخوف واألرا والقلق عند األطفال، عكاشة عبد المنا ، 
  ،القاهرة، مصر. 9115سوسيولوجيا التربية، جميل حمداوي ، 
 ،دار نهضة مصر، القاهرة مصر.1221سيكولوجية الخوف، يوسف ميخائيل أسعد ، 
 .سيكولوجية الطفل الراف  للمدرسة، رياض العاسمي، د.ت، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا 
 دار الجامعة الجديد، القاهرة، مصر.  9117ف العائلي والمدرسي، طه عبد العظيم حسن، سيكولوجية العن ، 
  ،الدار العلمية الدولية، عمان، األردن.9119سيكولوجية النمو في الطفولة، سعيد حسين العزة 
  ،ردن.، دار المستقبل للنشر والتوزيع، عمان، األ1224سيكولوجية، الطفولة ميشيل دبابنة ونبيل محفوا 
  ،دار المعرفة الجامعي، األزاريطية، الجزائر.1266سيكولوجية النمو واالرتقاء، عبد الفتاح دويدار ، 
  ،دار الصفاء، عمان، األردن. 1222الصحة النفسية للطفل، كاملة الفرخ شعبان ، 
  ،مركــز االســكندرية 9117الصــحة النفســية والمدرســية للطفــل، ســامية لطفــي األنصــاري وأحــالم حســين محمــود ،

 للكتاب، االسكندرية، مصر. 
  ،المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، مصر. 1، ط1222الصحة النفسية، رمضان محمد القذافي ، 
  ،دن. ، دار المسيرة، عمان، األر 9119الصحة النفسية، سامر جميل 
   .الصحة النفسية، نعيم الرفاعي، د.ت، المطبعة الجديدة، دمشق سورية 
  ،دار العلم للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر. 1222الطفل من الحمل إلى الرشد، اسماعيل محمد عماد الدين ، 
  ،ة العربيــة، ، ترجمــة أحمــد عبــد العزيــز ســالمة، دار النهضــ1272علــم األمــراض النفســية والعقليــة، ســوين ريتشــارد

 القاهرة، مصر. 
  ،دار الكتــب للطباعــة والنشــر، الموصــل، 1222علــم الــنفس التكــويني، صــباح حنــا هرمــز ويوســف حنــا إبــراهيم ،

 العراا. 
  ،مؤسسة شباب الجامعة، االسكندرية، مصر.9116علم النفس النمو، عصام نور ، 
  ،شر، عمان، األردن. ، دار وائل للن9115مبادئ الصحة النفسية، صالح حسين الداهري 
   ،دار المسـيرة للطباعــة والنشـر والتوزيــع، 1222مبـادئ القيـاس والتقــويم فـي التربيــة، زكريـا محمــد ظـاهر وآخــرون ،

 عمان، األردن. 
  ،(، الرباط، المغرب.7، مطبوعات الهالل، العدد)9111مجلة النداء التربوي 
  كلية اآلداب والعلوم، الرباط، المغرب.1221ربيع، مخاوف األطفال وعالقتها بالوسط االجتماعي، مبارك ، 
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   ،1221مخـــاوف االطفـــال، ولمـــان)د.ت(، تقـــديم عبـــد العزيـــز القوصـــي، ترجمـــة محمـــد عبـــد الظـــاهر الطيـــب ،
 ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، مصر. 9ط
  ،مكتبة المحبة، القاهرة، مصر.1221مخاوف الطفل وعدم ثقته بنفسه، مالك جرجس ، 
 دار هومة للنشر، الجزائر. 9، ط9116ل إلى علم النفس النمو، عبد الرحمن الوافي، مدخ ، 
  ،دار المعارف، القاهرة، مصر.1272مشاكل األطفال النفسية، كلير فهيم ، 
  ،دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان.1224مشاكل األطفال كيف نفهمها، محمد أيوب الشحيمي ، 
 دار 9115اسـبابها و سـبل عالجهـا، احمـد محمـد الزغبـي،  -سـلوكية والدراسـيةمشـكالت األطفـال النفسـية وال ،

 الفكر، دمشق سوريا.
  ،دار الفكـــر الجـــامعي، االســـكندرية، 9، ط1226مشـــكالت االطفـــال النفســـية، عبـــد المـــؤمن محمـــد حســـين ،

 مصر.
  ،رة، مصر.، دار المعارف، القاه1251مشكالت األطفال اليومية، دوغالس توم، ترجمة إسحق رمزي 
   ،الجامعــة 9، ط9111مشـكالت األطفــال والمــراهقين واسـاليب المســاعدة فيهــا، شــارلز شـيفر وهــوارد ميلمــان ،

 األردنية، عمان، األردن. 
  ،1222مشـــــكالت األطفـــــال والمـــــراهقين، شـــــارلز شـــــفير وهـــــوارد ميلمـــــان، ترجمـــــه نســـــيم داود ونزيـــــه حمـــــدي ،

 منشورات الجامعة األردنية، عمان، األردن.
 القاهرة، مصر.1221شكالت الطفل السلوكية، احمد محمد اسماعيل ،م ، 
  ،دار الفكـر، 9119مشكالت الطفولة بين النظرية والتطبيق، نادية حسـن أبـو سـكينة ورشـا عبـد العـاطي راغـب ،

 عمان، األردن. 
  ،مكتبة لبنان، بيروت، لبنان.1277معجم مصطلحات العلوم االجتماعية، احمد زكي بدوي ، 
 مطبعة جامعة بغداد، العراا.1221ج البحث في التربية، عبد الجليل الزوبعي، ومحمد احمد الغنام، مناه ، 
  ،بغداد، العراا. 1221منهج الدراسة االبتدائية، وزارة التربية ، 
  ،دار الشــروا للنشــر 9111موســوعة األســرة المســلمة واســتراتيجيات فــي تربيــة األســرة المســلمة، توفيــق الــواعي ،

 زيع، المنصورة، مصر. والتو 
  مكتبة كونفرس، نيويورك، الواليات المتحدة األمريكية.9111،  اليونيسيف، 9111وضع األطفال في العام ، 
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 :المالحق 
 (1الملحق)

 حول دور األسرة في سلوك الخوف لدى تالمذة المرحلة االبتدائية فقرات محاور البحث الثالثة
 المحور االجتماعي:  .1

 الفقرات ت
 التقدير

 نعم
الى حد 

 ما
 ال

1 
التدليل المفرط للطفل يوكلد عدم الثقة بنفسه ويزيد من خوفه بالذهاب الى 

 المدرسة.
   

    والدة طفل جديد يوكلد له الغيرة مما يدفعه الى عدم الذهاب الى المدرسة. 9

1 
ويذهب الى  يزداد القلق واالضطراب لدى  الطفل عندما يغادر  افراد األسرة

 المدرسة.
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4 
التذكير الدائم للطفل بالذهاب الى المدرسة يوكلد لديه شعور الخوف من 

 المدرسة.
   

5 
المتابعة المفرطة للطفل وتقييده وعدم اعطاءه الحرية الكاملة يزداد لديه الشعور 

 بالخوف.
   

    الخوف الموجود لدى ابناء األسرة يجعل الطفل يقلد االخرين. 6
    مغادرة الطفل البيت يجعله أكثر ارباكاً في حياته. 7

2 
ينتاب الطفل الحزن والبكاء عندما يرى المشاجرة بين الوالدين مما يوكلد له الشعور 

 بالخوف.
   

    يشعر الطفل باالرتياح التام عندما يلعب مع االصدقاء. 2

11 
متخوفاً من زمالئه في يعاني الطفل من عاهة أو تلعثم في الكالم مما يجعله 

 المدرسة.
   

    يصيب الطفل شعور االرتباك وعدم االرتياح قبل الذهاب الى المدرسة. 11
    نقص النوم لدى الطفل يمنعه من الذهاب الى المدرسة. 19

 
 
 

 المحور النفسي:  .2

 الفقرات ت
 التقدير

 نعم
الى حد 

 ما
 ال

    يحلم الطفل احالماً مزعجة عن المدرسة. 1
    يبقى الطفل قلقاً على الوالدين اثناء تواجده في المدرسة. 9
    يشعر الطفل بالحزن عندما يتوجه الى المدرسة. 1
    يغضب الطفل من الوالدين عندما يخبروه بالذهاب الى المدرسة. 4
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 الفقرات ت
 التقدير

 نعم
الى حد 

 ما
 ال

    يشكو الطفل من بع  األمراض عندما يحين وقت الذهاب الى المدرسة. 5
    الطفل الدفاع عن نفسه عندما يتجاوز عليه زمالئه. ال يستطيع 6
    يتمارض الطفل حتى يتغيب عن المدرسة. 7
    ال يشارك الطفل في المناسبات االجتماعية. 2
    يتردد الطفل عند المشاركة في الحديث مع االخرين. 2
    يرتبك الطفل عند توجيه االسئلة اليه. 11
    بسهولة الى المواقف التي تواجهه.يستسلم الطفل  11
 محور الجّو المدرسي: .3

 الفقرات ت
 التقدير

 نعم
الى حد 

 ما
 ال

    يشعر الطفل بالخوف من الجوِك المدرسي. 1
    يشعر الطفل بالخوف عندما يتعرض الى العنف من قبل المعلم. 9

1 
مشاركته في ينتاب الطفل الخوف من سخرية زمالئه به مما يؤدي الى عدم 

 الدرس.
   

    يتخوكف الطفل من االساليب غير التربوية التي يستخدمها المعلم. 4
    يحب الطفل ايام العطل لكي ال يذهب الى المدرسة. 5
    يحس الطفل بالرعشة عندما يسأله المعلم. 6
    يحب الطفل التغيب بكثرة عن المدرسة. 7
    يحب الطفل الهروب من المدرسة. 2
    يتخوكف الطفل من الجلوس في الطوابير االمامية في الصف الدراسي. 2
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 الفقرات ت
 التقدير

 نعم
الى حد 

 ما
 ال

    يتخوكف الطفل من االستيقاا مبكراً في  دوام المدرسة الصباحي. 11
    يتخوكف الطفل من بع  المواد الدراسية. 11
    يتخوكف الطفل من انجاز الواجبات البيتية. 19
    الزمالء عليه اثناء خروجه من المدرسة.يتخوكف الطفل من اعتداء  11

 ( 9الملحق)
 اسماء المحكمين

 موقع العمل االسم اللقب العلمي
 كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى اسماء كاظم فندي أ. د
 كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى عادل عبد الرحمن نصيف أ. د
 التربية االساسية/ جامعة ديالىكلية  عبد الحسن عبد االمير احمد أ. د
 كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى مثنى علوان الجشعمي أ. د
 كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى محمد عبد الوهاب عبد الجبار أ. د
 كلية التربية االساسية/ جامعة ديالى منذر مبدر عبد الكريم أ. د
 التربية/ المقداد/ جامعة ديالىكلية  جاسم محمد علي خلف أ. د

 
 

       
   
 

 

 خبرات الطفولة المؤلمة وعالقتها بالتلوث النفسي لدى طلبة الجامعة

 د. زهيــر عبــد الحميــد النواجحـــة
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 عيو هيئة تدريسية غير متفرغ بجامعة القدس المفتوحة رفــــــر
nawajha307@hotmail.com 

مستوى خبرات الطفولة المؤلمة، والتلوث النفسي، والعالقة بينهما، والكشف عن هدفت الدراسة إلى تعرف ملخص: ال
( طالب 175الفروا في خبرات الطفولة المؤلمة والتلوث النفسي وفقًا لمتغير الجنس، وتكونت عينة الدراسة من )

ة، كما استعان بمقياس وطالبة من طلبة الجامعة، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحث مقياس خبرات الطفولة المؤلم
(، وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة يمتلكون مستوى متوسطًا من خبرات 9117التلوث النفسي من إعداد النواجحة )

الطفولة المؤلمة، والتلوث النفسي، كما تبين وجود عالقة ارتباطية بين خبرات الطفولة المؤلمة والتلوث النفسي، و أيضاً 
د فروا دالة إحصائيًا في خبرات الطفولة المؤلمة تبعًا لمتغير الجنس، في حين بينت النتائج أظهرت النتائج عدم وجو 

 وجود فروا دالة إحصائياً في التلوث النفسي تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور.

 التلوث النفسي.خبرات الطفولة المؤلمة، الكلمات المفتاحية: 

 
Painful Childhood Experiences and its relation to Psychological 

Pollution among University Student 
Dr. Zuhair A. Hameed El Nawajha 

Part-time faculty member of the Quds Open University Rafah 
Abstract: This study aimed at investigating the level of Painful Childhood 
Experiences, and psychological pollution, and the relationship between 
them.  In addition, the detection of differences in Painful childhood 
experiences and psychological pollution according to gender variable, The 
sample consisted of (175) male and female from university students: To 
achieve the objectives of the study, the researcher prepared Painful childhood 
experiences scale; it also used psychological pollution scale prepared by El-
Nawajha (2017). The results showed that students have a moderate level in 
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both their painful childhood experiences and psychological pollution, There 
was also correlation between painful childhood experiences and 
psychological pollution, Also, the results showed no statistical differences in 
the painful childhood experiences according to the gender variable,   The 
results also showed that there are statistically significant differences in 
psychological pollution due to gender variable in favor of males 
Key words: Painful Childhood Experiences, psychological pollution.  

 مقدمـــة الدراســــة:  

نأ مأص ِلحأوِن ِأال ِإنَـّهأم  هأمأ ﴿ القائلِ في محكمِ التنزيل:الحمدأ للِه  ِسدأوا  ِفي اأِلر ِض قِالأوا  ِإنَِّما ِنح  ِوِإِذا ِقيِل ِلهأم  اِل تـأف 
عأرأوِن ﴾}البقرة:  ِواِها ِقد  أِفـ ِلِح ِمن {، والقائل﴿ ِونـِف س  ِوِما ِسوَّاِها فِأِل ِهِمِها فأجأوِرِها ِوتـِق  19-11ال مأف ِسدأوِن ِوِلِكن الَّ ِيش 

{، هكذا جرت سنة الله في هذا الكون أال يخلو زمان وال مكان من 11-7زِكَّاِها ِوِقد  ِخاِب ِمن ِدسَّاِها ﴾. }الشمس: 
 التناقضات، فبقدر ما يتواجد الفساد يتواجد الصكالح، ومثلما يتواجد التلوث يتواجد النقاء والسكواء. 

اإلنسانية يلِمس أن ظاهرة التلوث النفسي ظاهرة عالمية، رافقت اإلنسان منذ نشأته في أيامه  فالمتتبع لمسيرة الحياة
األولى وحتى يومنا الحاضر، فقد كانت البدايات مع اللحظة التي عصى فيها آدم عليه السالم ربه، عندما حذره الله من 

ل الله تعالى:﴿ ِوقـأل ِنا يِا آِدمأ اس كأن  أِنِت ِوِزو جأِك مخالفته، واالمتثال ألوامر إبليس، ونهاه عن األكل من الشجرة، قا
ِربِا ِهـِذِه الشَِّجرِِة فـِِتكأونِا ِمِن ال ظَّاِلِميِن ﴾. }ال تأِما ِوالِ تـِق  ِها ِرِغداً ِحي ثأ ِشئـ   {.15بقرة: ال ِجنَِّة وِكأاِل ِمنـ 

ة والحضارات المختلفة، إال أنك عمليات البحث وعلى الرغم من شيوع ظاهرة التلوث النفسي، وانتشارها عبر األزمن
والدراسة فيها تعد حديثة النشأة، وذلك بحسب ما توافر من أدبيات سيكولوجية في نطاا حدود علم الباحث، ويأعد 

، أول من تناول هذا المفهوم، والذي عركفه بأنه "إحساس داخلي مصحوب بحالة Rachman( 1224راتشمان )
عن تصورات وأفكار وسلوكيات غير واقعية، وغالبًا ما يتم التعبير عنه من خالل االضطرابات العاطفية انفعالية حادة ينتج 

 ,Fairbrotherالمرتبطة بخبرات داخلية كالشعور بالعار والذنب، أو خبرات خارجية كمشاعر القلق والغضب". )
2002: 21 ) 

ن المختصين والباحثين من علماء النفس واالجتماع، كونه وقد استرعى مفهوم التلوث النفسي انتباه واهتمام العديد م
يعد من أخطر المشاعر والسلوكيات النفسية التي تهدد البناء النفسي للشخصية اإلنسانية، والتركيبة االجتماعية، فهو 
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ره ظاهرة مشكلة مؤرقة ناتجة عن عوامل مختلفة، كما أن تداعياته خطيرة، فواجب المجتمعات أن تتصدى للتلوث باعتبا
 غير مألوفة وخارجة عن النسق القيمي ومعايير الحياة السوية المستقيمة.

فالنفس البشرية شأنها شأن البيئة والطبيعة، تتلوث بما ال يحصى من األضرار، لكن الطبيعة تتعافى ولديها القدرة إلى 
إلى حالة أخرى، وصارت طاقة معبرة عن حد ما على مقاومة أضرار التلوث، أما النفس البشرية فإنها إن تلوثت، تحولت 

التلويث الذي أصابها، ألن تلوث النفوس يعني توفير آليات جديدة لحركتها والتعبير عن وجودها، وفي معظم األحيان 
يكون التلوث منطلًقا من نمط تفكيري معين، هذا النمط يحقن النفس بآليات تتفق ومنهجه واتجاهاته، فيتسبب لها في 

باد واألسر والدمار، وهذه النفس المستعبدة الملوثة، ستصنع عالمها المتفق مع درجة التلويث التي أصابتها، عاهة االستع
 (.9: 9111وبهذا تؤثر على العقل الذي تتعامل معه وتستعبده أيضاً. )السامرائي، 

سعيها إلى تدمير ( التلوث النفسي بالظاهرة المعبرة عن حالة استعمار الشخصية خالل 7: 9114ويصف محمد )
النفوس، والحيلولة في اجتثاثها من جذورها وأصولها، بعد افسادها وتلويثها، فالنفس حينما تتلوث، فإنها تتجرد من 
نوازعها اإلنسانية وخصوصية قيمها، وإبدالها بتلك الدخيلة )الزائفة، الفاسدة، الشاذة( التي يروجها المفسدون والشواذ 

وحين ذاك فإن نفوسًا كهذه سوف ال تكتفي بتلويث بيئتها فحسب بل ستلوث كل معاني  وأدعياء التخنث العالمي،
الحياة األخرى وعدم الحفاا عليها من سيطرة قوى الشر التي تقود العالم إلى نهاية متعجلة تنذر بخراب الدنيا ولعنة 

وبحدود الجسد، في حين أن تلويثها اآلخرة، فتدنيس النفوس وتلويثها يكون أسوأ من قتلها، ألن قتلها يكون آنيًا 
سيكون )كالوباء المعدي( ليس حصرًا على أقرانها فحسب بل ستجر على أجيالها. وتتبدى مظاهر التلوث النفسي في 

 الدراسة الحالية باألبعاد اآلتية:
لق للمبادئ وهي حالة تعتري الفرد تتسم بكراهيته وسخطه ورفضه المط :التنكر للهوية للحيارية واإلساءة إليها

الحضارية بمكوناتها المعرفية، واالجتماعية والثقافية، واتخاذ مواقف عدائية تجاهها. ويمكن القول إن هذا البعد يقابله 
 مفهوم )االغتراب السياسي( والذي يعني انسالخ الفرد وانفصاله عن محيطه الوطني.

وتعني اندماج الفرد وتوحده في المظاهر الشكلية األجنبية، واالنجذاب بقوة نحوها،  التعلق بالم اهر الشكلية األجنبية:
دون مراعاة للواقع المجتمعي، ويمكن أن نطلق على هذه الظاهرة، )االغتراب الثقافي( والذي يعني انفصال الفرد عن 

 مجتمعه، ورفضه للمعايير السلوكية والمجتمعية.
تتداخل مع أشكال اضطراب المسلك، وتعني التصرف غير المنضبط، والذي تسوده  وهي من المظاهر التي الفوضوية:

 حالة من الهوجائية الطائشة، ويتعارض مع المعايير والقيم والنظم المجتمعية األصيلة.
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ويعتقد الباحث أن تلك المظاهر اآلنفة الذكر تأعبر عن أفكار ومشاعر نفسية مكبوتة، وخبرات شخصية مؤلمة، 
فرد في مواقف حياتية، قد تترجم تلك المشاعر والخبرات إلى عادات وأنماط سلوكية سلبية تتجسد في خاضها ال

اضطرابات وأمراض نفسية من قبيل التلوث النفسي، والتطرف الفكري، والشعور باالغتراب النفسي والمجتمعي، والتعلق 
 فقودة. والتوحد مع الغير، بحثاً عن مالذ آمن وتعويضاً لمشاعر النقص الم

ويعد اختالف المؤثرات البيئية االجتماعية من أهم الوسائط المسؤولة عن رسم مالمح شخصية الفرد، وتحديد 
أساليب حياته، فاإلنسان يولد على الفطرة نقيًا صافياً، وعقله كالصفحة البيضاء تنق  عليه الخبرات الخارجية ما تشاء، 

ِرِجكأم  ِمن  بأطأوِن أأمَِّهاِتكأم  اِل تـِع ِلمأوِن  ﴿الحقيقة العلمية قال تعالى: فقد جاء القرآن مخاطبًا اإلنسان ليؤكد هذه ِواللَّهأ ِأخ 
ِف ِئِدِة ِلِعلَّكأم  ِتش كأرأوِن ﴾. }سورة النحل:  ِب ِصاِر ِواأل  ِع ِواأل  ًئا ِوِجِعِل ِلكأم  السَّم  {. وقِاِل ِرسأولأ اللَِّه ِصلَّى اللَّهأ ِعِلي ِه 72ِشيـ 

ِسانِهِ ِوسِ  ( )صحيح مسلم: رقم الحديث: لَِّم: " )ِما ِمن  ِمو لأود  ِإالَّ يأوِلدأ ِعِلى ال ِفط رِِة، فِأِبـِِواهأ يـأِهوِكِدانِِه، ِويـأِنصِكرِانِِه، ِويأِمجِك
1152.) 

ض فالتلوث النفسي في بعديه الفكري والسلوكي، هو بمثابة سلوك مكتسب من التجارب والخبرات الضارة التي تعر 
لها الفرد في محيطه االجتماعي، فبحسب التحليل الوجودي للخبرات اإلنسانية، فإن الذاكرة وتاريخ اإلنسان يعمالن 
على االحتفاا بما كان، وأن ما كان قد تم إدراكه في السابق يبقى موجوداً من خالل أهميته، وأنه ليس من المثبت أن 

ألطر العالم الباكرة، التي كانت بين الحين والحين موجودة بصورة بعيدة.  اإلنسان ينسى شيئاً، فالتذكر عبارة عن إحياء
 (97: 9117)بطرس، 

 وقد حدد علماء النفس مجموعة من العوامل البيئية المسؤولة عن التلوث النفسي من بينها:
تعتبر األسرة الحاضنة األولى التي ينشـأ ويترعـرع فـي كنفهـا الطفـل، فهـي المسـؤولة عـن إشـباع  :التنشئة األسرية الميطربة

حاجاتــه البيولوجيــة، والعاطفيــة، والنفســية، وهــي نقطــة انطالقــه نحــو المجتمــع، فبحســب نوعيــة الخبــرات التــي يتعــرض لهــا 
إيجــابي كبيــر علــى النمــو النفســي الســليم،   الطفــل يتحــدد ســلوكه وتتشــكل شخصــيته، فــالخبرات األســرية الســارة لهــا تــأثير

والتــوازن االنفعــالي القــويم، أمــا الخبــرات الســيئة فقــد تتــرك آثــاراً ســلبية وطويلــة األجــل فــي انحــراف الشخصــية،  وتؤكــد ذلــك 
فــي أن خبــرات الطفولــة الســلبية  Pournaghash and Feizabadi( 9112دراســة كــل مــن برنــاغ  وفيزبــادي )

رة تعد من المحـددات المنبئـة بـالعنف النفسـي والجسـدي، كمـا يـرى كـل مـن جـرين، و روبـرت، وبـوال، والمكتسبة من األس
أن سـوء المعاملـة الوالديـة فـي مرحلـة الطفولـة يعتبـر مـن  Greene ,Robert, Paula , Borja( 9117وبورجـا )

 أبرز العوامل المساهمة بمشكالت الصحة النفسية للشباب.
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تعــد جماعــة الرفــاا إحــدى الجماعــات المهمــة والفاعلــة فــي نمــو الطفــل النفســي والمعرفــي  خبــرات جماعــة رفــا  الســوء:
واالجتماعي، والمؤثرة في تشكيل اتجاهاته ومبادئه وقيمه، فتأثير خبرات جماعة الرفاا في حياة الطفل تبرز من خـالل مـا 

نفسـية مؤلمـة، لهـا انعكاسـاتها السـلبية علـى  يسود فيما بينهما من عالقات، فإدراك الطفل لرفضه من قبل رفاقه يمثـل خبـرة
إلــى أن المــراهقين الــذين قــدروا  Field &Diego (2002شخصــيته المســتقبلية، إذ تشــير دراســة فيلــد ودايجــو   )

عالقــاتهم مــع الرفــاا علــى أنهــا إيجابيــة أظهــروا مســتوى مرتفــع مــن االنســجام، ومســتوى مــنخف  مــن االكتئــاب وتعــاطي 
قين الذين كـان تقـديرهم لمسـتوى عالقـاتهم مـع الرفـاا متـدني، أظهـروا مسـتوى مـنخف  مـن التوافـق. المخدات، أما المراه

أن اإليــذاء المتبــادل والتفــاعالت الســلبية بــين  Greca and Harrison( 9115وبينــت دراســة جريســا وهريســون )
 الرفاا من أكثر العوامل المنبئة بالقلق االجتماعي الشديد.

( عاماً مضت واجـه الشـعب الفلسـطيني، ومـا زال يتعـرض 71على مدار ما يقارب ) :تية الصادمةخبرات األحداث الحيا
للكثير من األزمات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وما يتبع ذلك من أحداث دموية كمشـاهد الحـروب، والتفجيـرات، 

ات واألحـداث يجـد أنهـا تتمثـل فـي االحبـاط وسقوط الشهداء والجرحى. والراصد للظواهر النفسية الناجمة عن تلك األزمـ
العـــام، واالكتئـــاب، والخـــوف، والقلــــق، وزيـــادة محتملـــة فــــي انتشـــار االضـــطرابات االنفعاليــــة، وخاصـــة اضـــطراب الضــــغوط 

(، وكنتيجـــــة لعـــــدم القـــــدرة علـــــى التكيـــــف مـــــع تلـــــك 912 :9112والكـــــرب المصـــــاحب والتـــــالي للصـــــدمات. )مجيـــــد، 
ى تطــال الكيــان الجســدي )االنتحــار(، والتركيبــة العقليــة )التطــرف، والتلــوث( والنســيج األحــداث، فقــد تبــرز مهــددات أخــر 

المجتمعي، )التفكك، واالنقسام( ، فقد أشارت نتائج دراسة أجراها كـل مـن أوكيلـو، ووستشـيفير، وموسيسـي، وبروكريـت، 
مــا بعــد  ، إلــى أن خبــراتOkello, Schryver, Musisi, Broekaert, Derluyn( 9114وديــرالين )

الحـــرب فـــي شـــمال أوغنـــدا كانـــت لهـــا نتـــائج خطيـــرة ومؤلمـــة علـــى الصـــحة النفســـية لألطفـــال والمـــراهقين ، وارتبطـــت تلـــك 
 الخبرات بأعراض اإلجهاد النفسي، واالكتئاب، والقلق.  

الم، و مــن تعتبــر تقنيــات األنترنــت مــن أكثــر مصــادر المعلومــات اســتخداماً فــي العــ :االســتخدام الســيق لتقنيــات األنترنــت
أكثرهــا تــأثيراً فــي الــنفس، فهــي )ســالح ذو حــدين( لهــا تــأثيرات إيجابيــة مــن جانــب، وســلبية مــن جانــب آخــر، فقــد تمكــن 
المفسدون وأدعياء الشر في العـالم مـن اسـتغاللها فـي تحفيـز غرائـز األطفـال والمـراهقين، وارتكـاب الجـرائم التـي تتنـافى مـع 

فال والمراهقون من أكثر الشرائح االجتماعية قابلية وانجـذاباً لهـذه التقنيـات، فبصـماتها العادات والتقاليد واألخالا، فاألط
واضــحة علــى الــنفس والمجتمــع، فقــد أوجــدت جــيالً مــن الشــباب يعــاني مــن أمــراض نفســية واضــطرابات انفعاليــة، كالوحــدة 

االجتماعيــة، وعــدم القــدرة علــى التمييــز بــين والعزلــة االجتماعيــة، والفــراغ النفســي والعــاطفي، وانهيــار فــي منظومــة العالقــات 
( علــى 9119الواقـع والخيــال، ومشـكالت أخالقيــة، والتعلـق بالثقافــات األجنبيـة،  وفــي هـذا الصــدد تؤكـد دراســة النفيعـي )
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( 9115وجود آثـار سـلبية لمقـاهي اإلنترنـت علـى سـلوك الشـباب وانحـرافهم نحـو الجريمـة. كمـا بينـت دراسـة الدنـدراوي )
قــــة بــــين إفــــراط المــــراهقين فــــي اســــتخدام اإلنترنــــت وحــــدوث األعــــراض االكتئابيــــة، ومشــــكلة الالمبــــاالة، والعزلــــة وجــــود عال
 (.966: 9114كريم،  (االجتماعية.

وبمراجعــة التــراث الســيكولوجي، وجــد الباحــث اهتمــام البــاحثين بدراســة متغيــري خبــرات الطفولــة، والتلــوث النفســي،    
لـم يطلـع علـى دراسـات سـابقة حاولـت التحقـق مـن العالقـة االرتباطيـة بـين خبـرات الطفولـة كل علـى حـده إال أن الباحـث، 

(. والتـي هـدفت التعـرف إلـى 9111المؤلمة والتلوث النفسي، فمن الدراسات التي تناولت خبرات الطفولـة دراسـة جـودة )
طلبـة الجامعـات، وبلـغ قـوام عينـة الدراسـة العالقة بين الخبرات النفسية في الطفولة واالتجـاه نحـو المشـاركة السياسـية لـدى 

( من الطلبة الجامعيين بقطاع غزة، واستخدم الباحث مقيـاس الخبـرات النفسـية مـن إعـداد )أبـو إنجيلـه(، ومقيـاس 1154)
االتجاهـــات النفســـية مـــن إعـــداد الباحـــث، وبينـــت نتـــائج الدراســـة وجـــود عالقـــة موجبـــة بـــين خبـــرات المنـــاخ األســـري العـــام 

دماج اإليجـــابي وخبـــرات دعـــم الثقـــة بـــالنفس واالســـتقالل والدرجـــة الكليـــة لالتجـــاه نحـــو المشـــاركة السياســـية. وخبـــرات االنـــ
وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود عالقـــة ســـالبة بـــين الخبـــرات المدرســـية والدرجـــة الكليـــة لالتجـــاه نحـــو المشـــاركة السياســـية. 

فولـــة بـــاألمن النفســـي، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن (: التعـــرف إلـــى العالقـــة بـــين خبـــرات الط9119وســـعت دراســـة قـــدوم )
( طالـــب وطالبـــة مـــن الجامعـــات الفلســـطينية، واســـتخدمت الباحثـــة مقـــاييس خبـــرات الطفولـــة، وســـمات الشخصـــية، 411)

ـــة، واالنبســـاطية.  ـــة وســـمة الشخصـــية الذهاني ـــين خبـــرات الطفول ـــائج وجـــود عالقـــة عكســـية ب واألمـــن النفســـي، وأشـــارت النت
( العالقــــة االرتباطيـــة بــــين 9111ة بـــين خبـــرات الطفولــــة واألمـــن النفســـي. وبحثــــت دراســـة الكرنـــز )ووجـــدت عالقـــة طرديــــ

( طالبـاً مــن 629الخبـرات النفسـية فـي الطفولـة والمراهقـة بـاالغتراب النفسـي لــدى طلبـة الجامعـة، وتكونـت عينـة الدراسـة )
(، وخبـــرات االغتـــراب مـــن إعـــداد الباحـــث، الجنســـين، واســـتخدم الباحـــث مقيـــاس خبـــرات الطفولـــة مـــن إعـــداد )أبـــو إنجيلـــة

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجـود عالقـة ارتبـاط سـالبة بـين جميـع أبعـاد خبـرات الطفولـة مـع جميـع أبعـاد مقيـاس االغتـراب 
 ,Atliozbas, Gurhan( 9111النفســـي والدرجـــة الكليـــة. وأجـــرى كـــل مـــن اتليزبـــاس، و جورهـــان، وكوكـــاك )

Kocak  ف إلـى عالقـة خبـرات الطفولـة المؤلمـة بـاألعراض النفسـية وتقـدير الـذات لـدى طلبـة كليـة دراسة استهدفت التعـر
( طالبـاً. وأظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود عالقـة سـلبية قويـة بـين خبـرات 115التربية الرياضية، وبلغ قـوام أفـراد عينـة الدراسـة )

، واالعتـــداء الجنســـي(، والشـــعور بتقـــدير الـــذات.  الطفولـــة المؤلمـــة والمتمثلـــة فـــي )اإلســـاءة الجســـدية، واالنتهـــاك العـــاطفي
 ,Bokhari, Badar, Naseer Waheed( 9115وأجرى كل من بوخري، وبدر، وناصيير، ووحيد، وسافدار )

Safdar  ،دراســة هــدفت التعــرف إلـــى العالقــة بــين بــين الطفولـــة الســلبية واالندفاعيــة لــدى طلبـــة جامعــة الهــور بالبنجـــاب
ســـنة( ، واســـتخدم البـــاحثون مقيـــاس خبـــرات  95-17( طالبـــاً، تراوحـــت أعمـــارهم مـــن )21ن )وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــ
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، وأظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود عالقـة ارتبـاط غيـر معنويـة بـين خبـرات  Anda( 9117الطفولة السـلبية مـن إعـداد أنـدا )
ى مقيـاس خبـرات الطفولـة السـلبية لصـالح الطفولة السلبية واالندفاعية، وبينت النتائج وجود فـروا بـين الطلبـة والطالبـات علـ

من أثر المتغير الوسيط في العالقة بين خبرات الطفولة السـلبية وأعـراض  Poole( 9116الطلبة. وتحققت دراسة بولي )
( مـــن مرضـــى االكتئـــاب البـــالغين، وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة التـــأثير الكبيـــر 4116االكتئـــاب، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )

نـــة النفســـية فـــي خفـــ  حـــدة األعـــراض االكتئابيـــة، علـــى وجـــه التحديـــد، وكانـــت العالقـــة بـــين خبـــرات الطفولـــة لمتغيـــر المرو 
الســــلبية واالكتئــــاب أقــــوى بــــين األفــــراد الــــذين يتســــمون بمرونــــة منخفضــــة. وقــــام كــــل مــــن فوســــتر، وجريجبســــي، وروجــــرز، 

التعرف إلـى العالقـة بـين  بدراسة هدفت Forster, Grigsby, Rogersa, Benjamina( 9112وبينجيامين )
خبـــرات الطفولـــة الســـلبية القائمـــة علـــى األســـرة وســـلوكيات تعـــاطي المخـــدرات لـــدى عينـــة متنوعـــة مـــن طـــالب الجامعـــات. 

( طالبــاً مــن كليــة الصــحة فــي أمريكــا، وأظهــرت النتــائج وجــود عالقــة بــين الســلوكيات 9251وتكونــت عينــة الدراســة مــن )
اء المخـــدرات. وضـــمن محـــور دراســـات التلـــوث النفســـي نجـــد دراســـة أولتـــنج وايلـــوود، األســـرية غيـــر الســـوية وتعـــاطي األبنـــ

والتــي هــدفت التعــرف إلــى أعــراض  Olatunji, Elwood ,Williams, Lohr ( 9112وويليمــز، والهــور )
( ضـحية مـن 42التلوث النفسي وعالقته باضـطراب الصـدمة لـدى ضـحايا التحـر  الجنسـي. وتكونـت عينـة الدراسـة مـن )

يا االعتداء الجنسي، وأشارت النتائج إلى أن التلـوث النفسـي يـرتبط إلـى حـد كبيـر بـأعراض اضـطراب مـا بعـد الصـدمة  ضحا
(. دراســـة هـــدفت التعـــرف إلـــى مســـتوى كـــل مـــن 9111كـــأعراض القلـــق واالكتئـــاب. وأجـــرى كـــل مـــن شـــهاب والعبيـــدي )

اهــد المعلمــين، وكليــة معاهــد الفنــون الجميلــة، ( مــن طلبــة مع421التلــوث النفســي، والنضــج االنفعــالي لــدى عينــة بلغــت )
وبحث العالقة االرتباطية بين التلوث النفسي والنضج االنفعالي، ومعرفة الفروا في التلـوث النفسـي والنضـج االنفعـالي تبعـاً 
لمتغيـــــر نـــــوع المعهـــــد، والجـــــنس، والمرحلـــــة الدراســـــية،  وأشـــــارت نتـــــائج الدراســـــة إلـــــى أن مســـــتوى التلـــــوث النفســـــي بلـــــغ 

( ، وبينــت النتــائج وجــود فــروا فــي التلــوث النفســي والنضــج % 69.26(، وبلــغ مســتوى النضــج االنفعــالي )61.41%)
االنفعـــالي تبعـــاً لمتغيـــر الجـــنس لصـــالح الـــذكور، ووجـــود فـــروا فـــي التلـــوث النفســـي والنضـــج االنفعـــالي تبعـــاً لمتغيـــر الصـــف 

 ,Noah, Michael (9119شـل ولـورا وجونـاثن )الدراسـي لصـالح طلبـة الصـف الثـاني. كمـا سـعت دراسـة نـوه وميت
Laura, Jonathan   إلى التنبؤ بدرجة  مساهمة استراتيجيات األبوة واألمومة، والصدمات النفسية فـي مرحلـة الطفولـة

( طالـب جـامعي تخصـص علـم الـنفس، وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى 417في التلوث النفسي. وتكونت عينة الدراسة من )
( بدراســة هـــدفت 9119النفســي بصــدمات الطفولــة، واالســتراتيجيات الوالديــة غيــر التكيفيــة. وقــام طــراد ) ارتبــاط التلــوث

التعرف إلى مستوى التلوث النفسـي لـدى طلبـة كليـة التربيـة الرياضـية فـي جامعـة بابـل، والتحقـق مـن فاعليـة برنـامج إرشـادي 
( طالباً لكل مجموعـة، وأظهـرت نتـائج 95ابطة بواقع )في خف  التلوث النفسي، واختار الباحث عينة تجريبية وأخرى ض
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الدراســة أن أفــراد العينــة يمتلكــون درجــة منخفضــة مــن التلــوث النفســي، كمــا بينــت النتــائج فاعليــة البرنــامج اإلرشــادي فـــي 
( دراســة هــدفت التعــرف إلــى مســتوى التلــوث النفســي 9115خفــ  مســتوى التلــوث النفســي. وأجــرى رمضــان والجبــاري )

بة كلية التربية في جامعة كركوك، والكشف عن الفروا في التلوث النفسـي تبعـاً لمتغيـر الجـنس والمرحلـة الدراسـية، لدى طل
( طالـب وطالبـة، وتوصـلت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود مسـتوى معـين مـن التلـوث النفسـي، 911وتكونت عينة الدراسة من )

والمرحلــة الدراســية. وفــي نفــس الســياا نجــد أن دراســة ميـــرة وعــدم وجــود فــروا فــي التلــوث النفســي تبعــاً لمتغيــر الجـــنس 
(. استهدفت معرفة مستوى التلوث النفسي والتوافق االجتماعي لدى طلبة جامعة بغداد، والعالقـة بينهمـا، وقيـاس 9117)

رت ( طالـب وطالبـة، وأظهــ951الفـروا فـي التلــوث النفسـي تبعـاً لمتغيــر الجـنس والتخصـص، وتكونــت عينـة الدراسـة مــن )
نتائج الدراسة أن طلبة الجامعة يعانون من التلوث النفسي وليس لديهم توافق اجتماعي، وبينت نتائج الدراسـة وجـود فـروا 

(. دراسـة هـدفت الكشـف عـن  9117بين الذكور واإلنـاث علـى مقيـاس التلـوث النفسـي لصـالح الـذكور. وقـدم النواجحـة )
طلين عــن العمــل، وإيجــاد الفــروا فــي التلــوث النفســي تبعــاً لمتغيــر مســتوى التلــوث النفســي لــدى خريجــي الجامعــات العــا

الجــنس، والحالــة االجتماعيــة، والمؤهــل العلمــي، وعــدد ســنوات التعطــل، واختيــرت عينــة عشــوائية مــن خريجــي الجامعــات 
ـــالغ قوامهـــا ) ـــاس الت111العـــاطلين عـــن العمـــل ، والب لـــوث (، وألجـــل تحقيـــق أهـــداف الدراســـة قـــام الباحـــث بتصـــميم  مقي

النفسي، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مسـتوى التنكـر للهويـة، والتعلـق الثقـافي، و مـن جانـب أخـر بينـت النتـائج انخفـاض 
مستوى الميل نحو االنتحار، و الفوضوية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروا في التلوث النفسي تبعـاً لمتغيـر الجـنس 

النفســي تبعــاً لمتغيــر الحالــة االجتماعيــة لصــالح العــزاب، وأيضــاً أظهــرت النتــائج  لصــالح الــذكور، و وجــود فــروا فــي التلــوث
 عدم وجود فروا في التلوث النفسي تبعاً لمتغير المؤهل العلمي، ومتغير عدد سنوات التعطل.

 مشكلة الدراسة وتساؤالتها:

تعــد مرحلــة الطفولــة مــن أهــم مراحــل التطــور اإلنســاني، باعتبارهــا ركنــاً محوريــاً وهامــاً فــي صــياغة وتشــكيل شخصــية الفــرد،  
ــــد مــــن المقومــــات  ــــة بنجــــاح، العدي ــــاز تلــــك المرحل ونمــــوه النفســــي، والمعرفــــي، واالنفعــــالي، واالجتمــــاعي، ويتطلــــب اجتي

رة الشخصــية اإليجابيــة، وبحســب المنطلقــات النظريــة لــبع  علمــاء والمهــارات التــي يعــد اكتســابها األســاس فــي بنــاء وبلــو 
الــنفس أمثــال ) فرويــد، وأدلــر، وفــروم، ويــونج، وميرفــي ... وغيــرهم ( ، فــإن تــأثير الخبــرات الســابقة و المكتســبة فــي مرحلــة 

ظـــاهر والخصـــائص الطفولـــة تـــؤثر فـــي الســـلوك اإلنســـاني، وقـــد يمتـــد تأثيرهـــا إلـــى ســـنوات العمـــر الالحقـــة، فالعديـــد مـــن الم
الســلوكية للشــباب تتحــدد بشــكل كبيــر بنــاًء علــى خبــرات الطفولــة، فتعــدد التجــارب، واخــتالف الخبــرات الحياتيــة، يــنعكس 
بدوره على فكر الفرد وسلوكه، وبالنظر إلى المواقف والمؤثرات البيئية المؤلمة وغيـر المرغوبـة التـي يتعـرض لهـا األطفـال فـي 

( ســنة مضــت، كــان األطفــال الفلســطينيين ضــحية 71غــزة، نجــد علــى مــدار مــا يقــارب مــن) فلســطين، وتحديــداً فــي قطــاع
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( تعـرض قطـاع غـزة لثالثـة حـروب 9114 -9112للعدوان)اإلسرائيلي( فخالل سـت سـنوات فـي الفتـرة الواقعـة بـين عـام )
ض علــى قطــاع غــزة منــذ مــدمرة، فضــالً علــى حالــة االنقســام والصــراع السياســي، و الحصــار العســكري و االقتصــادي المفــرو 

أكثــر مــن أحــد عشــر عامــاً، ونتيجــة لمعايشــة تلــك الخبــرات واألحــداث المؤلمــة، عــانى الكثيــر مــن األطفــال االضــطرابات 
والصــدمات النفســية، كمــا انعكســت تلــك األوضــاع علــى مجمــل المســتويات الحياتيــة لألســر الفلســطينية، مــن قبيــل ارتفــاع 

وتفــاقم اإلشــكاليات المجتمعيــة، والنــاظر إلــى تلــك األحــداث، يجــد أن نتائجهــا لــم  معــدالت البطالــة، وزيــادة نســب الفقــر،
تقتصر على تلك المشكالت، بل امتدت آثارها لتطـال المنظومـة القيميـة واألخالقيـة لـدى بعـ  الشـباب مـن قبيـل انتشـار 

دمـان علـى المخـدرات، واالنتحـار، بع  الظواهر السلبية الدالة على التلوث النفسي من قبيـل: )الخيانـة، و التطـرف، و اإل
وأعمــال القتــل، والســرقة، والتنكــر للهويــة الحضــارية، والتعلــق الثقــافي بالثقافــات األخــرى، والتنمــيط الجنســي، والفوضــوية(، 
ومــــن جانــــب آخــــر تعــــد ظــــاهرة التلــــوث النفســــي مــــن أهــــم إفــــرازات العولمــــة، والتطــــور التكنولــــوجي، فقــــد اســــتطاعت ثــــورة 

التكنولـــوجي والمصـــادر المعلوماتيـــة المختلفـــة مـــن اختـــراا الحيـــاة اإلنســـانية، وفـــرض توجهـــات الثقافـــة  االتصـــاالت والتقـــدم
الغربية بمكوناتها المعرفية، واالجتماعية، وتنميط األفكار، والعادات، والقيم، والسلوك، وقد ساهمت تلك التقنيات بقصد 

ب و أنماط سـلوكية غريبـة تتنـافى مـع القـيم اإلسـالمية األصـيلة، أو بدون قصد إلى التعلق بالثقافات األجنبية، وتداعي تجار 
و التنكــر للهويــة الوطنيــة وتهميشــها، وتبنــي الهويــة الغربيــة، واختفــاء المفــاهيم و المفــردات الوطنيــة. وتأسيســاً علــى مــا تقــدم 

فإن مشكلة الدراسـة تتبلـور  عرضه يرى الباحث أهمية وضرورة تناول عالقة خبرات الطفولة المؤلمة بالتلوث النفسي، وعليه
 في التساؤالت اآلتية: 

 ما مستوى خبرات الطفولة المؤلمة لدى أفراد عينة الدراسة؟ -1
 ما مستوى التلوث النفسي لدى أفراد عينة الدراسة؟ -9
 هل توجد عالقة ارتباط بين خبرات الطفولة المؤلمة والتلوث النفسي أفراد عينة الدراسة؟ -1
ًا في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس خبرات الطفولة المؤلمة تبعاً هل توجد فروا دالة إحصائي -4

 لمتغيرات الجنس؟
هل توجد فروا دالة إحصائيًا في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس التلوث النفسي تبعًا لمتغيرات  -5

 الجنس؟
 أهــــــداف الدراســــة:
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تهدف الدراسة الحالية التعرف إلى مستوى خبرات الطفولة المؤلمة والتلوث النفسي لدى طلبة أفراد عينة الدراسة،  
والعالقة االرتباطية بينهما، والكشف عن الفروا في استجابات أفراد العينة على مقياسي خبرات الطفولة المؤلمة والتلوث 

 النفسي تبعاً لمتغير الجنس.

 دراســــة: أهميـــــة ال

 تكمن أهمية الدراسة الحالية في تناولها لجوانب عدة، يمكن توضيحها على النحو اآلتي:

أهمية الموضوع: ترتبط أهمية الدراسة الحالية من أهمية متغيراتها، إذ تأعدك خبرات الطفولة المؤلمة البوابة التي يتم   -1
غوارها، فقد استندت نظرية التحليل النفسي كما من خاللها الولوج إلى مكامن الشخصية غير السوية وسبر أ

عكستها أعمال فرويد وأدلر في تشخيص االضطرابات السلوكية على تحليل السير الذاتية والتجارب والخبرات 
الحياتية، و عليه تكمن أهمية دراسة خبرات الطفولة المؤلمة في عالقتها بالتلوث النفسي، في إخضاع متغيراتها 

، بغية التعرف على دوافع وأسباب التلوث النفسي، ووضع التصورات الكفيلة بالوقاية منه، والتصدي للبحث والتحليل
 له ومعالجاته. 

أصالة الدراسة النسبية وخاصة على المستوى المحلي والعربي، إذ تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات في فلسطين،  -9
قة خبرات الطفولة المؤلمة بالتلوث النفسي لدى طلبة وذلك في نطاا حدود علم الباحث، والتي تبحث في عال

 الجامعة.
تأتي أهمية الدراسة في بحث التأثيرات السلبية لخبرات الطفولة لعينة من طلبة الجامعات الفلسطينية، والذين عايشوا  -1

ائيلي( ( سنة، أي في )مرحلة الطفولة والمراهقة( خبرات العدوان والحصار )اإلسر 11على مدار ما يزيد من )
المؤلمة، ومما ال شك فيه أن هذه الذكريات ال يمكن محوها من الذاكرة بسهولة، فهي راسخة في العقول، وخاصة 

 أن أشكال العدوان والحصار ما تزال مستمرة، وتداعياتها وتبعاتها من الصعب تجاوزها.  
ر من عدد السكان في األراضي ( سنة المكون األكب12أهمية مرحلة الطفولة: تمثل فئة السكان ما دون سن ) -4

( %47الفلسطينية، إذ تشير تقديرات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن نسبة هذه الفئة تشكل حوالي )
في  9117(. )نتائج التعداد العام الثالث للسكان والمساكن والمنشآت 9117وذلك خالل الربع الرابع من عام)

لة من المراحل المهمة والحساسة، حيث تشهد تلك المرحلة تطورات فسيولوجية ، وتعد مرحلة الطفو  دولة فلسطين(
ونفسية ومعرفية، وباإلضافة إلى تغيرات كبيرة في النظام االجتماعي، كما تعد فترة  مهمة تؤسس لتشكيل اإلدراك 

 الذاتي للفرد. 



 

225 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

األدبيات النفسية ألدوات متخصصة في األهمية السيكومترية: تنبع األهمية السيكومترية لهذه الدراسة من افتقار  -5
قياس متغيرات الدراسة )خبرات الطفولة المؤلمة، والتلوث النفسي(، األمر الذي يفتح أفاقًا بحثية في إجراء المزيد 

 من البحوث والدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية.
األهمية المهنية: على الصعيد الشخصي تشكل الدراسة الحالية أهمية خاصة للباحث نفسه كونه يعمل في المجال  -6

السيكولوجي، ومن المأمول أن تكون الدراسة الحالية عاماًل مهماً في مساعدة المختصين في المجال السيكولوجي 
وتوظيف استراتيجيات نفسية في معالجة هذه واالجتماعي في التعرف على مظاهر التلوث النفسي لدى الشباب 

الدراسة القائمين على بناء وتطوير المناهج الفلسطينية في تضمينها الحاجات هذه تفيد أن الظاهرة. كما يتوقع 
 الوقائية والعالجية لمواجهة حاالت التلوث النفسي.  

ت تهدد الهوية الذاتية للفرد، والهوية األهمية المجتمعية: وتتمثل في شيوع مظاهر التلوث النفسي، والتي أصبح -7
الوطنية والحضارية لألمة بأكملها، والتي قد تفضي إلى انتشار التطرف والتمرد على النظم والقوانين، وانهيار األنساا 

 القيمية، فضاًل عن التفسخ االجتماعي. 
 حــــدود الدراســـــة:

 تتحدد حدود الدراسة الحالية باآلتي: 
 : خبرات الطفولة المؤلمة وعالقتها بالتلوث النفسي لدى طلبة الجامعة.الحد الموضوعي

 الحد المكاني: تم إجراء الدراسة على عينة من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع رفح.
 9112الحد الزماني: طبقت الدراسة في الربع الثاني من عام 

خبرات الطفولة المؤلمة والتلوث النفسي، كما تتحدد البعد اإلجرائي: تم تطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في مقياس 
 بالعينة )بطلبة الجامعة( وباألساليب اإلحصائية المستخدمة.

 مصطلحـــات الدراســـة:

 Childhood Experiences         Painfulخبرات الطفولة المؤلمة: 

حضار الصورة الفكرية لألحداث ( است(Suglia, et al 2017: 2التعريف المفاهيمي: يعرفها سوجليا ورفاقه  
والمواقف السلبية التي مر بها الفرد منذ طفولته وحتى بلوغه، وتقييمه للتهديدات التي تعرض لها من الهياكل االجتماعية 

 المختلفة. 
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ى سن التعريف اإلجرائي: معايشة الفرد للتجارب واألحداث الحياتية السيئة خالل مرحلة الطفولة الممتدة من الميالد وحت
البلوغ، والتي قد تتسبب بعواقب وخيمة وطويلة األمد، تنعكس تأثيراتها على مجمل جوانب الشخصية )النفسية، 
والمعرفية، واالجتماعية، والجسدية(، وتتحدد الخبرات المؤلمة في الدراسة الحالية باألبعاد اآلتية:          ) الخبرات 

برات االستخدام السي  لإلنترنت، وخبرات األحداث الحياتية الصادمة(، األسرية الالسوية، وخبرات رفاا السوء، وخ
 ويمكن قياسها سيكومترياً من خالل الدرجة التي يحصل عليها المفحوس على المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.

 

 

  Psychological Pollutionالتلــــوث النفسي: 

(  بأنه حالة حدوث خلل في نظام البيئة النفسية بفعل 912: 9111ومبارك،)التعريف المفاهيمي : يعرفه الشمسي 
عوامل خارجية تسبب الفوضى والتأثير السي  في توازنها وتكيفها مع واقعها وتكون الفوضى ناتجًا عرضيًا للتداخل 

 الحاصل بين مظهري المحتوى )الفكر والسلوك(.

وه فكري يتبعه خلل سلوكي، ويتبدى التلوث النفسي في الدراسة التعريف اإلجرائي: هو اضطراب نفسي ناتج عن تش
الحالية باألبعاد اآلتية: )التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها، والتعلق بالثقافات األجنبية، والفوضوية(. ويقاس 

 سيكومترياً: بالدرجة التي يحصل عليها المفحوس على المقياس المستخدم بالدراسة الحالية.

 راءات الدراســـة:إجـــ

الوصفي االرتباطي، حيث يعد هذا األسلوب من أنسب األساليب إليجاد  المنهج استخدم الباحث :الدراســـــة منهـــــج
 .العالقة االرتباطية بيت خبرات الطفولة المؤلمة والتلوث النفسي

توحة فرع رفح، والبالغ عددهم مجتمع الدراسة: يتحدد مجتمع الدراسة بجميع طلبة وطالبات جامعة القدس المف
 (.9112-9117( طالب وطالبة. )بحسب سجالت الجامعة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 9952)

( طالب من طلبة الجامعة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، 175اشتملت عينة التطبيق النهائي على ) :الدراســـــة عينــــــة
 ( طالبة.21( طالب و )25بواقع )
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 أداتا الدراســــــــة:

 أواًل: مقياس خبرات الطفولة المؤلمة: إعــــــــداد الباحث 

وصف خطوات إعداد األداة: قام الباحث بتصميم مقياس خبرات الطفولة المؤلمة، وخاصة عندما اتضح للباحث أن 
المقاييس التي عنيت بقياس موضوع خبرات الطفولة، لم تتناول كافة األبعاد التي سعت الدراسة الحالية إلى بلوغها، 

موزعة على أربعة أبعاد هي: )خبرات اإلساءة األسرية، وخبرات  ( فقرة41وعليه فيتكون المقياس في صورتها النهائية من )
رفاا السوء، وخبرات االستخدام السي  لألنترنت، وخبرات األحداث الصادمة(، وتتحدد اإلجابة على فقرات المقياس 
وفق تدرج خماسي وهي )موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(، وللتحقق من الصدا الظاهري 

( من ذوي االختصاس في المجال السيكولوجي، وقد تم األخذ بمالحظات 5ياس، قام الباحث بعرضه على عدد)للمق
 ( درجة. 911( في حين يبلغ الحد األعلى )41السادة المحكمين، ويتراوح الحد األدنى للدرجة الكلية للمقياس)

 الخصائص السيكومتريـــة لألداة: 

( طالب وطالبة من 11األداة على عينة استطالعية من داخل مجتمع الدراسة بلغ قوامها )االتســاا الداخلـــي: تم تطبيق 
 طلبة الجامعة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وتم التحقق من هذا األسلوب بطريقتين هما:

 ك.إليه، والجداول التالية توضح ذل المنتمية للبعد الكلية الدرجة مع كل فقرة ارتباط معامل أواًل: حساب
 ( معامالت االرتباط لفقرات )خبرات اإلساءة األسرية(1جدول رقم )

 م. االرتباط الفقــــرات م
 ** 1.72 تعرضت للطرد من المنزل. -1
 ** 1.67 عندما أتذكر مسيرة حياتي، أكره اليوم الذي ولدت فيه. -9
 ** 1.75 أعاقب بشدة حينما أخط . -1
 ** 1.69 مجتمعية. وتقاليد بعادات مقيداً  نفسي أجد -4
 ** 1.61 كان يتجنب والًدي الحديث معي. -5
 ** 1.72 حرمني والًدي من مشاعر الحب والحنان. -6
 ** 1.74 أتصفت أسرتي بالتعصب والقسوة. -7
 ** 1.67 العالقات األسرية في بيتنا تبعث على اليأس واإلحباط. -2
 ** 1.72 حرمني والًدي من ممارسة هواياتي. -2
 ** 1.72 أسرتي لم تتح لي فرصة التعبير عن مشاعري المختلفة. -11
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 ( معامالت االرتباط لفقرات )خبرات رفاا السوء(9جدول رقم )

 م. االرتباط الفقــــرات م
 ** 1.72 تعرضت للسخرية واالهانة من قبل رفاقي. -11
 ** 1.67 رفاقي.أجبرتني أسرتي على االنعزال وعدم التواصل مع  -19
 ** 1.75 انتميت إلى عصابة من األطفال األشقياء. -11
 ** 1.69 أشتم من قبل رفاقي بألفاا قبيحة. -14
 ** 1.74 تعرضت لإليذاء الجسدي من قبل رفاقي. -15
 ** 1.61 أشعر بالدونية و بأنني أقل شأناً من رفاقي -16
 ** 1.52 بالمناسبات المختلفة.كنت أجد صعوبة في مجاملة زمالئي  -17
 ** 1.71 قضيت معظم وقت فراغي مع رفاا السوء. -12
 ** 1.76 كان لجماعة الرفاا األثر الكبير في تغيير اتجاهاتي. -12
 ** 1.62 واجهت صعوبة في االمتثال لمعايير مجموعة الرفاا. -91

 

 السي  لإلنترنت(( معامالت االرتباط لفقرات )خبرات االستخدام 1جدول رقم )

 م. االرتباط الفقــــرات م
 **1.52 أهملت دراستي من أجل مواصلة متابعة شبكات التواصل. -91
 **1.62 فقدت القدرة على التواصل مع اآلخرين في الحياة الواقعية.  -99
 **1.61 تعرفت على أشخاس من ثقافات متعددة. -91
 **1.72 البقاء في المنزل.شغفي في شبكات التواصل جعلني أفضل  -94
 **1.24 تعرضت للتشهير واالهانة من قبل أشخاس ال أعرفهم. -95
 **1.71 انتحلت صفة شخص أخر لتشويه سمعة رفاقي. -96
 **1.21 تبادلت مع أصدقائي رسائل وصور خادشة للحياء. -97
 **1.72 تعرضت لالبتزاز والترهيب من قبل أصدقاء افتراضين. -92
 **1.65 كنت أًقحم نفسي في التعليق على كل ما ينشره اآلخرون. -92
 **1.74 انتسبت إلى مجموعات ومنتديات سيئة السمعة. -11

 

 ( معامالت االرتباط لفقرات )خبرات األحداث الصادمة(4جدول رقم )

 م. االرتباط الفقــــرات م
 ** 1.71 واالنفجارات.أشعر بعدم األمان حينما أسمع أصوات القنابل  -11
 ** 1.21 أخاف من األماكن المظلمة. -19



 

229 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

 ** 1.62 أفزع حينما أسمع أزيز الطائرات. -11
 ** 1.71  عانيت من كوابيس ليلية مزعجة. -14
 ** 1.71  أشعر بأن حياتي مهددة في كل لحظة. -15
 ** 1.52  تعتريني حالة من التهيج المستمر من رؤية الدم واألشالء. -16
 ** 1.57  مشاهد القتل والدمار ما زالت راسخة في ذاكرتي. -17
 ** 1.72  أكثر ما كان يؤرقني تدني مستوى دخل أسرتي. -12
 ** 1.69  أتخيل سيناريوهات مرعبة لألوضاع المستقبلية. -12
 ** 1.67  فكرت كثيراً في االنتحار للتخلص من المعاناة. -41

 1.11** دالة عند مستوى             

 للمقياس:  الكلية الدرجة كل بعد مع درجة ارتباط معامل ثانياً: حساب
 (5تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية كما هو موضح في جدول رقم )

 ( معامالت االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية5جدول رقم )

معامــــــــــــــــــــــــــل  البعد م
 االرتباط

Sig 
 1.11دالة عند  **1.69 خبرات اإلساءة االسرية .1
 1.11دالة عند  **1.71 خبرات رفاا السوء .9
 1.11دالة عند  **1.24 خبرات االستخدام السي  لإلنترنت .1
 1.11دالة عند  **1.74 خبرات األحداث الصادمة .4
( أن جميـع المجـاالت دالـة إحصـائيا بمعنـى وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـين األبعـاد مـع 5يتضـح مـن الجـدول رقـم )

 الدرجة الكلية. 

 : والتجزئة النصفيةCronbach Alphaثبــــات األداة: تم حساب ثبات المقياس بطريقتين: ألفا كرونباخ 

 كرونباخ والتجزئة النصفية( معامل الثبات بطريقة ألفا  6جدول رقم )

معامل ألفا  البعد
 كرونباخ

 التجزئة النصفية
 بعد التعديل قبل التعديل

 0.92 1.26 1.24 خبرات اإلساءة االسرية
 0.94 1.22  1.72 خبرات رفاا السوء

 0.91 1.24  1.24 خبرات االستخدام السي   لإلنترنت
 0.94 1.22  1.74 خبرات األحداث الصادمة

 0.93 1.27  1.21 الدرجة الكلية
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( أن جميـع أبعــاد المقيــاس تتمتـع بدرجــة ثبـات مقبولــة األمــر الـذي يطمــئن الباحـث إلــى النتــائج 6يتضـح مــن الجـدول رقــم )
 المتحصل عليها.

 (9117مقيـــاس التلـــوث النفسي: إعــــــــداد النواجحة ) ثانيا:

( فقرة، موزعة على ثالثة أبعاد فرعية، 11وصـــف خطـــــوات إعـــــــداد األداة: بلغ عدد فقرات المقياس في صورته النهائية )
 11فقرات، و)التعلق بالمظاهر الشكلية األجنبية( بواقع  11هي: )التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها(، بواقع 

فقرات، وقدد حددت أمام كل فقرة من فقرات المقياس خمسة بدائل هي  11واقع فقرات، و )الفوضوية الهوجائية( ب
( والحد 11)موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة(، ويتراوح الحد األدنى للدرجة الكلية للمقياس)

وعة من ( أعلى درجة.  ولغرض التحقق من الصدا الظاهري للمقياس، قام الباحث بعرضه على مجم151األعلى )
 المختصين في المجال السيكولوجي، وقد تم األخذ مالحظات السادة المحكمين. 

 الخصائص السيكومتريـــة لألداة:

( طالب وطالبة من 11االتســاا الداخلـــي: تم تطبيق األداة على عينة استطالعية من داخل مجتمع الدراسة بلغ قوامها )
 ية، وتم التحقق من هذا األسلوب بطريقتين هما:طلبة الجامعة، تم اختيارهم بطريقة عشوائ

 إليه، والجداول التالية توضح ذلك. المنتمية للبعد الكلية الدرجة مع كل فقرة ارتباط معامل أواًل: حساب
 

 ( معامالت االرتباط لفقرات )التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها(7جدول رقم )

 م. االرتباط الفقــــرات م
 *1.45 بخالف القيم والمبادئ التي تربيت عليها. أتصرف .1
 **1.67 أحاول أال أفكر بما يحدث في بالدي من أزمات. .9
 **1.72 أعتقد أن ال شيء على هذه األرض يستحق الحياة. .1
 *1.45 أؤمن باألمثال الشعبية القديمة والتي تتنافى مع المعايير السلوكية السويَّة. .4
 **1.72 النخوة والكرامة الوطنية قد ولى إلى غير رجعة.أعتقد أن زمن  .5
 **1.69 أفضل أال أساير العادات والتقاليد. .6
 **1.74 أفكر بالهجرة من بلدي. .7
 **1.69 أفضل االهتمام بمصالحي الشخصية حتى لو تعارضت مع النسق القيمي. .2
 **1.61 في هذه الدنيا ال يوجد شيء يستحق أن أضحي من أجله. .2
أعتقد أن الوالء للقيادات السياسية هو مجرد رابطة تحكمها منفعة مادية  .11

 آنية.
1.72** 
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 ( معامالت االرتباط لفقرات )التعلق بالمظاهر الشكلية األجنبية2جدول رقم )

م.  الفقــــرات م
 **1.67 أحرس على مشاهدة المباريات والمسلسالت األجنبية. -11 االرتباط

 **1.71 التطور العلمي موجود في الدول األجنبية فقط. -19
 **1.29 الديمقراطية والمساواة وجدت فقط في الدولة الغربية. -11
 **1.72 أستخدم بع  الكلمات األجنبية أثناء الحديث. -14
 **1.62 أحلم بالدراسة في الجامعات األجنبية. -15
 **1.77 بالحيوانات.أحترم األجانب في عطفهم واهتمامهم  -16
 **1.67 أتمنى رؤية المظاهر الغربية في بالدي. -17
 **1.24 الحياة في المجتمعات الغربية قائمة على القيم اإلنسانية. -12
 **1.77 حياة األفراد في المجتمعات الغربية ممتعة وذات قيمة. -12
 **1.62 أسعى جاهداً للحصول على جنسية أجنبية. -91

 

 ( معامالت االرتباط لفقرات )الفوضوية(2رقم )جدول 

م.  الفقــــرات م
 **1.25 أتعامل مع الناس بشدة وغلظة. -91 االرتباط

 **1.72 أسعى جاهداً إلى إثارة المشكالت. -99
 **1.67 أجد صعوبة في تقبل آراء اآلخرين. -91
 **1.72 أصر على مخالفة اآلخرين. -94
 **1.25 بالعصبية والهوجائية الطائشة.ردود افعالي تتسم  -95
 **1.69 أنفذ عملي بصورة ارتجالية غير مخططة.  -96
 **1.55 أعتبر أنَّ النزاهة واإلخالس موضع ازدراء وسخرية. -97
 **1.72 أنشغل باألمور التافهة وأترك األساسية. -92
 **1.67 مغفاًل.من وجهة نظري: الشخص الملتزم بالقوانين واألنظمة يعد  -92
 **1.71 أنساا وراء دعاة الباطل. -11

 1.15* دالة عند مستوى                     1.11** دالة عند مستوى           
 للمقياس:  الكلية الدرجة كل بعد مع درجة ارتباط معامل ثانياً: حساب

 (11في جدول رقم )تم حساب معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية كما هو موضح 
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 ( معامالت االرتباط بين كل مجال والدرجة الكلية11جدول رقم )

 Sig معامل االرتباط البعد م
 1.11دالة عند  **1.69 التنكر للهوية الحضارية واإلساءة إليها 1
 1.11دالة عند  **1.71 التعلق بالمظاهر الشكلية األجنبية 9
 1.11دالة عند  **1.24 الفوضوية )الهوجائية(  4

ـــين األبعـــاد 11يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم ) ـــة إحصـــائية ب ـــة إحصـــائيا بمعنـــى وجـــود عالقـــة ذات دالل ـــع األبعـــاد دال ( أن جمي
 والدرجة الكلية. 

 

 : والتجزئة النصفيةCronbach Alphaثبــــات األداة: تم حساب الثبات للمقياس بطريقتين: معامل كرونباخ ألفا 

 الثبات بطريقة ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لكل بعد من أبعاد المقياس( معامل 11جدول رقم )

 التجزئة النصفية معامل ألفا كرونباخ أبعاد مقياس التلوث النفسي
 بعد التعديل قبل التعديل

ــــة الحضــــارية واإلســــاءة  التنكــــر للهوي
 إليها 

1.72 1.21 0.90 
 0.88 1.72 1.25 التعلق بالمظاهر الشكلية األجنبية

 0.92 1.25 1.22 الفوضوية الهوجائية
 0.94 1.22 1.26 الدرجة الكلية

( أن جميع أبعاد المقياس تتمتع بدرجـة ثبـات مقبولـة األمـر الـذي يطمـئن الباحـث إلـى النتـائج 11يتضح من الجدول رقم )
 المتحصل عليها.

 معيار المقاييس:

 Ozen, Yaman, and (9119محـك اوزن، ويـامن، واكـر )لتحديـد المعيـار المعتمـد فـي الدراسـة فقـد تـم تبنـي 
Acar, ( 4=1-5لتحديد طول الخاليا في مقياس ليكرت الخماسي من خالل حساب المـدى بـين درجـات المقيـاس )

( وبعــد ذلــك تــم إضــافة هــذه 1.2=4/5ومــن ثــم تقســيمه علــى أكبــر قيمــة فــي المقيــاس للحصــول علــى طــول الخليــة أي )
ي المقيــاس )بدايــة المقيــاس وهــي واحــد صــحيح وذلــك لتحديــد الحــد األعلــى لهــذه الخليــة، وهكــذا القيمــة إلــى أقــل قيمــة فــ

 أصبح طول الخاليا كما هو موضح في الجدول التالي: 
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 ( المحك المعتمد في الدراسة19جدول )

 درجة التأييد الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 منخف  جدا 16% - 91% 1.21 – 1

 منخف  %59 - %16أكبر من  9.61 – 1.21أكبر من 
 متوسطة %62 - %59أكبر من  1.41 – 9.61أكبر من 
 مرتفع %24 - %62أكبر من  4.91 – 1.41أكبر من 
 مرتفع جدا %111 - %24أكبر من  5 - 4.91أكبر من 

الحسـابية علـى مسـتوى ولتفسير نتائج الدراسة والحكم علـى مسـتوى االسـتجابة، اعتمـد الباحـث علـى ترتيـب المتوسـطات 
 المجاالت ومستوى الفقرات في كل مجال، وقد حدد الباحث درجة الموافقة حسب المحك المعتمد للدراسة.

 

 المعالجــات اإلحصائيـــة:

لحساب صدا وثبات أداة الدراسة استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية: االتسـاا الـداخلي، والتجزئـة النصـفية، 
كرونبـــاخ ألفـــا، ولإلجابـــة علـــى أســـئلة الدراســـة اســـتخدم الباحـــث المتوســـطات الحســـابية، واالنحـــراف المعيـــاري، ومعامـــل  

 مستقلتين، ومعامل ارتباط بيرسون.(لعينتين tوالنسب المئوية، ودرجة التأييد، واختبار )

 عــــرض وتفسير نتائـــــج الدراســــة:

نصــه. مــا مســتوى خبــرات الطفولــة المؤلمــة لــدى أفــرادا العينــة؟  ولإلجابــة علــى هــذا النتــائج المتعلقــة بالســؤال األول والــذي 
الســؤال اســتخدم الباحــث المتوســطات الحســابية، واالنحــراف المعيــاري، والنســب المئويــة، ودرجــة التأييــد والجــدول اآلتــي 

 يوضح ذلك.
د خبرات الطفولة ( المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري والنسب المئوية ألبعا11جدول )

 المؤلمة

 البعد م
المتوسط 
الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

 درجة التأييد

 متوسط 54.3 0.94 2.71 خبرات اإلساءة االسرية 1
 متوسط 54.5 0.9 2.72 خبرات رفاا السوء 9
 متوسط 52.4 0.83 2.62 خبرات االستخدام السي  لإلنترنت 1
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 متوسط 57.3 0.85 2.86 الصادمةخبرات األحداث  4
 متوسط 54.6 0.76 2.73 الدرجة الكلية

( أن األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لخبرات الطفولة المؤلمة جاءت بدرجة متوسطة، 11يتبين من نتائج الجدول رقم )
وضغوط تفوا حدتها وشدتها ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ، انشغال معظم أفراد العينة ) طلبة الجامعة( بأزمات 

الخبرات السلبية التي تعرضوا لها في مرحلة الطفولة، األمر الذي يجعلهم غير قادرين على تذكر واستدعاء خبرات الطفولة 
المؤلمة، كما يمكن تفسير ذلك في ضوء بلوغ أفراد العينة درجة متقدمة من النضج والتطور المعرفي، و وتعرضهم 

ليهم التركيز في الدراسة والتفكير بالمستقبل، بداًل من أن يكونوا أسرى لخبرات مؤلمة سابقة، لتحديات جسام، تفرض ع
تعيق تقدمهم، وتقف سدًا منيعًا في طريق تحقيق طموحاتهم وبلوغ أهدافهم. وبالنظر إلى ترتيب الخبرات المؤلمة، فقد 

(، وتعد 57.1(، وبنسبة مئوية قدرها )9.26)جاءت خبرات األحداث الصادمة بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي قدره 
هذه النتيجة منطقية وواقعية ومتوقعة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني واألحداث الصادمة 
والناتجة عن الممارسات واالنتهاكات )اإلسرائيلية(. في حين حازت خبرات االستخدام السي  لإلنترنت على الترتيب 

(، ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما يتسم به 59.4(، وبنسبة مئوية قدرها )9.69خير بمتوسط حسابي قدره )الرابع واأل
 (9117المجتمع الفلسطيني من انضباط ومحافظة على األبناء، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الوليدي وأرنوط )

 
لــدى أفــرادا العينــة؟ ولإلجابــة علــى هــذا الســؤال  النتــائج المتعلقــة بالســؤال الثــاني والــذي نصــه. مــا مســتوى التلــوث النفســي

اســتخدم الباحــث المتوســطات الحســابية، واالنحــراف المعيــاري، والنســب المئويــة، ودرجــة التأييــد والجــدول اآلتــي يوضــح 
 ذلك

 ( المتوسطات واالنحراف والنسبة المئوية والرتب ألبعاد التلوث النفسي14جدول )

 البعد م
المتوسط 
الحسا
 بي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 التأييد

 متوسط 59.7 0.79 2.99 التنكر للهوية الوطنية واإلساءة إليها 1
 متوسط 59.6 0.81 2.98 التعلق بالمظاهر الشكلية األجنبية 9
 متوسط 52.6 0.93 2.63 الفوضوية )الهوجائية( 1

 متوسط 57.3 0.69 2.87 الدرجة الكلية
( أن األبعاد الفرعية والدرجة الكلية للتلوث النفسي جاءت بدرجة متوسطة، ويمكن 14يتبين من نتائج الجدول رقم )

تفسير هذه النتيجة في ضوء وطبيعة خصائص أفراد عينة الدراسة، فجميعهم من األفراد العاديين، وليسوا من أصحاب 
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كذلك يمكن عزو هذه النتيجة إلى أن أفراد العينة يقتربون من بلوغ السوابق الجنائية، أو المترددين على عيادات نفسية،  
 مرحلة الرشد، وفي هذه المرحلة تتبلور شخصية الفرد المتكاملة القادرة على اإلدراك والتمييز. 

السـؤال النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد عالقة بين خبرات الطفولة المؤلمة والتلوث النفسي؟ ولإلجابة عـن هـذا 
 استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون كما هو مبين في الجدول التالي.

 ( معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين خبرات الطفولة المؤلمة والتلوث النقس15جدول )
 م. الداللة التلوث النفسي المتغيرات

 ** 1.21 خبرات الطفولة المؤلمة
( بين خبرات الطفولة 1.11ارتباطية إيجابية وذات داللة إحصائية عند مستوى )( وجود عالقة 15يتبين من الجدول )

المؤلمة والتلوث النفسي، وتأعبر قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين عن عالقة طردية مرتفعة، بمعنى كلما زاد مستوى 
التلوث النفسي في نشأته وتطوره  خبرات الطفولة المؤلمة ازداد مستوى التلوث النفسي. ومما تقدم يمكن أن نستنتج أن

له داللة داخل السياا البيئي االجتماعي، وبذلك يعتبر التلوث النفسي نتاج لظروف و عوامل بيئية متعددة من بينها 
خبرات الطفولة المؤلمة المتمثلة في األوضاع األسرية، ورفاا السوء، واألحداث الصادمة، واالستخدام السي  لإلنترنت، 

النتيجة مع الرؤية التفسيرية لنظرية التحليل النفسي في اعتبارها أن خبرات الطفولة تترك آثاراً على نمو الفرد، وتتسق هذه 
ال يمكن محوها، كما تظهر آثارها على البروفيل السيكولوجي لكل من المراهقين والبالغين، كما أنها تضع األسس ألية 

(، كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء استمرار 4: 9114ا، اضطرابات سلوكية فيما بعد. )مخيمر وعبد الراز 
 الخبرات المؤلمة إلى مرحلة البلوغ.

هل توجد فروا دالة إحصائياً في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على  النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نصه. 
(، T.testعلى هذا السؤال استخدم الباحث اختبار )مقياس خبرات الطفولة المؤلمة تعزى لمتغير الجنس؟ ولإلجابة 

 (16لمجموعتين مستقلتين. كما موضح في جدول رقم )

 ( للتعرف على الفروا في خبرات الطفولة المؤلمة تبعا لمتغير الجنسt.test( نتائج اختبار )16جدول )
 خبرات الطفولة المؤلمة

 
الجــــــــــن
 س

االنحـــــــــــــــــــــــــــــــــــراف  المتوسط التكرار
 المعياري

 م. الداللة " قيمة "ت
 1.12 1.66 0.8 2.64 95 ذكر  الدرجة الكلية

 0.71 2.84 80 أنثى
حيـث يتضـح عـدم وجـود فـروا ذات  α=1.15أكبـر مـن  sig =(0.09يتبـين مـن الجـدول:: أن قيمـة مسـتوى الداللـة )

داللة إحصـائية فـي  الدرجـة الكليـة لخبـرات الطفولـة المؤلمـة تبعـاً لمتغيـر الجـنس. وقـد يعـزى عـدم وجـود فـروا فـي خبـرات 
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الطفولــة المؤلمــة بــين الطلبــة والطالبــات إلــى تشــابه الظــروف واألوضــاع والخبــرات الحياتيــة. ووجــود الكثيــر مــن المشــكالت 
كة لـــدى كـــال الجنســـين، فجميـــع الشـــعب الفلســـطيني علـــى اخـــتالف الجـــنس، والفئـــة العمريـــة، يتعرضـــون والضـــغوط المشـــتر 

لضـــغوط طالـــت مختلـــف الجوانـــب، ســـواء كانـــت نفســـية، واجتماعيـــة، واقتصـــادية. وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة العرفـــي 
 .(9114(، ودراسة أبو هاشم )9111(، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة الكرنز )9114)

النتـائج المتعلقـة بالسـؤال الخـامس والـذي نصـه. هـل توجـد فــروا دالـة إحصـائياً فـي متوسـطات درجـات أفـراد عينـة الدراســة 
(، t.testعلـــى مقيـــاس التلـــوث النفســـي تعـــزى لمتغيـــر الجــــنس. ولإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال اســـتخدم الباحـــث اختبــــار )

 (17لمجموعتين مستقلتين.  كما موضح في جدول رقم )
 

 ( للتعرف على الفروا في التلوث النفسي تبعا لمتغير الجنسt.test( نتائج اختبار )17ول رقم )جد
 التلوث النفسي

 
االنحــــــــــــــــــــــــــــــــــراف  المتوسط التكرار الجنس

 المعياري
 م. الداللة قيمة "ت "

 1.11 9.19 0.63 2.98 95 ذكر الدرجة الكلية
 1.71 9.76 80 أنثى

حيــث يتضــح أنــه  توجــد فــروا ذات  α=1.15أقــل مــن  sig =(0.03مســتوى الداللــة  )يتبــين مــن الجــدول: أن  قيمــة 
داللـــة إحصـــائية فـــي  التلـــوث النفســـي تبعـــاً لمتغيـــر الجـــنس لصـــالح الـــذكور، ويمكـــن تفســـير هـــذه النتيجـــة فـــي ضـــوء طبيعـــة 

لــرأي، والتحــرك بحريــة تامــة، العــادات والتقاليــد الســائدة فــي المجتمــع الفلســطيني، والتــي تتــيح الفرصــة للــذكور للتعبيــر عــن ا
بعكــس اإلنــاث الالتــي تفــرض علــيهن الرقابــة االجتماعيــة، والتــي تحــد مــن قــدرتهن علــى اإلفصــاح عــن أفكــارهن، والســلوك 
العلني، كما يمكن تفسير هذه النتيجـة فـي ضـوء الخصـائص الشخصـية والنفسـية التـي يتسـم بهـا الـذكور، فالـذكور يتصـفون 

كم في انفعاالتهم، فهم أكثر تمرداً على الواقع ، وأكثـر جـرأة علـى االنسـحاب مـن معتـرك الحيـاة باالندفاعية، وصعوبة التح
االجتماعيــة، والتعلــق بأنمــاط ثقافيــة أخــرى مخالفــة للعــادات والتقاليــد. وتختلــف هــذه النتيجــة مــع دراســة الشمســي ومبــارك 

 (9112(، ودراسة حسين )9111)
 التوصيــــات:

 في ضوء ما تمخضت عنه الدراسة من نتائج، أمكن التوصية بما يأتي:  
تصميم برامج إرشادية مـن قبـل المختصـين تهـدف إلـى المحافظـة علـى الهويـة الحضـارية واإلخـالس لهـا، وخفـ   -1

 مظاهر التعلق غير اآلمن بالمظاهر الشكلية األجنبية.
ن األحـــداث الحياتيـــة الصـــادمة، وتتـــيح لهـــم فـــرس النمـــو تهيئـــة بيئـــة نفســـية وانفعاليـــة مريحـــة لألطفـــال، تبعـــدهم عـــ -9

 النفسي السوي.
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ضرورة االهتمام بتصميم برامج إرشادية لمساعدة األطفال الذين تعرضوا لخبرات مؤلمة، من أجـل اسـتعادة االتـزان  -1
 االنفعالي والطمأنينة النفسية لهم.

حضـــارية، والحاثـــة علـــى المحافظـــة التمســـك بـــالقيم تضـــمين المنـــاهج الدراســـية باألبعـــاد التربويـــة المعـــززة للهويـــة ال -4
 االجتماعية، واالنتماء الوطني. 

ـــى تكثيـــف جهـــودهم فـــي مكافحـــة ظـــاهرة  -5 دعـــوة الخبـــراء والمختصـــون فـــي المجـــال الســـيكولوجي واالجتمـــاعي إل
 التلوث النفسي لدى الشباب والحد منها ووقاية المجتمع منها. 

 دراســــات مستقبليــــة مقترحـــة:
 يقترح الباحث إجراء الدراسات التالية:

 أساليب الهوية وعالقتها بالتلوث النفسي لدى طلبة الجامعات. -1
إجــــراء دراســــات أخــــرى تتنــــاول عالقــــة متغيــــري الدراســــة الحاليــــة )أحــــدهما أو كليهمــــا( بمتغيــــرات أخــــرى الشــــعور  -9

 بالنقص، واالكتئاب، والقلق، وعوامل الخمسة الكبرى للشخصية.
 مج معرفي سلوكي في خف  التلوث النفسي لدى ذوي اضطراب الوسواس القهري.فاعلية برنا -1

 المراجـــع

 القرآن الكريم: تنزيل رب العالمين -1

رسـالة (. خبرات الطفولة وعالقتها بالتسامح مقابـل التعصـب لـدى طلبـة المرحلـة الثانويـة، 9114أبو هاشم، عماد ) -9
 ، كلية التربية، جامعة األزهر بغزة.ماجستير

الجـامع المسـند الصـحيح المختصـر مـن أمـور رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه هـ( 1499البخاري، محمد بن إسماعيل ) -1
 ، دار طوا النجاة للنشر.1تحقيق محمد زهير الناصر، ط وسلم،

 ، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.التكيف والصحة النفسية للطفل(. 9117بطرس، بطرس ) -4

( الخبـــرات النفســـية فـــي الطفولـــة وعالقتهـــا باالتجـــاه نحـــو المشـــاركة السياســـية لـــدى الطلبـــة 9111جـــودة، مهيـــب ) -5
 ، كلية التربية، جامعة األزهر بغزة.رسالة ماجستيرالجامعين بقطاع غزة، 

مجلـــة دراســـات عربيـــة فـــي التربيـــة وعلـــم الـــنفس (. التلـــوث النفســـي لمـــوظفي جامعـــة بغـــداد، 9112حســـين، نعمـــة ) -6
 .414-122(، 21) السعودية،
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مجلـة (. التلوث النفسي لدى طلبة كلية التربية وعالقته بـبع  المتغيـرات، 9115رمضان، هادي والجباري، جنار ) -7
  .11-1(، 9، )11، جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية

ــــــــــــــة(. 9111الســــــــــــــامرائي، صــــــــــــــادا ) -2 ــــــــــــــوم النفســــــــــــــية العربي ــــــــــــــة شــــــــــــــبكة العل ، نفــــــــــــــوس داخــــــــــــــل شــــــــــــــرنقة، مجل
www.arabpsynet.com/Samarrai/DocSamarraiWaMaSawahaa10

-250913.pdf 

مجلــة األســتاذ جامعــة (. التلــوث النفســي لــدى طلبــة جامعــة بغــداد، 9111الشمســي، عبــد األميــر ومبــارك، أحمــد ) -2
 .959-911(، 141، )بغداد

 (. التلــوث النفســي وعالقتــه بالنضــج االنفعــالي لــدى طلبــة معاهــد إعــداد9111شــهاب، شــهرزاد والعبيــدي، زهــور ) -11
-11(، 14، )، مجلـــة دراســـات تربويـــةالمعلمـــين ومعاهـــد الفنـــون الجميلـــة فـــي مركـــز محافظـــة نينـــوى

12. 

(. فاعليــة برنــامج إرشــادي فــي خفــ  التلــوث النفســي لــدى طــالب كليــة التربيــة الرياضــية فــي 9119طــراد، حيــدر) -11
 .141-21(، 9)ج 1(، 5) مجلة علوم التربية الرياضيةجامعة بابل، 

رســــالة (. الخبــــرات المؤلمــــة المبكــــرة وعالقتهــــا بقلــــق الســــمة لــــدى طلبــــة المرحلــــة الثانويــــة، 9114العرفــــي، نــــوارة ) -19
 ، كلية اآلداب، جامعة قار يونس ليبياماجستير

(. خبــرات الطفولــة وعالقتهــا بــاألمن النفســي وســمات الشخصــية لــدى المشــاركين سياســياً وغيــر 9119قــدوم، ريــم ) -11
، كليــة التربيــة، جامعــة األزهــر رســالة ماجســتيرت فــي قطــاع غــزة، المشــاركين سياســياً مــن طلبــة الجامعــا

 بغزة.

(. الخبـرات النفسـية فـي الطفولـة والمراهقـة وعالقتهـا بـاالغتراب النفسـي لـدى طلبـة الجامعـات 9111الكرنـز، إيـاد ) -14
 ، كلية التربية، جامعة األزهر بغزة.رسالة ماجستيرفي محافظات غزة، 

ــــد الكــــريم ) -15 ــــى (. تح9114كــــريم، عب ــــد أنمــــاط وســــمات الشخصــــية مــــن خــــالل مــــدى ســــاعات المشــــاهدة عل دي
 .926-957(، 9، )12 مجلة جامعة أبحاث البصرة،األنترنت، 

 (. العنف والطفولة )دراسات نفسية( عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.9112مجيد، سوسن ) -16

 ، جامعة الموصل: كلية التربية.اهرسالة دكتور (. التلوث النفسي لدى طلبة جامعة الموصل، 9114محمد، أسامة ) -17
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: دليــــل التعليمــــات، اســــتبيان خبــــرات اإلســــاءة فــــي مرحلــــة الطفولــــة(. 9114مخيمــــر، عمــــاد وعبــــد الــــرازا، عمــــاد ) -12
 القاهرة: دار األنجلو المصرية.

، 9، مجلــة األســتاذ(. التلــوث النفســيك وعالقتــه بــالتوافق االجتمــاعي عنــد طلبــة جامعــة بغــداد، 9117ميــرة، كــاظم ) -12
 .166-147، 991اإلصدار 

مجلـة العمـل فـي محافظـة رفـح،  عـن العـاطلين الجامعـات خريجـي لـدى النفسـي (. التلـوث9117النواجحة، زهير ) -91
 .922-967(، 1، )4، العلوم النفسية والتربوية

 (. خبـرات اإلسـاءة النفسـية فـي مرحلـة الطفولـة وعالقتهـا باضـطراب التشـوه9117الوليدي، علـي و أرنـوط، بشـرى ) -91
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 تصور تربوي مقترح لتعزيز التربية األمنية  في األسرة والمدرسة في األردن

 الدكتورة/ سعاد فايز ملكاوي

 الملخص

هــدفت الدراســة إلــى وضــع دور مقتــرح لألســرة والمدرســة األردنيــة فــي تنميــة وتعزيــز التربيــة األمنيــة لــدى أفرادهــا، تكونــت    
( 111( معلمـــاً و )111( معلمـــاً ومعلمـــًة تـــم اختيـــارهم بالطريقـــة العشـــوائية البســـيطة ، شـــملت )911عينـــة الدراســـة مـــن )

/ 9117مــدارس الشــمال والوســط والجنــوب(، للفصــل الدراســي الثــاني معلمــة مــن مختلــف األقــاليم الجغرافيــة فــي األردن )
تم تطوير أداة البحث وهي)االستبانة( للتصور المقترح، والمكونـة مـن ، واستخدم فيها المنهج المسحي التطويري، 9112

عيـل التربيـة األمنيـة ( فقـرات آلليـات تف11( فقرات لواقع التربية األمنيـة فـي األسـرة والمدرسـة فـي األردن، و)11فقرة، ) 91
وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: إن التقدير الكلي لواقع التربية األمنية لـدى األسـر والمـدارس في األسرة والمدرسة، 

األردنيـــة مـــن وجهـــة نظـــر المعلمـــين والمعلمـــات جـــاءت عاليـــة، كمـــا ان آليـــات تعزيـــز التربيـــة األمنيـــة جـــاء بتقـــدير متوســـط، 
فـي واقـع تعزيـز التربيـة األمنيـة تعـزى  (α≤ 0.05) اللـة الد  وكذلك وعـدم وجـود فـروا ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى 

لمتغيـر الجـنس والخبــرة التدريسـية ، وقــد أوصـت الدراسـة بعــدة توصـيات أهمهــا األخـذ بالـدور المقتــرح الـذي تــم وضـعه فــي 
 الدراسة الحالية لتعزيز مفهوم التربية األمنية لدى الطلبة في األسرة والمدرسة األردنية.

 التربية األمنية ، األسرة، المدرسة. :الكلمات الدالة
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The study aimed to setup a proposal for the role of Jordanian school and family in 
developing the Security formation within their individuals. The study sample consisted of 
(200) teacher, who were selected using the simple random method, the study sample included 
100 male and 100 female school’s teachers from various Geographic Regions of Northern, 
Central and Southern Jordan, enrolled in the second semester 2018/2019. The study was 
carried out using the developmental survey method and the survey questionnaire was 
developed to include two different influencing aspects: The reality of security formation (10 
questions), and the Mechanisms to activate the security formation (10 questions). The study 
reached the following results: The overall evaluation of the reality of the Security formation 
within Jordanian Families and Schools from the perspective teachers came with a high rank, 
whereas, the mechanisms of activating such formation  was moderately placed. Statistically, 
there is no difference, at the level of (α≤ 0.05, in the findings related to the reality of the 
security formation that can be attributed to the Gender or Teaching experience. Finally, the 
study proposed many recommendations to solidify the students’ concept of Security 

formation, the most important of which is the adoption of the proposed role that was 
developed in the current study. 

Keywords: Security formation, Family, School. 
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 -المقدمة:
تسعى األسرة والمدرسة إلى تحقيق النماء، واإلزدهار للطفل، وتعزيز الشعور باألمن من أجل ضمان تربية حقيقية     

مرغوبة له، فتنظيم العالقة بين األسرة والمدرسة تعد ضرورية لضمان مسار العملية التربوية بصورة صحيحة، ونتيجة ظهور 
رة التنمر، وكثرة الجرائم اإللكترونية، وظاهرة التسرب من المدارس أدت المشكالت التي تتعلق بالعنف المدرسي، وظاه

جميعها لتراجع المستوى السلوكي للطلبة، وخاصًة مع  التطورات التكنولوجية السريعة، واالنفتاح على العالم الذي نهل 
في حدوث مشكالت فاألمر يتطلب مزيدا من التخطيط والجهد المكثف لتال .من  كل معين دون رقابة وبال حدود

تربوية تعليمية مستقبلية، وال بد أيضاِ من مراجعة الدور التربوي والتعليمي لكل  من األسرة والمدرسة من خالل التركيز على 
 تعزيز التربية األمنية ألفرادها لضمان العملية التربوية بصورة ناجعة .

الفهم اإليجابي لمعاييره وأنماطه وكيفية التعامل معه إن التراكم المعرفي والتقدم التكنولوجي يتطلب المواكبة و   
بالصورة الصحيحة واآلمنة بحيث ال تترك ورائها خلاًل واضحاً في قيم المجتمع وعلى درجة أصالته، وهذا يتطلب بطبيعة 

تنشئة االجتماعية الحال التركيز على الثوابت األمنية من خالل التنشئة األمنية الصحيحة لألفراد والتي تتوالها مؤسسات ال
 1 )   وعلى رأسها األسرة والمدرسة )

إن التطورات التكنولوجية السريعة اليوم وخاصًة ثورة األنترنت وما يحمله من فوائد في مجال التعليم عبر األنترنت    
، لهذا نجد والمخاطر التي تتمثل من خالل سهولة استغالل خدماتها في العمل الدعائي أو التخريبي أو غير األخالقي

أن معظم ما يتضمنه من معلومات يتم إعداده وفق الجهات األمنية المسيطرة على التكنولوجيا وإمكانية دخول المتطفلين 
والمجرمين من أصحاب األغراض السيئة ، كما يمكن اختراا شبكة المعلومات الخاصة بالجهات األمنية والوطنية في 

بل البع  في بث مواد تشجع على العنف واإلجرام والجنس، ومن تسرب بع  األوقات،  ويستخدم اإلنترنت من ق
للمعلومات الشخصية،  ومن هنا فقد أصبحت قضية نشر ثقافة االستخدام األمن لإلنترنت هي ضرورة واجبة ولذلك 

ويكون ذلك  يتوجب على األسرة والمدرسة معًا القيام بمجموعة إجراءات لحماية أفراد العائلة عند استخدام اإلنترنت،
 (.2من خالل تقديم الوعي واإلرشاد الالزمين لحماية األفراد، والمجتمع من كل المخاطر)

إن اإلنسان بطبيعته دائمًا يسعى إلشباع حاجاته األساسية من طعام وشراب ومأوى، وال تقل حاجة األمن عن    
الكريم عن هذه الحاجات وضرورة شكر العباد  تلك الحاجات السابقة وإن لم تكن في المقدمة أساساً، وقد عبر القرآن

 (.1لله ، قال تعالى" فليعبدوا رب هذا البيت، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف" )قري :

                                                           

اتجاه الطلبة نحوها، بناء وحدة في التربية األمنية لمنهاج التربية اإلسالمية للصف الحادي عشر وأثرها على التحصيل و  )1 (   

 .3علي قنديل، الجامعة اإلسالمية ، غزة، ص 

 ) 2 ( األنترنت: الفوائد والمخاطر، أسماء عبد الرازق، مجلة الخدمة االجتماعية، مصر، ص، 219. 
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وتعد نعمة األمن من أبرز النعم التي وهبها الله لإلنسان، وهي من المطالب المهمة التي ال يستغني عنها الفرد قال    
(. واألمن النفسي هو تحرير 15م رب اجعل هذا البلدآمناً وأجنبني وبني ان نعبد األصنام )إبراهيم: تعالى" وإذ قال إبراهي

 الفرد من مصادر الخوف وهو من أهم شروط الصحة النفسية، الن الخوف سبب اساسي للمتاعب النفسية المتنوعة. 

ية دورًا بارزًا في نشر الثقافة األمنية وتعزيز لقد اصبح من الصعب على الدول الفصل بين التربية واألمن، فأصبح للترب
الوعي األمني بين األفراد، وأصبح األمن ليس مهمة األجهزة األمنية الرسمية في المجتمع إنما تحقيقه هو شراكة بين 

وابراز  االجتماعية وعلى رأسها األسرة والمدرسة من خالل توعية األبناء الطلبة باألمن والمحافظة عليه مؤسسات التنشئة
الجانب األمني الحضاري للمجتمع، وواصبحت المؤسسات اليوم في دول العالم تعمل بتنافسية شديدة لتحقيق األمن 

 ( 1من والتوعية األمنية لضمان بقاء مجتمعات صالحة ومزدهرة ) 

نونية واألخالقية التي ترتبط إن وجود الثقافة األمنية والمتمثلة بوجود العادات والتقاليد والقيم واألعراف والمعايير القا
بتحقيق مطلب األمن واألمان هي التي تسهل تحقيق التربية األمنية بمعناها اإليجابي والذي يحقق الرفاهية والسعادة 
والتقدم واإلبداع للمجتمعات المعاصرة والمسؤول عن نقل هذه الثقافة بطبيعة الحال مؤسسات التنشئة االجتماعية وعلى 

والمدرسة فهي تقوم بإرشاد األفراد وهدايتهم للسلوك االخالقي القويم وتساعد األسرة والمدرسة أيضاأ في رأسها األسرة 
مساعدة األفراد االمتثال لقيم المجتمع وقواعد القانون من خالل ما تمارسه من وسائل الضبط االجتماعي المختلفة مثل 

 ( 2التعزيز،  التوبيخ، التعزير وغيرها) 

اضحة بين مفهوم األمن والتنشئة االجتماعية، ألن األمن إحدى أهداف التنشئة االجتماعية ويؤكد ذلك إن العالقة و 
ميتشيل دانكن حيث اأشار بأن التنشئة االجتماعية تدور حول: األفراد،  والقدرة على استيعاب المفاهيم،  والفروا 

 ( 3الفردية بين االشخاس، ووسائل الضبط االجتماعي) 

والشراكة الحقيقة بين األسرة والمدرسة، تتمشى والجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية في المجتمع، 
بحيث تحقق أفضل النتائج إلعطاء الطلبة الفرس التعليمية الصحيحة والناجحة، كما تؤدي إلى إزالة العوائق في مجال 

 (.  4تاج طلبة محافظين على أمن المجتمع وتقدمه) التواصل بين األسرة والمدرسة مما يؤدي إلى إن

                                                           

 ) 1( التربية االمنية، جودت سعادة وفهد العميري، مجلة البحوث األمنية، السعودية، ص 184.

 ) 2( التنشئة األمنية - مدخل لعلم التربية األمنية- ، عبدالله غانم، مجلة الفكر الشرقي، الشارقة، اإلمارات، ص، 54.

 ) 3 (المرجع نفسه ص، 63. 

(4 )TRANSITIONING TO HIGH SCHOOL:PARENT INVOLVEMENT AND SCHOOL CHOICE. M. Bullen 
Ontario Institute for Studies in Education, p  14.  
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تشير معظم الدراسات التربوية بأن وجود العالقة بين األسرة والمدرسة أمرًا ضروريًا ألنهما المسؤولتان عن تربية 
ز القيم األطفال، وتنشئتهم، ودور كاِل منهما مكماًل لآلخر من خالل تثبيت المهارات التعليمية، ومراقبة السلوك، وتعزي

 المجتمعية التي  من خالل خطة عمل محددة األهداف الخاصة بالعملية التربوية   .  

إن األمن يتحقق من خالل األسرة اواًل،  التي تحمي األفراد من االنحراف والفساد ووقاية المجتمع من الفوضى 
الن ء من خالل التعليم، وتربيتهم ونقل وغرس قيم السلوك السوي في أذهانهم وتصرفاتهم، وثانيًا المدرسة التي ترعى 

التراث إليهم بعد تطهيره و تنقيته والمساعدة على استيعاب القيم األمنية والمحافظة على السلوك اإليجابي السوي في 
 (. 1  المجتمع)

د من وبما أن المسؤولية األمنية للمؤسسات االجتماعية من أهم متطلبات المجتمع لما لها من دور بارز في الح 
انتشار الجرائم، فعلى األسرة والمدرسة معًا تعزيز وبيان أهمية المسجد وتربيته اإلسالمية باعتباره من أبرز وأهم 

 (. 2المؤسسات االجتماعية الذي يحقق مبادىء األمن النفسي والسلوكي واألخالقي لألفراد )

والتي ركزت في أهدافها على التعاي  السلمي مع  إن النظام التربوي األردني وخاصة فيما يتعلق بالمناهج التعليمية
اآلخر والحوار الجاد ونبذ التعصب واإلرهاب والبحث عن فرس األمن من خالل التفكير الناقد الذي يقود إلى البيئة 

منظومة اإلبداعية التي تحلم بها المجتمعات ألفرادها، واإليمان بأن الطالب قادر على أن يكون جزءاً أساسياً من أجزاء ال
 (. 3التربوية الصحيحة في المجتمع األردني) 

 مشكلة الدراسة
أصبح مفهوم التربية األمنية مفهوماً دولياً شائعاً، ولذلك ظهر العديد من التجارب واالجراءات التطبيقية الهادفة إلى    

تفعيل هذا المفهوم ووضعه في قالب  تربوي يعزز األمن الوطني والقومي واالجتماعي للمجتمعات الحديثة الن التربية 
فكرياً وعقائدياً ونفسياً واجتماعياً من خالل ربط برامج التربية بحاجات المجتمع  بمفهومها الواسع ما هي إال تربية االفراد

 واهمها تحقيق األمن واالمان والرفاهية للشعوب وتعزيز االنتماء وتحقيق مفهوم الوطنية. 

دوار األسرة رًا صورية وتقليدية ألابأن هناك أدو   التربوية، الحظت في ضور مما سبق، فإن الباحثة ومن خالل خبرتها
والمدرسة في تعزيز التربية األمنية وتوفير متطلبات األمن والشعور باألمان لألبناء، وقلة االهتمام بتفعيل الشراكة بينهما في 
هذا المجال ، وأيضًا ما زالت األسرة األردنية تلقي العبء األكبر في العملية التعلمية التعليمية بكل جوانبها على 

ؤوليتها كشريك أساسي في تلك العملية، مما كان له انعكاسات سلبية على نمط التربية وخاصة المدرسة، وتسحب مس

                                                           

 ) 1 ( النظام التربوي األردني في األلفية الثالثة، تيسير الخوالدة، الحامد للنشر والتوزيع، األردن، ص، 17.

 ) 2 ( التربية االمنية، مسؤولية مؤسسات التنشئة االجتماعية، أحمد غنوم، مجلة البحوث االمنية، السعودية، ص، 52. 

  ) 3 ( االستثمار في اإلنسان من أجل التنمية، عزت جرادات، جريدة الرأي، األردن.
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األمنية بين أهم وأبرز مؤسستين تربويتيين تعليميتين، وبالتالي التأثير السلبي على مخرجات التعليم لدى األفراد مع األخذ 
آلن بتنافسية شديدة في مجال تطوير وتفعيل الشراكة بين بعين االعتبار بأن القطاعات التعليمية في دول العالم تعمل ا

لتقدم تصور تربوي مقترح لتعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األسرة والمدرسة، ومن هنا جاءت هذه الدراسة 
 األردن .

 هدف الدراسة وأسئلتها
 تهدف الدراسة الحالية إلى اقتراح تصور تربوي لتعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن     

 من خالل اإلجابة على سؤال الدراسة التالية:     

 لية:ما التصور التربوي المقترح لتعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن؟ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التا  

 ما واقع التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن؟ .1

( فــي تحديــد درجــة واقــع التربيــة األمنيــة بــين األســرة α=0.05هــل توجــد فــروا ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى ) .9

 والمدرسة في األردن من وجهة نظر معلمي المدارس االساسية في األردن تعزى لمتغير الجنس والخبرة؟ 

 ما آليات التعاون لتعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن؟  .1

 ما التصور التربوي المناسب لتعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن ؟ .4

 أهمية الدراسة
ــ ة فــي تنــدرج أهميــة الدراســة مــن أهميــة الموضــوع فــي حــد ذاتــه، فالبحــث عــن تصــور مناســب لتعزيــز التربيــة األمني

األسرة والمدرسة في األردن ، معناه معرفة الواقع الفعلي لمستوى التربيـة األمنيـة بـين األسـرة والمدرسـة، وبالتـالي الـدفع نحـو 
التربيــة األمنيــة فــي المجتمــع إلــى اإلزدهــار، والتطــور، وبنــاء األجيــال الواعــدة،  وتنبــع أهميــة الدراســة كــذلك مــن أهميــة بنــاء 

رف واقع  التربية األمنية بين األسرة والمدرسة في األردن ، وتأساير هـذه الدراسـة أحـد االتجاهـات إطار نظري يساهم في تع
العالمية التعليمية، والتربوية المعاصـرة فـي مختلـف دول العـالم والتـي تتمثـل فـي ضـرورة توطيـد العالقـات بـين أهـم مؤسسـات 

اإلبـداع ، ولـذلك فمـن المؤمـل أن تسـتفيد مـن نتـائج هـذه  المجتمع من اجل تـوفي األمـن واالمـان للوصـول إلـى االبتكـار و
 الدراسة الجهات اآلتية:
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كل أسرة و مدرسة أردنية في المجتمع األردني، من خـالل مـا توصـلت لـه الدراسـة مـن تعـرف واقـع التربيـة األمنيـة   
 .في األسرة والمدرسة في األردن والمجتمع بكافة مؤسساته

 

 

 مصطلحات الدراسة
هــي التــي تعمــل علــى إنشــاء الموائمــة بــين ســلوك الفــرد مــن ناحيــة وتحقيــق أمــن  األمنيــة: اصــطالحا :التربيــة  -

والتـي تهـتم بإعـداد , المجتمع واستقراره من ناحية أخرى، وهي بعداً مهمـاً مـن  أبعـاد التربيـة بمعناهـا الشـامل
نشــئة االجتماعيــة تقــوم بهــا طريقــة فــي التالفــرد مــن الناحيــة األمنيــة لكــي يــتمكن مــن مجابهــة الحيــاة، وهــي 

مؤسســات التنشــئة االجتماعيــة لحمايــة النشــىء مــن التيــارات الســلبية الهدامــة، التــي تهــدد أمــن المجتمعــات 
 (. 1وسالمتها )

الطــرا والوســائل التــي تســتخدمها مؤسســات التنشــئة االجتماعــة وخاصــًة األســرة والمدرســة وتعــرف إجرائيــا :  -
التنشـئة السـليمة التـي تـؤدي لتـوفير األمـن والحمايـة لألبنـاء والمحافظـة علـى ا في تربية األبناءباستخدام طرا 

 لسلوكيات المقبولة ضمن قيم المجتمع.

ـــِرهأم { باللغـــة العربيـــة تعنـــي اإلمســـاك والقـــوة، لقولـــه ســـبحانه وتعـــإلى: األســـرة:  - ـــاهأم  ِوِشـــِدد نِا ِأس  ِن ـــنأ ِخِلق  }ِنح 

  [.92]سورة اإلنسان:

بأنهــا "الخليــة األولــى فــي جســم المجتمــع، وهــي النقطــة األولــى فــي التطــور، وهــي الوســط يعرفهــا أوجســت كونــت 

 (. 2الطبيعي االجتماعي الذي يترعرع فيه الفرد وينشأ تنشئة أسرية اجتماعية") 

( بأنهــا: "المنشــأة التــي تــتم مــن خاللهــا العمليــة التعليميــة، ســواء فــي الروضــة،   1تعرفهــا إيبســتن ):المدرســة -

أوالمدرسة، أو المركز التعليمي، ولكل منها أهدافها، وبرامجهـا، وأنشـطتها، ومناهجهـا، وهـي منطلـٌق للتنميـة 

                                                           

 ) 1 ( التربية األمنية، جودت سعادة و فهد العميري، مجلة البحوث األمنية، السعودية، ص 211.

  ) 2 ( األسرة والمجتمع، سيد عبد العاطي، دار المعرفة الجامعية مصر، ص، 67. 
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مهـارات الجديـدة االجتماعيه، وتؤكد قدرة الطلبة نحو التغييـر، والتطـور، وتعزيـز ثقـتهم بأنفسـهم مـن خـالل ال

 التي يتعلمونها في المدرسة".

  والمدرسة نظام تعليمي مفتـوح، يـؤمن بـأن المـتعلم والمعلـم يتعايشـان مـع المجتمـع،   ويتفـاعالن معـه ويتحسـس

 .) 2( يعتمد على طرائق متنوعة مشكالته، ويحافظان على امنه وسالمته، ويسعيان لحلها، وهي مركز للتعلم، والتعليم

 البحم:منهجية 
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التطويري باعتباره األنسب لتحقيق أهداف الدراسة والسيما أنه يهتم بدراسة 

الظاهرة كما هي من خالل جمع البيانات، وتحليلها، وتحليل النتائج، وتفسيرها من خالل ارتباطها بالواقع، وفي ضوء 

 ي األسرة، والمدرسة في األردن .ذلك يتم اقتراح تصور تربوي للتربية األمنية ف

 حدود الدراسة
 تتحدد الدراسة باآلتي:

 معلمي ومعلمات المدارس في األردن.الحدود البشرية اقتصرت الدراسة على  .1

 م.9117/9112الحدود الزمانية: تم تنفيذ الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  .9

 على مدارس من الشمال والوسط والجنوب في األردن.الحدود المكانية: تم تطبيق الدراسة  .1

 الدراسات السابقة ذات الصلة

                                                                                                                                                                                                   

(1)  -Levels  of Leadership: Effects of district and school leaders on the quality of  school  programs  

of  family  and  community involvement .J, Epstein, Educational Administration Quarterly, USA, P 

12. 

   
 ( دور اإلدارة المدرسية في تفعيل المدرسة المجتمعية في مدارس مديرية المزار الشمالي من وجهة نظر مديري المدارس1)

األمور والطلبة،  جامعة اليرموك، االردن.وأولياء   
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( عام إلى وجود 12-14( في دراسته التي طبقها على ممن تترواح اعمارهم بين)1()9116كما توصل)زيميرمان،   -

طردية بين االسرة  عالقة بين تكوين األسرة واألدوار التي تقوم بها، وانحراف المراهقين الذكور حيث توجد عالقة

التي ىيسود بها مقومات العالقة الجيدة وبين انضباط سلوك أبنائها خارج البيت وهماك عالقة عكسية بين االسرة 

 التي تعاني من التفكك والتوتر بيت األبوين ولجوء ابنائها للسلوك العنيف او الجانح.

فروا الفردية بين الطلبة العنفين وغير العنفين في ( هدفت التعرف على ال2()9111وفي دراسة )للرويلي والشرعة،   -

الشعور باألمن النفسي، ووضوح الهوية النفسية في منطقة القريات في المملكة العربية السعودية، تكونت عينة 

، 9111/9111( طالباً عنيفاً خالل العام الدراسي 167( طالباً غير عنيف، و)167( طالباً،  )914الدراسة من)

هداف الدراسة تم استخدام مقياس ماسلو للشعور باألمن ومقياس الهوية النفسية، وأظهرت النتائج فروا ولتحقيق أ

ذات داللة إحصائية بين الطلبة العنيفين وغير العنيفيين في الشعور باألمن، حيث أن الطلبة العنيفيين أكثر مياًل إلى 

ًا إلى وجود فروا ذات داللة إحصائية بين الطالب عدم الشعور باألمن من الطلبة غير العنيفيين، وتوصلت أيض

العنيفيين وغير العنيفيين في مجاالت الهوية النفسية،  حيث تبين أن الطلبة غير العنيفيين أكثر تحقيقًا للهوية من 

 الطلبة العنيفيين، وكذلك وجود فروا بين العنيفيين وغير العنيفين في مجال تعليق الهوية.

(،  هدفت الدراسة تعرف تأثير قبول المعلمين ومفهومهم الذاتي، 3()9111وسانر وسارت،  وفي دراسة )إيركمان -

طالب في  991وموقفهم المدرسي في التحصيل الدراسي لألطفال في سن المدرسة في تركيا ،. شملت العينة 

                                                           

)1 (Deliquesce in Male adolescents, The role of alexithymia and Family structure,G,Zimmerman n, 

Journal of Adolescence, P 65.  

ليح الرويلي، حسين السعودية، ف األمن النفسي ووضوح الهوية لدى الطالب العنيفين وغير العنيفين في مدارس المملكة العربية( 1) 

.  1 الشرعة، جامعة مؤتة، االردن، ص  

)3 (Influence Of Perceived Teachers Acceptance, Self- Concept, And School Attitude on the 

Academic Achievement Of School- Age Children Of Turkey, Erkman, A, Caner, H, Sart, Sage journal 

Published, Bogazici University, Istanbul. 
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للمفهوم   Piers-Harrisالصف الخامس في اسطنبول، تركيا. استأخدمت استبيانة لقبول المعلمين ، ومقياس 

(. GPAالذاتي ، واستطالع تقييم موقف المدرسة في جمع البيانات. وتم تقييم اإلنجاز حسب معدل الدرجات )

وأظهرت النتائج أن النظرة إلى قبول المدرسين ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالموقف المدرسي اإليجابي للبنين والبنات 

بط ارتباطًا وثيًقا باإلنجاز األكاديمي للمعلمين الذكور اكثر من ومفهوم الذات األعلى. كما أن قبول المدرس يرت

المعلمات. وكشف تحليل االنحدار في قبول المدرس  واإلدراك الذاتي األكاديمي )أحد مكونات السلوك 

المدرسي( كانا مؤشرين مهمين ومستقلين لإلنجاز األكاديمي للذكور ، ولكن التصور الذاتي األكاديمي فقط هو 

توقع بشكل كبير اإلنجاز األكاديمي للبنات. وأيدت الدراسة االستنتاج بأن اإلدراك اإليجابي للفتيان  الذي

للمدرسين كان عاماًل مهمًا في التحصيل األكاديمي. ومع ذلك ، فإن كل من األوالد والبنات الذين ينظرون إلى 

 ي ومفهوم ذاتي إيجابي أيضاً من معلميهم.معلميهم على قبولهم يميلون إلى أن يكون لديهم موقف مدرسي إيجاب

( حول فاعلية التربية اإلسالمية في تحقيق الطمأنينة واألمن النفسي، 1()9111وفي دراسة اجرتها )الجراح والزيوت،  -

في جامعة اليرموك باألردن خيث هدفت الدراسة التعرف إلى أهمية التربية اإلسالمية القائمة على الحب واألمن 

لتوازن واالعتدال في تحقيق الـمن النفسي بكل أبعادة لألبناء في األسرة والمدرسة والمسجد، وأثر ذلك والحوار وا

 على السلوك القويم الذي يساعد األفراد تجنب الوقوع في الرذيلة والخطاً.

( في دراسته التي هدفت الكشف عن مستوى التكيف المدرسي والشعور 2()9119وأشار )وردات والصمادي،  -

( 151( طفاًل، منهم )717ألمن النفسي لدى أبناء النساء المعنفات وغير المعنفات، تكونت عينة الدراسة من)با

( طفاًل من أبناء النساء غير المعنفات في المحافظات األربعة)جر ، 157أبنًا وإبنًة من أبناء النساء المعنفات و )

                                                           

  .2ألردن، ص ( فاعلية التربية اإلسالمية في تحقيق السكينة واألمن النفسي، خولة جراح و يوسف الزيوت، جامعة اليرموك، ا1) 

    

صمادي، جامعة حمد ال( التكيف المدرسي والشعور باألمن النفسي لدى أبناء النساء المعنفات وغير المعنفات، عبدالله وردات، أ2) 

. 1اليرموك، األردن،  ص،   
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ة األسرة بإقليم الشمال في األردن، وتم تطوير مقياس عجلون، إربد ، المفرا( تم اختيارهم عن طريق مركز حماي

التكيف لتحقيق اغراض الدراسة واظهرت النتائج بان مستوى التكيف المدرسي ككل البناء المعنفات وغير 

المعنفات جاء بدرجة مرتفعة، ومستوى التكيف المدرسي ككل لدى أبناء النساء المعنفات جاء بدرجة متوسطة، 

الة إحصائيًا بين أبناء النساء غير المعنفات وأبناء النساء المعنفات يعزى لمتغير حالة أمهات ووجود فروا ذات د

االبناء ، لصالح أبناء النساء غير المعنفات، ووجود فروا دالة إحصائيًا في مستوى التكيف المدرسي يعزى لتفاعل 

وى التكيف المدرسي لدى إناث النساء غير متغيري حالة األمهات األبناء والجنس، حيث تبين وجود ارتفاع في مست

  المعنفات.

( حول اثر بناء وحدة في التربية األمنية لمنهاج التربية اإلسالمية لدى طلبة  1()9111وفي دراسة أجراها)قنديل،  -

الصف الحادي عشر وأثرها في التحصيل واتجاه الطلبة نحوها في فلسطين، وهدفت إلة التتعرف على اهمية بناء 

تعليمية في التربية األمنية لمنهاج التربية اإلسالمية وتاثير ذلك إيجابياً على إتجاه الطلبة، وتكونت الدراسة من  وحدة

( طالبًا لطالب الصف الحادي عشر من مدرستي المنفلوطي وشهداء المغازي في فلسطين، 62عينة عشوائية )

هاج التربية اإلسالمية وتطبيقه العملي على حياة الطلبة وخرجت الدراسة بنتائج بانه ال زال هناك فرا بين أهداف من

التربوية والتعليمية، وما زالت الحاجة ماسة ماسة لتفعيل محتويات منهاج الترلة اإلسالمية لتحقيق التربية األمنية 

 بمفهومها الصحيح. 

( حول 2()9114)الشاعر، وفي ندوة قام بها في مركز البحوث والدراسات في جامعة األمير نايف بمنطقة القصيم  -

العالقات التكاملية بين االجهزة األمنية والتربوية في الوطن العربي، حيث تلمس الشاعر الظواهر األمنية في الوطن 

                                                           

اتجاه الطلبة ( بناء وحدة في التربية األمنية لمنهاج التربية اإلسالمية لدى طلبة الصف الحادي عشر وأثرها على التحصيل و1)

  . 2نحوها، علي حسن قنديل، الجامعة اإلسالمية ، غزة، ص، 

البحوث، األمنية والتربوية في الوطن العربي، عبدالرحمن الشاعر، مركة الدراسات و ( ندوة العالقات التكاملية بين األجهزة 2) 

234 المجلة العربية للدراسات األمنية، السعودية، ص  
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العربي و اهمية الفكر األمني في منظومة التكامل بين رجل األمن والتربوي وخاصة المعلم الموكل بتربية الن ء 

التجارب االجنبية التي حققت التكامل بين رجال األمن والمواطنين وأهمها التجربة وتعليمهم، وعرض أيضًا بع  

 الكندية الناجحة في هذا المضمار.

( حول الصورة النمطية لألجهزة األمنية في وعي المواطن العربي، حيث 1()9114وفي دراسة أجراها )حسن،  -

نية، وتوظيف هذا لفهم للتفكير بعناصرتصور ممكنة لمد وضحت الدراسة فهم العالقة اإلشكالية للناس باألجهزة األم

جسور الثقة بين الناس وأجهزة األمن، واتبعت الدراسة منهج الوصف والتحليل في إطار البعد التاريخي لعالقة الناس 

 بأجهزة األمن، وتحليل مضمون بع  النصوس و األشكال الفنية التي عكست تلك العالقة ليفسر طبيعتها الواقعية.

( بدراسة هدفت التعرف على مدى توافر مبادىء التربية الوالدية اإلسالمية في  2()9115قام )العودات وحسين،   -

البيئة األسرية وعالقته بمستوى األمن النفسي لدى طلبة جامعة اليرموك في األردن، ولقد ركزت الدراسة على األمن 

ية الوالدية اإلسالمية الصحيحة في تحقيق األمن بمختلف أشكاله النفسي وأهميته في حياة الطلبة، وأهمية توافر الترب

( على 9114/9115لالبناء سواء األمن الفكري واالجتماعي والنفسي والثقافي وغيره، وطبقت الدراسة في العام)

لوالدية مجموعة من طلبة البكالوريوس في جامعة اليرموك من خالل توزيع استبانة للتعرف على اهمية توافر التربية ا

 اإلسالمية لدى أسرهم واهميتها في توفير األمن البنائهم الطلبة.

( حول تعرف الدورإجراءات األمن والسالمة في الجامعات في تعزيز األمن 3( )9115وفي دراسة أجراها)الزعيبر،  -

قع الفعلي النفسي لدى طالبات كليات التربية بجامعة المجمعة في السعودية، هدفت الدراسة غلة تشخيص الوا

                                                           

     . 317( الصورة النمطية لألجهزة األمنية وأثرها في وعي المواطن العربي، سمير حسن، مجلة جامعة دمشق، سوريا، ص1) 

امعة اليرموك، ( مدى توافر مبادء التربية الوالدية اإلسالمية في البيئة األسرية وعالقته بمستوى األمن النفسي لدى طلبة ج2) 

       .3إسالم العودات و أحمد حسين، جامعة اليرموك، األردن،ص 
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لكليات التربية في جامعة المجمعة، واثر التخصص الدراسي على مستوى األمن النفسي للطالبات وكذلك حصر 

( طالبة من جامعة المجمعة، 9992المقترحات التي تساهم في تفعيل األمن والسالمة، حيث بلغت عينة الدراسة )

للطالبات واالستقرار من خالل توافر األمن الجامعي وخرجت الدراسة بنتائج ان الجامعة توفر األمن والحماية 

 وتفعليه داخل حرم كلية التربية.

( في دراسته التي هدفت بناء مقياس لألمن المدرسي لطالب المرحلة الثانوية في 1()9116وأشار )الخالدي،  -

( 47171سة من )مدينة الرياض، هدفت ومعرفة عالقة األمن المدرسي بالتحصيل الدراسي، وتكون مجتمع الدرا

( طالبا تم اختيارهم بالطريقة العنقودية، وتم التحقق من صدا القياس بثالث 141طالبا وتكونت عينة الدراسة من:)

طرا هي: الصدا الظاهري، والصدا العاملي، واالتساا الداخلي )صدا البناء(، كما تم التحقق من ثبات 

بار )ات( لعينتين مستقلتين، واختبار تحليل التباين األحادي المقياس بطريقة ألفاكرونباخ. واستخدم الباحث اخت

"ف"، ومعامل ارتباط بيرسون، والتكرارات والنسب المئوية، واالنحراف المعياري، والوسط الحسابي الموزون لتحليل 

تمتعون البيانات.وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها:  أن طالب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض ي

بمستوى عال  من األمن المدرسي، ومستوى جيد في التحصيل الدراسي، وكذلك وجود عالقة ذات داللة إحصائية 

بين األمن المدرسي والتحصيل الدراسي لديهم، وهذه العالقة طردية موجبة االتجاه، فكلما زاد أحدهما زاد اآلخر 

 والعكس صحيح.

 مجتمع الدراسة

                                                                                                                                                                                                   

ي كلية التربية في جامعة المجمعة ف( دور إجراءات األمن والسالمة في الجامعات في تعزيز األمن النفسي لدى طالبات 3)

  .3السعودية، إبراهيم الزعبير، مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، مصر، ص 

ة العربية ( األمن المدرسي وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض، هاني الخالدي، المجل1) 

. 161ص للدرسات األمنية والتدريب، السعودية،   
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تكون مجتمع الدراسة من معلمـي المـدارس ليمثـل كافـة المـدارس فـي شـمال ووسـط وجنـوب األردن وتبلـغ عينـة الدراسـة    

( معلمــة، العــاملين فــي المــدارس 111معلــم  و) )111( معلــم ومعلمــة، بواقــع )911والتــي تــم اختيارهــا بطريقــة عشــوائية )

 الحكومية في األردن.

 

 

 عينة الدراسة وآداتها

( فقرات لواقع التربية األمنية في 11فقرة، ) 91تم تطوير أداة البحث وهي)االستبانة( للتصور المقترح، والمكونة من    

( فقرات آلليات تفعيل التربية األمنية في األسرة والمدرسة،  بعد تحديد عينة الدراسة 11األسرة والمدرسة في األردن، و)

يبين توزيع العدد النهائي الفراد عينة الدراسة في ( 1والجدول )( معلمًا ومعلمًة، 911بالطريقة العشوائية والتي بلغت)

 ضوء متغيرات الجنس وسنوات الخبرة.

 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب مستويات متغيرتها1الجدول )

 الكلي النسبة التكرار الجنس
 %15 71 ذكر

911 
 %65 111 أنثى

 الكلي النسبة التكرار سنوات الخبرة
 سنوات 11 – 1

 سنة  91 – 11
 سنة 91أكثر من 

 

41 
111 
51 
 

91.1% 
55.1% 
95.1% 
 

911 

  صد  آداة الدراسة
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تم التحقق من صدا آداة الدراسة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين المختصين في العلوم التربوية    

( من آراء المحكين وأصبحت بالشكل النهائي %21واالجتماعية في األردن، للتأكد من سالمة اآلداة وتم األخذ ب)

 ( فقرة ومجالين.91)

  ثبات اآلداة

استخدام معامل االتساا الداخلي وفق معادلة )كرونباخ الفا(، وقد كانت معامالت الثبات   لثبات أداة الدراسة تم    

 (.9كما في الجدول )

 (: معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بالمعيارات الدراسة واألداة ككل و معامل االرتباط المحور باألداة ككل.2الجدول )

معامل االرتباط المحور  معامل كرونباخ ألفا عدد الفقرات المجال الرقم
 باألداة ككل

 10 واقع التربية األمنية في األسرة والمدرسة  .1
.741 
 
 

.934** 
 

آليات تعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة   .2
 في األردن

10 .704 
 

.945** 
 

 811. 20 الكلي  .3
 

 

 
األول واقع التربية األمنية في األسرة والمدرسة ( أن قيم معامل االتساا الداخلي لفقرات المجال 9يالحن من الجدول)

(، وثبات 704.1(، ولفقرات المجال الثاني آليات تعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن )1.741بلغت )

 ( وهذه القيمة مقبولة تربوياً ألغراض الدراسة . 0.722األداة الكلي )

 المعالجة اإلحصائية
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فستكون للسؤال االول عن طريق استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية، والسؤال الثاني ستم استخدام  

الستخراج الفروا، واختبار شيفيه للفروا البعدية، و لإلجابة عن   Two Way Anovaتحليل التباين الثنائي 

ات المعيارية اما السؤال األخير فسيتم وضع التصور التربوي السؤال الثالث: تم استخراج المتوسطات الحسابية واإلنحراف

بناء على أدبيات الدراسة وعلى نتائج الدراسة الكمية. وبعد مناقشة نتائج الدراسة سنختم البحث بالتوصيات المالئمة 

 لتعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن.

 اسة ومناقشتها:إلجابة عن أسئلة الدر االنتائج المتعلقة ب

 ما واقع التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن؟ السؤال األول: -1

ولإلجابة عن السؤال األول، تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية، واإلنحرافـات المعياريـة والنسـب المئويـة لفقـرات أداة 

 فأكثر( عال   %80الدراسة وللمجال ككل، وتم اعتماد المقياس اآلتي، لتقدير: )

 تبين نتائج ذلك، وعلى النحو التالي: ( 6،5،4،1( منخف  جداً. والجداول )%50من 

على    ( المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، الستجابات أفراد الدراسة1الجدول )    

 في األردن.ما واقع التربية األمنية في األسرة والمدرسة المجال األول فقرات 

 
الرقم 
في 

 االستبانة
 فقرات المعيار األول

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 المستوى النسبية

8 
يوفر الطرفان قاعدة بيانات عن حاجة 

 العملية التعليمية للتربية األمنية.
 

 عال   73.49 81. 2.21

10 
تشارك المدرسة األسرة في حل بعض من 

تعترض الشعور باألمان المشكالت التي 
 لدى الطلبة.

 عال   71.83 53. 2.16

 عال   71.66 80. 2.15تتابع المدرسة الوضع االجتماعي للطلبة  9
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وخاصة الذين يعانون من مشكالت 
 اجتماعية متنوعة.

 

4 
تعاني المدرسة من ظاهرة العنف التي تعيق 

 تحقيق التربية األمنية.
 

 عال   71.49 52. 2.15

3 
المدرسة تجارب ناجحة للسلوك تعرض 

اإليجابي في المحاف ة على أمن المدرسة 
 من قبل الطلبة.

 عال   71.49 52. 2.15

تربط المدرسة حاجة التعلم  بتوفر حاجة  6
 األمن الداخلي في المدرسة.

 عال   71.16 80. 2.14

4 

يجري تفعيل خطة تعزيز التربية األمنية من 
المدرسة خالل أنشطة متنوعة تشترك بها 

وأولياء األمور )مؤتمرات، ندوات، نشرات، 
 ملصقات( من قبل الطرفين

 

 عال   71.16 54. 2.14

2 
تشارك األسرة المدرسة في الفعاليات التي 

 تقيمها بخصوص التربية األمنية.
 

 عال   70.33 80. 2.11

توجد جهة إدارية للمتابعة وتعزيز التربية  2
 األمنية في المدرسة

 متوسط 67.16 70. 2.02

1 
توجد خطة من مة لتعزيز التربية األمنية في 

 األسرة والمدرسة.
 

 متوسط 66.49 41. 2.00

 الدرجة الكلية للمعيار األول
2.12 
 

.31 
 

70.63 
 عال   

( أن واقـــع التربيـــة األمنيـــة فـــي األســـرة والمدرســـة فـــي األردن للمجـــال األول قـــد أتـــى بمتوســـط 1نالحـــن مـــن الجـــدول )

(، وهــذا يــدل علــى أن واقــع التربيــة األمنيــة فــي األســرة والمدرســة فــي األردن عاليــة، 31.وانحــراف معيــاري )( 9.19)

وإن كالهما توفران األمن ألفرادهـا عـن طريـق التوجيـه والتوعيـة وأسـس التربيـة الصـحيحة التـي تتبعانهـا فـي التربيـة، والتـي 

 والمساواة. تحقق األمن األسري واحترام اآلخر والحفاا على الحرية
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( ذات األهميـــــة النســـــبية العاليـــــة  حيـــــث ترواحـــــت مـــــا بـــــين 1،5، 2،2،11، 7، 6، 4كمـــــا نالحـــــن أن الفقـــــرات )

( والتــي تــنص" يــوفر الطرفــان قاعــدة بيانــات عــن حاجــة 5( وجــاء بالمرتبــة األولــى الفقــرة رقــم )71.11 -  71.42)

 ( بدرجة عالية،9.91العملية التعليمية للتربية األمنية"، بمتوسط حسابي بلغ ) 

وهذا يدل على مواكبة األسرة والمدرسة االحتياجات األمنية ومتطلباتها لألفراد بالتنسـيق والتعـاون مـع الجهـات األمنيـة 

( والتـي تـنص :تشـارك المدرسـة األسـرة فـي حـل بعـ  مـن المشـكالت التـي تعتـرض 11في البلـد،  تالهـا الفقـرة رقـم )

( بدرجة عالية، وهذا يـدل علـى شـراكة ناجعـة بـين الطـرفين 9.16توسط حسابي بلغ )الشعور باألمان لدى الطلبة" بم

( بدرجــة 9.15( بمتوســط حســابي )2فــي تفهــم قضــايا األفــراد واألخــذ بهــا نحــو ال،مــن واألمــان، تالهــا الفقــرة رقــم )

جتماعيـة متنوعــة" عاليـة، والتـي تـنص "تتـابع المدرسـة الوضـع االجتمـاعي للطلبــة وخاصـة الـذين يعـانون مـن مشـكالت ا

وهــذا يشــير لنجــاح مجــالس أوليــاء األمــور فــي التنســيق لمتابعــة الوضــع االجتمــاعي للطلبــة مــن خــالل الزيــارات المتكــررة 

( والتــي تــنص "تعــاني المدرســة مــن ظــاهرة 4لألهــل واالســتمارات التــي تمــأل لبيــان أوضــاع الطلبــة، ، تالهــا الفقــرة رقــم )

( بدرجــة عاليــة،  وهــذا يشــير إلــى تواجــد بعــ  9.15ألمنيــة". بمتوســط حســابي )العنــف التــي تعيــق تحقيــق التربيــة ا

الحاالت من الطلبة التي تسبب وتخلق العنف في المـدارس ألسـباب متنوعـة، والتـي تحتـاج لمعالجـات دقيقـة للتغلـب 

التـي تـنص "تعـرض (  1على هذه الظـاهرة وخلـق نوعـاً مـن التـوازن الـذي يضـمن االسـتقرار، واألمـن، تالهـا الفقـرة رقـم )

المدرســـة تجـــارب ناجحـــة للســـلوك اإليجـــابي فـــي المحافظـــة علـــى أمـــن المدرســـة مـــن قبـــل الطلبـــة" بمتوســـط حســـابي 

( بدرجــة عاليــة، وهــذا يشــير لنجــاح أجنــدات المــدارس فــي األردن فــي األنشــطة ألعمالهــا الســنوية بحيــث تركــز 9.15)

(التــي 6الً يحتــذى عنــد اآلخــرين، تالهــا الفقــرة رقــم )علـى عــرض تجــارب مــن داخــل المدرســة ومــن خارجهــا لتكـون مثــا

( بدرجــة 9.14تــنص" تــربط المدرســة حاجــة الــتعلم  بتــوفر حاجــة األمــن الــداخلي فــي المدرســة" بمتوســط حســابي )

عاليــة، ممــا يشــير إشــارة واضــحة بــان المــدارس فــي األردن تتمتــع بقــدر امنــي كــاف  لبيئــة تعليميــة آمنــة وناجحــة ومبدعــة 

(  التـي تـنص 2لإلدارة الناجحة وللكادر التعليمي الـذي يعـزز األمـن ويسـعى إليـه دائمـاً،  تالهـا الفقـرة رقـم )وهذا يعود 
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"يجــري تفعيـــل خطـــة تعزيـــز التربيـــة األمنيـــة مـــن خـــالل أنشــطة متنوعـــة تشـــترك بهـــا المدرســـة وأوليـــاء األمـــور )مـــؤتمرات، 

( بدرجــة عاليــة، ممــا يــدل كمــا أشــرنا ســابقاً 9.14نــدوات، نشــرات، ملصــقات( مــن قبــل الطــرفين بمتوســط حســابي )

علــى فعاليــة الشــراكة بــين األســرة والمدرســة فــي األردن ونجــاح تجربــة مجــالس أوليــاء األمــور التــي تشــارك المــدارس فــي 

( التــي تــنص  "تشـارك األســرة المدرســة فــي الفعاليـات التــي تقيمهــا بخصــوس 7األنشـطة الآلصــفية، تالهــا الفقـرة رقــم )

( التــي 9( بدرجــة عاليــة، أمــا الفقــرات ذات األهميــة النســبية المتوســطة رقــم )9.11منيــة بمتوســط حســابي )التربيــة األ

( بدرجـة متوسـطة، وهــذا 9.9تـنص "توجـد جهـة إداريــة للمتابعـة وتعزيـز التربيـة األمنيــة فـي المدرسـة بمتوسـط حســابي )

التربيـــة والتعلـــيم تعنـــى بـــاألمور األمنيـــة وتعزيزهـــا   يشـــير إال انـــه مـــا زالـــت المـــدارس بحاجـــة لجهـــة إداريـــة مكلفـــة مـــن وزارة

(  التـــي تــنص "توجـــد خطــة منظمـــة لتعزيــز التربيـــة 1كوظيفــة مســـتقلة ومنفــردة بهـــا تابعــة للمـــدارس، تالهــا الفقـــرة رقــم )

( بدرجـــة متوســـطة، ممـــا يشـــير إلـــى حاجـــة المـــدارس األردنيـــة 9.11األمنيـــة فـــي األســـرة والمدرســـة بمتوســـط حســـابي )

ة أمنية محكمة ومحددة األهداف وذات معـايير واضـحة مـن أجـل تقيـيم الوضـع التربـوي األمنـي للمـدارس، لخطة سنوي

 ( تقع ضمن المستوى عالية.70.63أما األهمية النسبية للمجال ككل حيث بلغت )

( فـي تحديـد درجـة واقـع التربيـة α=0.05السؤال الوـاني: هـل توجـد فـرو  ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )

األمنيـــة بـــين األســـرة والمدرســـة فـــي األردن مـــن وجهـــة ن ـــر معلمـــي المـــدارس فـــي األردن تعـــزى لمتغيـــر الجـــنس 

 والخبرة؟ 

 متغير الجنس -

واقــع التربيــة  لإلجابــة علــى هــذا الســؤال تــم حســاب المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة  فــي تحديــد درجــة

حســـب متغيـــر الجـــنس  ألســـرة والمدرســـة فـــي األردن مـــن وجهـــة ن ـــر معلمـــي المـــدارس فـــي األردناألمنيـــة بـــين ا

 ( يبين نتائج ذلك.4والجدول )



 

261 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

( للكشف داللة الفروا اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً t(  نتائج اختبار )4جدول ) 
 لمتغير الجنس

 مستوى الداللة قيمة ت درجات الحرية المعيارياإلنحراف  المتوسط الحسابي الجنس

 30. 2.11 ذكر
194 .215 .830 

 31. 2.10 انوى

(  أن قيمـة )ت( غيـر دالـة إحصـائيا فـي تحديـد درجـة واقـع التربيـة األمنيـة بـين األسـرة والمدرسـة 4ويتضح من جـدول )

فــي األردن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس األساســية فــي األردن  تبعــاً لمتغيــر الجــنس، حيــث جــاءت قيمــة احتمــال 

ى أنـــه ال توجـــد فـــروا ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد (، وهـــذا يـــدل علـــ1.15المعنويـــة أكبـــر مـــن قيمـــة مســـتوى المعنويـــة )

بـين متوســطات إجابـات أفــراد عينـة البحــث تعـزى لمتغيــر اخـتالف الجــنس، ممـا يشــير    α=  1.15مسـتوى الداللــة 

إلــى أن هنــاك تقاربــاً  فــي وجهــات نظــر أفــراد العينــة نحــو تحديــد درجــة واقــع التربيــة األمنيــة بــين األســرة والمدرســة فــي 

ة نظــر معلمــي المــدارس األساســية فــي األردن ، وال أثــر الخــتالف  متغيــر الجــنس )ذكــر، أنثــى( علــى األردن مــن وجهــ

 وجهات نظرهم، وإن تحقيق التربية األمنية متوفراً عند الجنسين.

 متغير سنوات الخبرة -

التربيـــة لإلجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال تـــم حســـاب المتوســـطات الحســـابية واإلنحرافـــات المعياريـــة فـــي تحديـــد درجـــة واقـــع 

األمنيــة بــين األســرة والمدرســة فــي األردن مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس فــي األردن لكــل مجــال حســب المســتوى 

 ( يبين نتائج ذلك.5والجدول )

( المتوســطات الحســابية واإلنحرافــات المعياريــة فــي تحديــد درجــة واقــع التربيــة األمنيــة بــين األســرة والمدرســة 5جــدول )

 ةر معلمي المدارس في األردن لكل مجال حسب سنوات الخبر في األردن من وجهة نظ

 المجال المستوى المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

ما واقع التربية األمنية  سنوات 10 – 1 2.17 0.35
 سنة  20 – 11 2.12 0.31
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في األسرة والمدرسة  سنة 20أكور من  2.09 0.29

 الكلي 2.12 0.31 في األردن

ما آليات التعاون  سنوات 10 – 1 2.08 0.36

ألمنية لتعزيز التربية ا

ة في األسرة والمدرس

 في األردن

 سنة  20 – 11 2.09 0.33
 سنة 20أكور من  2.07 0.37

 الكلي 2.08 0.34

 سنوات 10 – 1 2.12 0.33

 الكلي
 سنة  20 – 11 2.10 0.30
 سنة 20أكور من  2.08 0.31

 الكلي 2.10 0.31

 

( للفروا في متوسطات إجابات أفراد One Way ANOVA)(  نتائج تحليل التباين األحادي 6جدول )

 الدراسة تبًعا لمتغير سنوات الخبرة

 مجموع المربعات مصدر التباين المجال
درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 Fقيمة 

الداللة 

 اإلحصائية

ما واقع التربية األمنية 

في األسرة والمدرسة 

 األردن في

 508. 681. 067. 2 133. بين المجموعات

   098. 197 19.314 داخل المجموعات

    199 19.448 المجموع

ما آليات التعاون 

منية لتعزيز التربية األ

 في األسرة والمدرسة

 في األردن

 961. 040. 005. 2 009. بين المجموعات

   118. 197 23.159 داخل المجموعات

 المجموع
23.169 199    
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 الدرجة الكلية

 808. 214. 020. 2 041. بين المجموعات

   095. 197 18.737 داخل المجموعات

    199 18.777 المجموع

 

بـين أفـراد الدراسـة تبعـاً  α=1.15( عدم وجود فروا ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة 6يتضح من الجدول )

لمتغير سنوات الخبرة في جميع المجاالت، مما يدل على  تحديد درجة واقع التربية األمنية بين األسرة والمدرسـة فـي 

األردن مـــن وجهـــة نظـــر معلمـــي المـــدارس فـــي األردن متســـاوية ، ممـــا يشـــير بـــأن الخبـــرة االساســـية متـــوفرة عنـــد معلمـــي 

تعلــــق بفهـــم التربيــــة األمنيــــة والســـعي لتحقيقهــــا عنــــد الطلبـــة بغــــ  النظــــر عـــن ســــنوات الخبــــرة ومعلمـــات األردن فيمــــا ي

 التدريسية وهذا يشير لدرجة الوعي العالية عند المعلمين في األردن. 

 

 ما آليات التعاون لتعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن؟ السؤال الوالم:

( المتوسطات الحسابية، واإلنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، الستجابات أفراد الدراسة على فقرات 7الجدول )
 .ما آليات التعاون لتعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردنالمجال الثاني 

الرقم في 
 فقرات المعيار الواني االستبانة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 المستوى النسبية

6 

تركز األسرة  والمدرسة معاُ على 
تعزيز مفهوم االعتدال والوسطية في 

 عقول الطلبة.
 

 عال   73.66 806. 2.21

7 

تدرب األسرة والمدرسة الطلبة على 
مهارات مختلفة من االتصال 

وأساليب حل الصراع والخالفات 
 والحوار والنقاش.

 

 عال   71.83 512. 2.16
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2 
تصنع المدرسة ميواقا  للتربية األمنية 

 بالتعاون مع أولياء األمور.
 

 عال   71.49 544. 2.15

1 

يشارك الطرفان ) األسرة والمدرسة( 
في وضع القرارات والوسائل لتعزيز 

 التربية األمنية.
 

 عال   71.16 806. 2.14

4 

تفسر المدرسة المجال ألولياء 
النشاطات األمور للمشاركة في 

لالصفيه المتنوعة لدعم مفهوم 
 التربية األمنية.

 

 عال   71.16 546. 2.14

8 
تشرف المدرسة واألسرة على 

المواقع اإللكترونية المستخدمة من 
 قبل األبناء الطلبة إشرافا  مباشرا .

 عال   71.16 806. 2.14

10 
تبلغ األسرة والمدرسة الجهات 
األمنية في حال حدوث الجرائم  

 وحاالت العنف.
 متوسط 69.83 734. 2.10

5 

تعزيز المقدرات الطالبية )الوقافية، 
الدينية، البدنية، الوطنية...( من 

 األسرة والمدرسة.
 

 متوسط 69.83 860. 2.10

9 
تنوير الطلبة بالقيايا األمنية 

)العنف، التسرب، المتعددة مول 
 التنمر( وغيرها

 متوسط 64.16 770. 1.93

3 

يتعاون الطرفان )األسرة والمدرسة( 
بمساعدة وسائل اإلعالم لمواجهة 
 ما يعترض األمن في حياة الطلبة.

 

 متوسط 59.83 524. 1.80

 الدرجة الكلية للمعيار الواني
2.08 
 

.34 
 

69.41 
 متوسط 
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تعزيز التربيـة األمنيـة فـي األسـرة والمدرسـة فـي األردن للمجـال الثـاني قـد أتـى بمتوسـط ( آليات 7نالحن من الجدول )

(، وهـــذا يــــدل علـــى أن المجــــال الثـــاني آليــــات تعزيـــز التربيــــة األمنيـــة فــــي األســــرة 524.( وانحـــراف معيــــاري )1.12)

 والمدرسة في األردن متوسطة.

 -71.16حيـــث ترواحـــت مـــا بـــين )  Kبية العاليــة(  ذات األهميـــة النســـ1،6،4،2،9،7كمــا نالحـــن أن الفقـــرات )

( والتــي تــنص "تركــز األســرة  والمدرســة معــاأ علــى تعزيــز مفهــوم االعتــدال 6( وجــاء بالمرتبــة األولــى الفقــرة رقــم )73.66

(، مما يشير إلى توفر المبادىء التربوية التعليمية فـي األردن 9.91والوسطية في عقول الطلبة، بمتوسط حسابي بلغ )

( 7ي تنبــع مــن ديننــا اإلســالمي الحنيــف الــذي يعــزز الوســطية واالعتــدال فــي ســلوكيات األفــراد، تالهــا الفقــرة رقــم )والتــ

والتــي تــنص "تــدرب األســـرة والمدرســة الطلبــة علــى مهـــارات مختلفــة مــن االتصــال وأســـاليب حــل الصــراع والخالفـــات 

ر أساليب التربية الحضارية في األسـرة والمدرسـة (، وهذا يشير إلى توف9.16والحوار والنقا " بمتوسط حسابي بلغ )

األردنيــة الســاعية لخلــق جــو مــن التفــاهم والحــوار الهــادف بــين األفــراد فــي معالجــة القضــايا والمشــكالت، وإلــى ارتفــاع 

( والتــي تــنص "تصــنع المدرســة 9نســبة المتعلمــين فــي المجتمــع األردنــي وانخفــاض نســبة األميــة،  تالهــا الفقــرة رقــم )

(، ممــا يــدل علــى تحقــق هــذه الفقــرة 9.15للتربيــة األمنيــة بالتعــاون مــع أوليــاء األمــور" بمتوســط حســابي بلــغ ) ميثاقــاً 

( والتــي تــنص "يشــارك الطرفــان  األســرة والمدرســة فــي وضــع 1نســبياً بــين األســر والمــدارس األردنيــة، تالهــا الفقــرة رقــم )

(، ممــا يــدل علـى تحقــق الشــراكة بــين الطــرفين 9.14بي بلــغ )القـرارات والوســائل لتعزيــز التربيــة األمنيــة" بمتوسـط حســا

( والتـــي تـــنص "تفســـح 4وخاصـــة فـــي مجـــال التربيـــة األمنيـــة ومحاريـــة الفوضـــى والتعصـــب والعنـــف، تالهـــا الفقـــرة رقـــم )

المدرســة المجــال ألوليــاء األمــور للمشــاركة فــي النشــاطات الآلصــفيه المتنوعــة لــدعم مفهــوم التربيــة األمنيــة " بمتوســط 

(، كمــا اشــارت الدراســة ســابقاً بمشــاركة اوليــاء االمــور الفعليــة والحقيقــة فــي مجــاالت دعــم التربيــة 9.14ســابي بلــغ )ح

( والتــي تــنص "تشــرف المدرســة واألســرة علــى المواقــع اإللكترونيــة المســتخدمة مــن قبــل 2األمنيــة ، تالهــا الفقــرة رقــم )

(،  ممــا يــدل علــى تمتــع األســر األردنيــة والمدرســة كــذلك 9.14)األبنــاء الطلبــة إشــرافاً مباشــراً" بمتوســط حســابي بلــغ 
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برقابة إلكترونية دائمة ومدروسة، على أفرادها وهذا يشير أيضاً إلى تقدم االردن التكنولوجي في مجاالت التعلـيم ، أمـا 

التـــي ( 11( الفقـــرة )69.83  - 59.83الفقـــرات ذات األهميـــة النســـبية المتوســـطة بلـــغ متوســـطهم الحســـابي بـــين )

تــنص" تبلــغ األســرة والمدرســة الجهــات األمنيــة فــي حــال حــدوث الجــرائم  وحــاالت العنــف". بمتوســط حســابي بلــغ 

(، مما يشير للمحاوالت المبدئيـة مـن األسـرة والمدرسـة للمعالجـة الداخليـة للمشـكالت التـي تعتـرض المسـيرة 9.11)

اجتماعيـــة، وهـــو الخـــوف مـــن العـــار وانتشـــار الفوضـــى  األمنيـــة فـــي األســـرة والمدرســـة وهـــذا بطبيعـــة الحـــال لـــه اعتبـــارات

( والتي تنص "تعزيز المقدرات الطالبيـة )الثقافيـة، الدينيـة، البدنيـة، 5والبلبلة في الوسط االجتماعي، تالها الفقرة رقم )

دن (، ممـا يشـير إلـى حاجـة األسـر والمـدارس فـي األر 9.11الوطنية...( من األسرة والمدرسة" بمتوسط حسابي بلغ )

ـــداً مـــن الجهـــد لتكثيـــف شـــغل أوقـــات الفـــراغ بهوايـــات واهتمامـــات مفيـــدة وتحقـــق األمـــن للجميـــع، وهـــذا لـــه  ـــى مزي إل

اعتبارات اقتصادية بالدرجـة األولـى، حيـث أن ميزانيـة الـدخل للمصـروفات فـي األسـر والمـدارس فـي غالبيتهـا ال تسـمح 

طلبـــة بالقضـــايا األمنيـــة المتعـــددة مثـــل )العنـــف، التســـرب، ( والتـــي تـــنص "تنـــوير ال2بـــذلك أحيانـــاً، تالهـــا الفقـــرة رقـــم )

(، وهذا يشير بانـه مـا زالـت الحاجـة للتوعيـة الهادفـة والمـؤثرة فـي أذهـان 1.21التنمر( وغيرها" بمتوسط حسابي بلغ )

ــٌة واضــحة بــأن المنــاهج ينقصــها  الطلبــة عــن أبــرز المشــكالت المجتمعيــة، وضــرورة البحــث عــن حلــول لهــا ولهــذا دالل

يانــاً التركيــز علــى مهــارات التفكيــر العليــا التــي تركــز علــى حــل المشــكالت بمنطــق وحكمــة، ومــا زالــت كــذلك الفكــرة أح

التربوية موجـودة فـي أذهـان بعـ  األسـر األردنيـة بأنـه مـن يعتـدي علـى إبنـي أو إبنتـي ال بـد مـن االعتـداء عليـه بالمثـل، 

بمسـاعدة وسـائل اإلعـالم لمواجهـة مـا يعتـرض  -ألسـرة والمدرسـةا-( والتي "تنص يتعـاون الطرفـان 1تالها الفقرة رقم )

األمـن فــي حيـاة الطلبــة" وهـذا يشــير إشـارة كبيــرة إال أن اإلعـالم يكــون مغيبـاً عــن حـاالت إنعــدام األمـن التــي توجـد بــين 

مختصـة أفراد األسرة وبـين الطلبـة فـي المـدارس وهـذا بسـبب قلـة الـوعي لـدى الطـرفين بضـرورة إشـراك جهـات مسـاندة و 

( اما األهميـة النسـبية للمجـال ككـل حيـث 1.21تقدم الحلول الناجحة لظواهر إنعدام األمن، بمتوسط حسابي بلغ )

 ( تقع ضمن المستوى المتوسط، آليات تعزيز التربية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن.69.41بلغت )  
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 بية األمنية في األسرة والمدرسة في األردن؟ السؤال الرابع: ما التصور التربوي المناسب لتعزيز التر 

في ضوء اإلطار النظري للبحث وما يتضمنه من بحوث ودراسات ، تم إعداد هذا التصور التربوي لتعزيز التربية األمنيـة 

 في األسرة والمدرسة في األردن التي تمثلت في عدة عناصر :

ته بالطريقــة الصــحيحة،  واحتــرام اآلخــرين، وتربيتــه علــى فــي فــي تنشــئة الطفــل تنشــئة قويــة لتكــوين شخصــي دور األســرة

االخــالا الحميــدة  فهــذا األســاس الــذي يجعلــه إنســاناً ســوياً ويحتــرم مــن حولــه  ويحــافن علــى وطنــه وال يثيــر العنــف 

والشــغب. وكــذلك  تنميــة الفكــر لــدى الطفــل ، فهــذا يجعلــه يصــبح  فــرداً متفوقــاً ومبــدعاً ويســاعد فــي تنميــة الــوطن، و 

 علمة قيم المواطنة وكيف يكون شخصاً منتمياً لوطنة ومحافظاًعليه.ت

في تعزيز التربية األمنية حيث تعد المدرسة هـي الجـزء المكمـل لـدور األسـرة ، حيـث يقضـي الطالـب  دور المدرسة   

جزء من وقته اليومي داخل المدرسة، لذلك فإن المدرسـة تمتلـك الـدور الحيـوي والمـؤثر فـي تعزيـز التربيـة األمنيـة لـدى 

يح  مـــن المدرســـة، فـــي ضـــوء التحـــديات الطلبـــة، وتكـــوين شخصـــية الطالـــب الســـوي القـــادر علـــى تلقـــي التعلـــيم الصـــح

والصعوبات التي تواجه الطلبة في عصر التقدم التكنولوجي والثورة المعلوماتية، التي باتت الهـاجس الـذي يقلـق األسـرة 

والمدرســــة والمجمتــــع لمـــــا لــــه مــــن انعكاســـــات ســــلبية علــــى األبنـــــاء، لــــذلك علــــى المدرســـــة مواصــــلة عمليــــة التنشـــــئة 

ــــة والتعليميــــة بــــالجهود االجتماعيــــة، مــــن أجــــل تكــــو  ين شخصــــية الطالــــب وإلمامــــه بمــــا حولــــه. وربــــط األنشــــطة التربوي

المجتمعية،  حيث ال يمكن أن يتحقق األمن اال باالستفادة من وسـائل التعلـيم ومزاياهـا وتأثيرهـاعلى األبنـاء سـواء فـي 

 ة األمنية.البيت أو المدرسة، حيث تسهم  المدرسة في إرساء القيم واألخالا لتعزيز التربي

 هدف التصور المقترح:

العمـــل علـــى غـــرس القـــيم اإليجابيـــة والمرغوبـــة فـــي حيـــاة الـــن ء حتـــى تتجســـد هـــذه القـــيم فـــي شخصـــية الفـــرد مبـــدأ    

ـــه للتغلـــب علـــى المشـــكالت  ـــه، وتغييـــر ســـلوكياته لألفضـــل، ومقدرات وســـلوكاً، وذلـــك عـــن طريـــق زيـــادة معارفـــه، ومهارات



 

268 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

تعمل التربية األمنية على إعادة تشـكيل المكـون العقلـي، والوجـداني، والعـاطفي للفـرد االجتماعية التي يواجهها، حيث 

 للتعامل مع تلك المشكالت وكيفية التصدي لها والسعي إلى احتواء آثارها ونتائجها على المجتمع من خالل.

 برنامج التصور المقترح:

بنـاء جيـل قـوي، وإعـداد الطالـب المتسـلح بـالعلم إعداد برنـامج تربـوي موجـه للطلبـة، حيـث يسـتهدف البرنـامج   -1  

والمعرفـة واألخــالا، وتوثيـق الشــراكة المجتمعيـة، ونشــر التربيـة األمنيــة، إضـافة إلــى ترسـيخ القــيم النبيلـة وتزويــد الطــالب 

لمصـممة بالمعارف واألفكار والمهارات الحياتية النافعة، من أجل تحقيـق الفعاليـة الشخصـية. وإنشـاء البـرامج التربويـة ا

بشـــكل علمـــي مـــدروس، تطـــال ريـــاض األطفـــال ومراحـــل التعلـــيم األولـــى والثانيـــة وصـــوالً للمرحلـــة الثانويـــة، مـــع مراعـــاة 

 احتياجات كل مرحلة، وخصوصيتها. 

أن يركز برنامج التربية األمنية على جوانب مسـلكية فـي الحيـاة اليوميـة، مثـل تطبيـق تعـاليم الـدين، واحتـرام الوالـدين  -9

الســن واآلخــرين، والتمثــل بالقــدوة الحســنة والنمــاذج المشــرفة فــي المجتمــع، وخلــق نــوع مــن األلفــة والمحبــة بــين وكبــار 

المدرســة والطالـــب، وكســـر الحـــاجز النفســـي والخـــوف لــدى الطـــالب، وزرع الثقـــة بينهمـــا أي ربـــط المعلومـــات النظريـــة 

 والمهارات بالتطبيق العملي لها.

الــن ء  محــور توعــوي إرشــادي، وخطــة هادفــة، حيــث يــتم تعريــف الطلبــة باألخطــار أن يتضــمن البرنــامج تــدريب  -1

التــي تحــيط بهــم، وتهــدد مســتقبلهم حــال الوقــوع فــي مشــكلة مــا، كمــا يــتم تعزيــز الجانــب الوقــائي لــديهم مــن خــالل 

صـــدقاء إرشـــادهم إلـــى الوســـائل الناجعـــة التـــي يمكـــن أن تعيـــنهم علـــى عـــدم الوقـــوع ضـــحايا األخطـــار، وكيفيـــة تجنـــب أ

السوء.بالتعاون مع الجهـات المسـؤولة مثـل الشـرطة واإلعـالم، وكـذلك إعـداد أجيـال واعيـة ومحصـنة أمنيـاً وأخالقيـاً. و 

تقليـل نســبة التســرب الدراسـي مــن المــدارس، الــذي يشـكل اآلن موضــوعاً مقلقــاً لمعظـم المــدارس، وتخفــي  معــدالت 

 االنحراف السلوكي، ورفع معدالت التفوا الدراسي.
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التعاون بين المدرسة واألسرة في إعداد البرنامج  ووضع خطة تربوية مشتركة محكمة تخدم أهـداف التربيـة األمنيـة  -4

 .وتخطي المشكالت التي تواجههم في هذا المجال

 التوصيات:  

مما يزيد من مساحة بعد استعراض النتائج فال بد لألسرة والمدرسة األردنية من زيادة تعزيز التربية األمنية لدر االفراد 
 الوالء واألنتماء للوطن والمحافظة عليه ، وال بد من اقتراح التوصيات التالية:

ضرورة أخذ الجهات المختصة وخاصًة وزارة التربية والتعليم، بالتصور المقترح لتنمية وتعزيز التربية األمنية  -
 الدى الطلبة.

الدراسية على المهارات الكافية والمناسبة لتفعيل  تدريب الطلبة من خالل المشاريع العملية ضمن  الخطط -
 لتعزيز التربية األمنية بطرا علمية وعملية.

مراجعة دورية من قبل اإلدارة المدرسية وبشكًل دوري ضمن معايير ونتائج تقييم المعلمين، وطرا تدريسهم  -
 للطلبة بحيث توفر مزيداً من الشعور باألمن والحفاا عليه.

الكفيلة بزيادة أجواء األمن، والوطنية، وخدمة المجتمع، والجوانب التطوعية عن طريق اخذ اإلجراءات  -
تكثيف الفعاليات واألنشطة من قبل مجالس أولياء األمور والمعلمين ومشاركتهم للمدارس لتكون المكان 

  األنسب دائماً لتنمية المفاهيم األمنية بشكل  إيجابي وفعال.
 

 المراجع والمصادر

 الكريم، كتاب رب العالمين.القرآن  -

 م.9115اإلستثمار في اإلنسان من أجل التنمية، عزت جرادات، جريدة الرأي األردنية، عمان، األردن،  -

 م.9119األسرة والمجتمع، سيد عبد العاطي، دار المعرفة الجامعية،مصر،  -

 (51األنترنت، الفوائد والمخاطر، أسماء عبدالرازا،مجلة الخدمة االجتماعية، مج) -

 م.9115، مصر، -
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بناء وحدة في التربية األمنية لمنهاج التربية اإلسالمية لدى طلبة الصف الحادي عشر وأثرها على التحصيل  -
 م.9111واتجاه الطلبة نحوها، علي حسن قنديل، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، 

(، 14(، ع )15البحوث األمنية، مج)التربية األمنية مسؤولية المؤسسات االجتماعية، أحمد غنوم، مجلة  -
 م.9116مصر، 

(،السعودية، 62(، ع)96التربية األمنية، جودت سعادة وفهد العميري، مجلة البحوث األمنية، مج) -
 م.9117

(، 4(، ع)12مدخل لعلم التربية األمنية، مجلة الفكر الشرقي، مركز بحوث الشارقة، مج -التنشئة األمنية -
 م.9111ة، اإلمارات العربية المتحد

(، 411(، ع)11الصورة االمنية لالجهزة األمنية في وعي المواطن العربي، مجلة جامعة دمشق، مج) -
 م.9114سوريا، 

 م.9119النظام التربوي األردني في األلفية الثالثة، سالم الخوالدة، دار الحامد للنشر والتوزيع، األردن،  -

ؤتمر جامعة األمير نايف العربية للعلوم االمنية، مكة، دور األسرة في التوعية األمنية، خالد حميدان، م -
 السعودية.

دور األسرة والمدرسة اإلسالمية في تكوين شخصية الطفل المسلم، مجلة دراسات للعلوم التربوية، االردن،  -
 م.9111

دور اإلدارة المدرسية في تفعيل مفهوم المدرسة المجتمعية في مدارس المزار الشمالي من وجهة نظر  -
 م.9111مديري المدارس وأولياء األمور والطلبة، جامعة اليرموك، األردن، 

دور إجراءات األمن والسالمة في الجامعات في تعزيز األمن النفسي لدى طالبات كليات التربية بالجامعة  -
 م.9115(، 165(، ع)9المجمعة، إبراهيم الزعبير، مجلة جامعة األزهر، مج)

ي تحقيق السكينة واألمن النفسي، خولة الجراح ويوسف الزيوت، جامعة اليرموك، فاعلية التربية اإلسالمية ف -
 م.9111األردن، 

مدى توافر مبادىء التربية الوالدية اإلسالمية في البيئة األسرية وعالقته بمستوى األمن النفسي لدى طلبة  -
 م.9117جامعة اليرموك، األردن، 
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نية، والتربوية في الوطن العربي، مجلة العربية للدراسات األمنية، ندوة العالقات التكاملية بين األجهزة األم -
 م.9114(، السعودية، 61(ع، )11مركز البحوث والدراسات، مج)

- - Influence Of Perceived Teachers Acceptance, Self- Concept, And 
School Attitude on the Academic Achievement Of School- Age 
Children Of Turkey, Erkman, A, Caner, H, Sart, Sage journal 
Published, Bogazici University, Istanbul. 

- Deliquesce in Male adolescents, The role of alexithymia and Family 
Structure, G, Zimmerman n, Journal of Adolescence, P 65.  
 
-Levels  of Leadership: Effects of district and school leaders on the quality of  

school  programs  of  family  and  community involvement .J, Epstein, 

Educational Administration Quarterly, USA, P 12 

 
-Transtioning To High School: Parent Involvement And School Choiec. M. 
Bullen Ontario Institute for Studies in Education, p  14.  
 
 
 

 
 األمن األسري في ظل المجتمعات االفتراضية

 د.هناء فايز عبدالسالم مبارك
 جامعة حائل-كلية اآلداب والفنون-قسم العلوم االجتماعية -أستاذ مشارك

 مقدمة:
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فهي التي تؤثر على النمو األسرة هي الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ فيها الطفل ويتفاعل مع أعضائها، 
الشخصي في مراحله األولى سابقة بذلك أي جماعة أخرى، حيث تعد المسئولة عن بناء الشخصية االجتماعية 
والثقافية  ألن تأثيرها ينفذ إلى أعماا شخصية الفرد ويمسها في مجموعها، كما أنها تحتوي على طائفة من العالقات 

 (عاون، وهكذا ظلت سمة الترابط الوثيق واأللفة أهم المالمح المميزة لألسرةالوثيقة التي تتميز بالترابط والت
        (.24، س1222العطار،

حيث إن هدف األسرة كوحدة هو خلق محيط أو مناخ مناسب لنمو األفراد ونضجهم ليعملوا بأقصى طاقاتهم، 
تربوية من حيث أساليب التنشئة االجتماعية السائدة ويعد هذا المناخ هو المحصلة الكلية المميزة لخصائص األسرة كبيئة 

فيها، والكيفية التي تدار بها األسرة كجماعة أولية، وطبيعة شبكة العالقات والتفاعالت بين أعضائها، وتوزيع األدوار 
ه عن والمهام التي توكل إلى كل منهم، ويشكل المناخ األسري اإلطار الذي ينمو فيه الطفل، وتشكل شخصيته ومفهوم

ذاته وعن اآلخرين، كما يكتسب منه خبراته وأنماط سلوكه  لذا فإنه يؤثر تأثيرًا ال يمكن إغفاله على شخصية الطفل، 
فقد يمكنه إما من النضج االنفعالي والتوافق النفسي واالجتماعي إذا كان يمثل بيئة صالحة للنمو، وإما يعرضه للضغوط 

وتعد العالقات  لسلوكيات غير المالئمة، إذا ما كان يمثل بيئة غير مواتية للنمو.وعدم التوازن االنفعالي واالضطراب وا
األسرية أساس استقرار المناخ األسري، وتشمل العالقات الثنائية بين الوالدين، وبين كل منهما واألبناء، وبين األبناء 

ب وخيمة على نمو الطفل وصحته وبعضهم البع ، وغالبًا ما يؤدي اضطراب العالقات وعدم استقرارها إلى عواق
النفسية، فالتفكك األسري، وتصدع العالقات الزواجية، والمنازعات والخالفات المستمرة بين الوالدين، يعوا النمو 

وبالتالي (.  76-75، س 1227االنفعالي واالجتماعي للطفل، ويضعف من ثقته بأسرته وبوالديه )عبدالغفار وآخرون، 
هي مهمة معقدة، ومسئولية صعبة وحيوية. فاألسرة القوية والسعيدة هي التي تمنح  Good Parentingفالوالدية الصالحة 

  .(wise, 1999, p 3أطفالها استقراراً، وسعادة، وثقة بالنفس، وشعوراً باألمن والهوية)

ل عوالم ومع وجود اإلنترنت، الذي أصبح يمثل واقعًا ملموسًا في حياتنا المعاصرة، فمنذ دخوله تم تشكي
افتراضية جديدة، ومكنت هذه الشبكة المنصات اإلعالمية الجديدة من فرض نفوذها وسيطرتها على كل المجتمعات 

(.، وساهم اإلنترنت والذي يعد أحد منجزات Holt, 2012بكافة أنواعها سواء التجارية أو االقتصادية أو الثقافية )
الذي يعد إطاراً جديداً لعالقات اجتماعية  Cyberspaceفي تشكيل فضاء جديد هو الفضاء الرمزي الثورة االتصالية 

عابرة للقوميات واألماكن، حيث ساهم في تشكيل عالقات تتجاوز اإلطار الفيزيقي المكاني وتفاعل الوجه بالوجه، 
 Virtualيها المجتمع االفتراضي "وشكل مستخدموه وخاصة الذين يجمع بينهم اهتمامات مشتركة جماعات يطلق عل

Community( وهي شكل جديد من أشكال التفاعل اإلنساني "Bishop, 2000, p 472-478 .)    
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 مشكلة الدراسة وأهميتها: 

مختلفة  (1)تنامت عضوية الناس حول العالم في المجتمعات االفتراضية بما تشمله من شبكات اجتماعية لقد
غيرها، وذلك لما توفره عضويتها من إمكانية اشتراك الفرد في أكثر من مجموعة تبعاً و  Facebookمثل الفيس بوك 

الهتماماته وهواياته، وتساعد عضوية تلك الجماعات على توسيع نطاا المشاركة وتبادل اآلراء واألفكار والمعلومات مما 
(  حيث  Wellman & Et al, 1996, p 213-238يخلق بعدًا جديدًا للعالقات اإلنسانية واالجتماعية )

أدى وجود المجتمعات االفتراضية وما تتضمنه من جماعات إلى تغيير أنماط تفاعل الناس واتصالهم معاً، وجعلهم 
يقضون أوقات فراغهم وهم يتفاعلون اجتماعياً، وأصبحت كل أشكال التفاعل والتصرفات تتم من خالل المجتمع 

 (.Laine, 2006االفتراضي )
وتتميز الشبكات االجتماعية بعدة سمات تجعلها وسيلة فعالة في إحداث تغييرات جذرية في بنية العالقات بين 
الناس، حيث ثبتت قدرتها على توسيع شبكة العالقات االجتماعية للناس، باإلضافة إلى تأثيرها على نسق التفاعل بين 

ها قد يكون الفرد واعيًا معظم الوقت أن عالم اإلنترنت ليس الناس وأقاربهم، وعلى تراجع نشاطاتهم االجتماعية، وفي
بالضرورة حقيقى، وقد يخلط بين العالمين، وقد يصل الحال بالفرد إلى االلتصاا الشديد بهذا العالم االفتراضي لدرجة 

بح أكثر ارتباطاً يشعر فيها أن عالم اإلنترنت هو العالم الحقيقي، أما العالم الحقيقي فهو عالم هامشي، وبالتالي يص
بالعالم االفتراضي وأصدقائه االفتراضيين، حيث وجد أن االنتماء للمجتمع االفتراضى يتأثر بمقدار التأثير القوي الذي 
يتركه قادة الجماعات االفتراضية، باإلضافة إلى األنشطة المتاحة لألعضاء ومدى استمتاعهم بها، وهو تأثير قوي، حيث 

 & Kohيمكن تنظيمهم أكثر من تنظيمهم في المجتمع الحقيقي ) Onlineعلى الخط وجد أيضًا أن األعضاء 
Kim, 2003, p75.) 

كما تتوقف درجة المشاركة في المجتمعات االفتراضية على درجة الثقة التي يوليها األعضاء بعضهم البع ، 
بية االجتماعية مما يزيد من والء األعضاء والتي تنشأ وتنمو باستمرار التفاعل، باإلضافة إلى وجود أنشطة تزيد من الجاذ

-Porter & Donthu, 2008, p 113للجماعة االفتراضية من خالل المشاركة في المعلومات واألفكار )

                                                           

هي خدمات تؤسسها شركات كبرى لجمع المستخدمين واألصدقاء  :Social Network .الشبكات االجتماعية / مواقع التواصل االجتماعي 1
دمات لمشاركة األنشطة واالهتمامات، ومعظم الشبكات االجتماعية الموجودة حالياً عبارة عن مواقع ويب على شبكة اإلنترنت تقدم مجموعة من الخ

واصل االجتماعي إلى لمستخدمين مثل المحادثة الفورية، والرسائل الخاصة، والبريد االلكتروني، والفيديو، والتدوين، ومشاركة الملفات...، وتنقسم مواقع التل
وتطبيقات الهواتف المحمولة "الواتس نوعين: شبكة اإلنترنت وتطبيقاتها "الفيس بوك، التويتر، اليوتيوب، المدونات، مواقع الدردشة، البريد االلكتروني...."، 

 أب، الفيبر،....."
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(، حيث أن شعور األعضاء بالثقة في المجتمعات االفتراضية يعزز تفاعلهم مع هذه المواقع ويشجعهم على 128
فتراضية، وذلك من خالل تبادل المعلومات والمهارات، ومناقشة وتبادل األفكار االنخراط في أنشطة المجتمعات اال

(، كما Wu & Tsang, 2008, p115-125فيما بينهم بما يسمح لهم باتخاذ قراراتهم دون التأثر باآلخرين )
بين موضوعات تتعدد موضوعات التفاعالت االجتماعية االفتراضية القائمة في الفضاء الرمزي بين المتفاعلين، ما 

(. ومن العوامل الدافعة إلى االنضمام للمجتمع االفتراضي، 9117اجتماعية وتعليمية وثقافية وسياسية وجنسية )زكى، 
سهولة نقل المعلومات والرسائل االتصالية ولحظيتها، ومساحة الحرية التي يوفرها المجتمع االفتراضي ألعضائه في التعبير 

ء عالقات اجتماعية جديدة، فهو مجتمع موازي لمجتمعهم التقليدي، ويلعبون من خالله عن آرائهم، والقدرة على بنا
(. وتعد الجماعات االفتراضية عبر الشبكات االجتماعية 9111أدوارًا جديدة تشبع احتياجاتهم المختلفة )إسماعيل، 

لكن في نفس الوقت قد تكون وسيلة لتحقيق االستقاللية والتحرر للفئات المختلفة من البشر وخاصة المهمشين، و 
 (.9112مصدر عزل وانغالا لفئات أخرى وخاصة األميين أو من ليست لديهم ثقافة رقمية )عبدالرحيم، 

ولعل مزايا ومخاطر المجتمعات االفتراضية تكمن في خصائصها، حيث المرونة وانهيار فكرة الجماعة المرجعية 
دد جغرافياً، بل باالهتمامات المشتركة، كما أنها مجتمعات ال تنام بمعناها التقليدي، فالمجتمع االفتراضي ال يتح

يستطيع المرء أن يجد من يتواصل معه على مدار الساعة واليوم، كما قد تفضي تلك المجتمعات إلى عزلة على الرغم 
ون ويتبادلون على مما تقدمه من انفتاح على العالم وتواصل مع اآلخرين، فقد أغنت الرسائل النصية القصيرة وما يكتب

الفيس بوك وغيرها من مواقع التواصل االجتماعي عن الزيارات، ولم تعد صورة األسرة كما هي، حيث ينهمك كل فرد من 
أفرادها في عالمه االفتراضي الخاس، كما يوجد لدى المجتمعات االفتراضية وسائل وقواعد لضمان السرية والخصوصية، 

على الجبر واإللزام بل تقوم في مجملها على االختيار، وهي فضاءات رحبة مفتوحة  وال تقوم المجتمعات االفتراضية
للتمرد والثورة بداية من التمرد على الخجل واالنطواء وانتهاًء بالثورة على األنظمة السياسية، وقد تؤدي عضوية 

على الهوية الوطنية أو القومية بل المجتمعات االفتراضية بالتدريج إلى تفكيك مفهوم الهوية التقليدي الذي ال يقتصر 
يتجاوزها إلى تفكيك الهوية الشخصية  ألن من يرتادونها في أحيان كثيرة يحملون أسماء مستعارة ووجوه ليست 

(. ويترتب على عضوية الجماعات االفتراضية عديد 11 -5، س9119وجوههم، وبعضهم له أكثر من حساب )فريد، 
هوية األعضاء، والخروج عن الضوابط األخالقية والدينية، والتمرد على الواقع،  من المشكالت ، لعل أهمها إخفاء

 (.9111والتمركز حول الذات، وانفصال العضو عن محيطه االجتماعي، والتفاعالت السلبية )العربى، 
هي نتاج عضوية المجتمعات االفتراضية، حيث تمثل  Virtual Relationsوتعد العالقات االفتراضية 

الوسيط العاطفي والمعرفي الذي يبني اإلنسان من خالله أهدافه وقيمه في  -واقعية أو افتراضية  -قات اإلنسانية العال



 

275 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

الحياة، وسواء كانت تلك العالقات قوية أو ضعيفة، سلبية أو إيجابية، سطحية أو عميقة، هزلية أو جدية، وسواء كانت 
لح، فلكل عالقة من تلك العالقات آثارها على اتجاهات الفرد وقيمه مرتبطة باألسرة أو القرابة أو الصداقة أو المصا

 (.9111وأهدافه وسلوكياته )حالوة & عبدالعاطى
وأحد أكثر أنواع المجتمعات االفتراضية انتشارًا هي شبكة التواصل االجتماعي/الشبكات االجتماعية، ولقد  

مكانية اشتراك الفرد في أكثر من مجموعة تبعًا الهتماماته تنامى عدد المشتركين فيها نظرًا لما توفره عضويتها من ا
وهواياته، حيث تساعد عضويتها على توسيع نطاا المشاركة وتبادل اآلراء واألفكار والمعلومات مما يخلق بعدًا جديداً 

(. وتمتازالشبكات Wellman & Et al 1996, Laine 2006, p 1للعالقات اإلنسانية واالجتماعية )
عية بعدة سمات تجعلها وسيلة فعالة في إحداث تغييرات جذرية في بنية العالقات اإلنسانية، حيث ثبتت قدرتها االجتما

على توسيع شبكة العالقات االجتماعية للناس، باإلضافة إلى تأثيرها على نسق التفاعل بينهم، وعلى تراجع نشاطاتهم 
 (.Koh & Kim, 2003, p75االجتماعية )

ت غير المسبوقة في البرمجيات وااللكترونيات واالتصاالت ونظم  وشبكات المعلومات لقد أدت المنجزا
(، خاصة وأن اإلنترنت 9117والشبكات االجتماعية إلى مخاطر غير مسبوقة صحية ونفسية واجتماعية )غيطاس، 

ي يتطلب اليقظة حيال وسيط دائم التطور، ويقدم وظائف وخواس جديدة، ومن ثم يتغير استخدامه باستمرار، األمر الذ
(، ومن ثم وجود قلق عميق Valcke& Et al, 2011السلوكيات الخطرة المرتبطة باإلنترنت واالستعمال اآلمن له )

ومتنام  لدى الجميع حيال دمج التكنولوجيا في حياتنا، وعجزنا المتنامي عن الحفاا على الحدود الفعلية ما بين العام 
 (.O' Sullivan, 2012, p 429-430والخاس في حياتنا  )

العالقات االفتراضية وحتميتها واتاحتها وتنوعها وسريتها وطابعها االقتحامي وسهولة تكوينها، وما  وألهمية
تحققه من تفاعلية وتعدد للمراكز وتبادلها، جعلها اآلن تتجاوز عالقات الفرد الواقعية، حيث تشير الدالئل إلى أن هناك 

أمن األسرة شاماًل  وإلعتبارالتفاعالت االفتراضية في ظل التحديات الطارئة على الواقع المعا ، مزيًدا من االتجاه نحو 
لجميع جوانبها الحياتية، ومؤشراً علي األمن االجتماعي، ونسبيته، وكونه ضرورة ومسئولية اجتماعية، في ضوء ما يعترضه 

بشأنه، وما أفرز من مشكالت نتجت من تجاهل ما  اآلن من تحديات، وما يتخلله من تغييرات، وما يثار من مخاوف
وضعية األمن األسري في ظل المجتمعات الورقة البحوية الحالية إشكاليتها حول: طرحت  قد يعتريه من خلل .

لما لألسرة من تأثير نافذ في شخصيات أعضائها، والعتبار العالقات األسرية أساس استقرار المناخ األسري، ، اإلفتراضية
 وء ما أحدثته الشبكات االجتماعية من تغييرات جذرية في بنية العالقات االجتماعية. وفي ض

 هدف الدراسة: 
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أمن  -أمن القيم –عضوية المجتمعات االفتراضية علي مثلث األمن األسري ) أمن العالقات  الوقوف علي تبعات
 الفكر(.

 فرضية الدراسة:
  أمن الفكر(. -أمن القيم –األمن األسري ) أمن العالقات تؤثر عضوية المجتمعات االفتراضية  علي مثلث 

 منهجية الدراسة: 
تبعت الدراسة الحالية منهجية البحوث الوصفية )نظري مكتبي(، من خالل تحليل مضمون نتائج البحوث       

ها بالمجتمعات أمن الفكر( في عالقت -أمن القيم –والدراسات العلمية التي تناولت أبعاد الدراسة)أمن العالقات 
 (دراسة.97االفتراضية ضمن المكتبة اإللكترونية للجامعات السعودية، والتي بلغ عددها في الدراسة الحالية)

 إطار ن ري ومفاهيمي:
 المجتمعات االفتراضية: .1

 المجتمع االفتراضي مفهوم مركب يشير إلى "عالقات تظهر بين األفراد الذين يتشاركون عبر اإلنترنت، وقد      
 ,Brenner) استخدم هذا المجتمع التقنيات االلكترونية وأدواتها في تحقيق وتنفيذ مشاركات اجتماعية"

2000) 
والمجتمع االفتراضي هو" جماعة من البشر تربطهم اهتمامات مشتركة، وال تربطهم بالضرورة حدود جغرافية أو            

ل ومواقع التواصل االجتماعي الحديثة، ويطورون فيما بينهم شروط أواصر عرقية أو دينية، يتفاعلون عبر وسائل االتصا
 االنتساب إلى الجماعة وقواعد الدخول والخروج وآليات التعامل والقواعد واألخالقيات التي يجب مراعاتها" 

(Lawson, 2008)  
والمجتمعات االفتراضية على شبكة اإلنترنت عبارة عن" تجمعات اجتماعية العتبارات السلوك اإلنساني، وأن             

التواصل والمناقشات والحوار بين سكان هذه المجتمعات هو معيار نجاحها بالدرجة األولى، كما أن هناك مجموعة من 
سلبيًا أو إيجابياً، منها مدى االتساا أو االختالف مع القيم السائدة في المتغيرات التي تؤثر في الجماعات االفتراضية 

المجتمع، ومدى تنميتها لألنماط االتصالية البناءة التي تسهم في تطور الحياة الواقعية، ومدى االلتزام بالمعايير والضوابط 
 (.9112األخالقية التي تحكم المجتمعات اإلنسانية بشكل عام")أمين، 

كما أن المجتمع االفتراضي عبارة عن" شبكة اجتماعية لمجموعة من األفراد الذين يتفاعلون فيما بينهم              
باستخدام وسيلة تواصل ما، متجاوزين كل الحواجز الجغرافية والسياسية سعيًا وراء االهتمامات واألهداف المشتركة، 
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ة التواصل االجتماعي/الشبكات وأحد أكثر أنواع المجتمعات االفتراضية انتشارًا هي شبك
 .(Wikipedia)"االجتماعية
ويقصد بالعالقات االفتراضية في نطاا الدراسة الحالية: العالقات التي تنشأ عبر مواقع التواصل االجتماعى،             

 - Post - share - Invite - Block - Like - Create - Call“من خالل آليات للتفاعل  
Record - Comment - Poke  على  -"، سواء ما كان منها عالنية بين جميع األصدقاء االفتراضيين

، أو ما كان منها بشكل خاس  Closed Groupsأو ما كان منها بين المجموعات المغلقة  -الصفحة الرئيسية 
 .Messagesأو الرسائل  Chatعبر 

 األمن األسري: .2
التي تحقق ما تصبو إليه األسرة، منها مثاًل تطبيق مبادئ الحرية المقيدة األمن األسري يقوم على عدد من المبادئ       

توجيه األبناء، والنظر إلى األسرة على أنها تنظيم سياسي يمارس فيها األعضاء أسلوب الشورى   وليست المطلقة أثناء
رة وتعليم األبناء، وإدراك كيفية سواء على مستوى الزوجين واألبناء، هذا األسلوب الذي يمتد إلى مناقشة الميزانية األس
 (.      9167،س9114االستثمار، والمواجهة، والمشاركة في حل المشكالت االجتماعية واالقتصادية)الحربي 

يعرف األمن األسري بأنه" إطمئنان األسرة علي حياتها وأموالها من أي انتهاك، وأن ينال اإلنسان ويمارس كل حقوقه     
فاألمن يدل علي الشمول لجميع مناحي الحياة، واألمن هو التحرر من الخوف أو الحاجة، بمعني في أمن وأمان، لذا 

ويعرف أيضا بأنه" األمن الشامل لجميع جوانب حياة األسرة  التحرر من الخوف والحاجة، أيا كان نوعهما ومصدرها".  
النفسية، والمعيشية، والصحية، المادية والمعنوية  أي يشمل أمن األسرة في جميع الجوانب الحياتية، و 

والثقافية........إلخ، وأن تمارس حقوقها في أمن وأمان، وهذه المنظومة تشكل منظومة متكاملة ألمن األسرة، فأمن 
األسرة عملية ديناميكية مستمرة". لذا فاألمن األسري هو" توفير األمن بكل معانيه وأبعاده، بمعني حماية األسرة من أي 

حياة أفرادها وممتلكاتها من أي أخطار تهددها، وأن يشعر أفراد األسرة باإلطمئنان، فيكون لهم دور ومكانة اعتداء علي 
في المجتمع، وييمارسون كل حقوقهم السياسية واالجتماعية......إلخ في أمن وأمان، وال يشعرون بأي تهديد لكيان 

 ( .162، س 9116األسرة أو أحد أفرادها")الحسني 
صيانة األسرة لعالقاتها وقيمها وفكرها من مخاطر اإلنترنت  يقصد باألمن األسري في نطا  الدراسة الحالية:و         

متمثالً في المجتمعات االفتراضية، من أجل حماية مختلف جوانب حياتها النفسية واالجتماعية والصحية واالقتصادية 
اعي وعنصراً من عناصر البناء االجتماعي ومقوم من مقومات والثقافية والدينية والروحية، محققة أهدافها كنسق اجتم
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األمن االجتماعي، خاصة في ظل نسبية األمن األسري الذي يتأثر بمختلف المتغيرات االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 والتشريعية والسياسية والتكنولوجية، المحلية والعالمية.

 أمن العالقات األسرية:  .أ
إن العالقات األسرية بجميع أنواعها تشير إلي التكامل األسري الناتج عن طبيعة االتصال بينهم، والتكامل األسري       

هو التكامل في شبكة العالقات األسرية من زوج وزوجة وأبناء وإخوة، وكلما قويت ودعمت هذه العالقات، كان التفاعل 
النسق -قوية، وتنقسم العالقات األسرية، إلي عالقات داخلية) النسق الزواجياألسري إيجابياً، ونتج عنه أسرة متكاملة 

 (.11، س9116نسق األبناء(، وعالقات خارجية)بوهالل،  -الوالدي
العالقات هي الروابط التي تربط أجزاء النسق ببعضها، فلوال هذه الروابط لما كان للنسق وجود، وهذه الروابط قد      

د ال تكون كذلك، والشخص المتعامل مع النسق هو الذي يحدد أي العالقات أكثر أهمية تكون هامة وقوية، وق
بالنسبة له طبقاً للزاوية أو المنظور الذي ينظر من خالله إلى النسق. كما أن العالقات داخل النسق عرضه للتغيير، بمعنى 

من قبل، طبقًا لما يعتري النسق نفسه من أنها قد تزيد أو تقل، أو تختفي، أو تأستجد أشكال منها لم تكن موجودة 
 (.61، س9111تغيير)علي، 
 (Burnham, 1986, p9-16): ويتيمن موضوع العالقات عدة جوانب           

ــــة العالقــــات: 1 إن األخــــذ بمبــــدأ أن تغييــــر العالقــــات أفضــــل مــــن تغييــــر األفــــراد يتطلــــب أن نكــــون مــــؤهلين لوصــــف .لغ
ت. فإنـــه لـــم يعـــد كافيـــاً تقيـــيم األســـرة وفقـــاً لصـــفات أعضـــاءها. فمـــثالً القـــول إن األب المشـــكالت اإلنســـانية بلغـــة العالقـــا

سطحي ضعيف، واألم مسيطرة ومتحكمة، يصف ذلك فـردين ولكـن ال يصـف العالقـة القائمـة بينهمـا. فالوصـف التفـاعلي 
 ن تصبح هي العالقة.يحتاج إلى أن يشمل نمط عالقاتهم، فالقاعدة األساسية للتحليل والوصف والتدخل البد وأ

خــالل تكــوين أي عالقــة يقــوم أفرادهــا بالتفــاوض صــراحة وضــمناً عــن نــوع أو تعريــف العالقــة. وخــالل .نــوع العالقــات: 2
عملية التفاوض تؤسس العالقات، فالتفاوض هو اتفاا أو تجميع للقواعـد التـي تشـكل التعريـف المتبـادل المشـترك للعالقـة 

العالقـــات التمييـــز بـــين عمليـــة ومحتـــوى التفـــاوض، فالعمليـــة تســـتخدم لوصـــف أنمـــاط  بينهمـــا. ومـــن الضـــروري فـــي تحليـــل
 التفاوض، أما المحتوى فيشير إلى الموضوعات التي يتم التفاوض بشأنها.

يمكـن فهـم أنمـاط التفاعـل بالعديـد مـن الطـرا، ويقـوم بعـ  البـاحثين بوصـف العالقـة تبعـاً للمشـكلة .أنماط العالقات: 3
معين مثل األزواج مدمني الكحول. ولم ينشأ حتى اآلن تصـنيف مقبـول عالميـاً للعالقـات ولكـن توجـد بعـ  المتعلقة بفرد 

التصــــنيفات التـــــي تســــتخدم باســـــتمرار أكثــــر مـــــن غيرهــــا مثـــــل : العالقــــات التكامليـــــة، والعالقــــات المتماثلـــــة )المتكافئـــــة(، 
 والعالقات التبادلية، واالرتباط العاطفي.
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، ويتضـمن المسـتوى التفـاعلييحدد بع  الباحثين مستويات العالقات بأربعة مسـتويات هـي ،  .مستويات العالقات:4
والــذي يشــمل عالقــات تضــمن أكثــر مــن مجــرد تفــاعالت محــددة،  والمســتوى الونــائي،العالقــات التــي تــتم وجهــاً لوجــه، 

األسـرة يـتم تحديـدها بعالقـات ويضم أنظمة متنوعة من العالقات. أما عن مسـتويات العالقـة داخـل  والمستوى الجماعي،
ثنائيـــة )مثـــل العالقـــة بـــين الـــزوجين، عالقـــة األم بابنتهـــا ، ...... ، الـــخ(، والتـــي تعتبـــر هامـــة فـــي تحليـــل العالقـــات، ولكنهـــا 
ليست كافية عند التعامل مع األسرة، حيث يجب االنتقـال إلـى تحليـل العالقـات األسـرية مـن المنظـور الثالثـي، ومـا يترتـب 

 لعالقات الثالثية من مشكالت.على تلك ا

 :(61، س9111)علي، تتميز العالقات بأربعة مالمر عامة.المالمر العامة للعالقات: 8

 درجة الدفء أو الدعم في العالقة. -أ

 درجة الصراع. -ب

 قوة العالقة. -ج

 مكانة العالقة في شبكة العالقات االجتماعية للفرد. -د

  : (Muncie,1999, p176-178).عالقات األسرة الخارجية والداخلية6

 العالقة بالعالم الخارجي:  -

إن أعضــاء األســرة يشــكلون مجموعــة مــن المعتقــدات عــن أنفســهم كأســرة ، أي نــوع األســرة متقاربــة أم متباعــدة، 
اا متجادلة أم متجانسة، تقليدية أم حديثة.... الخ، كما أنـه علـى األسـرة أيضـاً أن تحـدد طـرا التفاعـل بالعديـد مـن األنسـ

الخارجيـــة كالمـــدارس، وأمـــاكن العمـــل ، والمجتمـــع المحلـــي. وتتنـــوع معتقـــدات األســـرة عـــن الحـــدود ، فـــبع  األســـر تـــرى 
وال تتشكل هوية األسرة علـى أسـاس داخلـي  ضرورة الخصوصية والبع  اآلخر يرى أهمية مرونة الحدود )البيت المفتوح(.

ى األسرة )كأن تكون األسرة من أحـد األقليـات العرقيـة ، أو فقط ولكن في بع  الحاالت تكون هناك حدود مفروضة عل
 أن يكون أحد أفرادها من المعاقين بدنياً أو ذهنياً(. 

 تقوم عالقات األسرة الداخلية على أساس: العالقات الداخلية: -

وتتطلــب مــن  : إن حيـاة األســرة معقـدة ومتنوعــة، ولكــن النقـاط الثالثــة هـذه تبــرز دائمـاً،السـلطة واأللفــة والحــدود .أ
األســرة أن تضــع مجموعــة مــن المعتقــدات التــي تمكــن مــن تكــوين القواعــد. والســلطة تتطلــب بنــاء معتقــدات عــن 

 المسئوليات والواجبات، اتخاذ القرار، كما تتضمن معتقدات عن المسافة الشخصية والخصوصية.
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ساســــية حتــــى يمكــــن مقابلــــة : حتــــى تقــــوم األســــرة بوظائفهــــا عليهــــا أن تضــــع بعــــ  القواعــــد األاألدوار والمهــــام .ب
 الضروريات المادية.

: حيــث يتــأثر تحديــد األدوار وتوزيــع المســئوليات بالطريقــة التــي يــتم بهــا النظــر إلــى موضــوع  الــدور حســب النــوع .ت
 النوع )الذكور واإلناث(.

ه النظـرة إن فهم األسرة كنسق اجتماعي يتضمن رؤية كل فرد من أفراد األسـرة كنسـق فـردي، إال أنـه يـتم تجـاوز هـذ
والتركيـــز علـــى العالقـــة بـــين أعضـــاء األســـرة، واالنتبـــاه لحـــدود األســـرة وتماســـكها وهياكلهـــا التنظيميـــة وأدوارهـــا ومعتقـــداتها 
المشــتركة وقواعــدها واتصــالها ومراحــل دورة حياتهــا. واألســرة مثــل الفــرد ال تعــي  فــي فــراغ ولكنهــا تنمــو وتعمــل وتتطــور فــي 

 نسق أكبر.

التـي تـربط أجـزاء النسـق األسـري ببعضـها، والتـي بأنـه" أمـن الـروابط األسـرية  عالقات األسـريةأمن الومن ثم يعرف 
 تمكنه من استقرار بنائه، والقيام بوظائفه".

 أمن القيم األسرية: .ب
بطبيعة  -ال شك أن نظام القيم الذي يرتبط به اإلنسان، يترك أثره في سلوكه سلًبا أو إيجابًا، وينعكس ذلك األثر        
على سير المجتمع، وللقيم اإلسالمية آثار واضحة في بناء الشخصية المجتمع   ألنها تمثل ركًنا أساسيًّا في  -الحال 

ل فعال في تحديد طبيعة التفاعل بينهم، إضافة إلى أنها تشكل معايير وأهدافًا تكوين العالقات بين الناس، وتسهم بشك
التغكيرات التي طرأت على واقع األسرة في المجتمعات الغربية، بما حملته من مظاهر إال أن  .تنظم سلوك الفرد والجماعة

، لقد تم اعادة إنتاج القيم ب األخرىالعولمة والتحديث، وخاصة المجتمعات االفتراضية، مكثلت خطرا على ثقافات الشعو 
فانحرفت القيم األسرية عن الصورة التي كانت تقتضيها األحكام  األسرية التي تتناق  مع البنية المعرفية االسالمية

هو: حماية واستقرار القيم األسرية من مخاطر المجتمعات االفتراضية، حتي  فأمن القيم األسريةومن ثم  .الشرعية
 تستوعب التطور والتحديث، دون أن يصيبها الخلل الذي يهدد قوام األسرة، ويبعدها عن تحقيق أهدافها.

 أمن الفكر األسري: .ت
ح محل الحماية بالمجتمع، ووحدة األمن الفكري هو" شعور الدولة والمواطنين باستقرار القيم والمعارف والمصال     

(.    ويعرف األمن 7، س9112السلوك الفردي والجماعي في تطبيقها، والتصدي لكل من يعبث بها" )الهما ، 
الفكري بأنه" إحساس المجتمع بأن منظومته الفكرية ونظامه األخالقي الذي يرتب العالقات بين أفراده داخل المجتمع 

(. ويعرف أيضا بأنه "دعامة فكر 5، س9111متطرف وافد أو مستحدث" )الشمري، ليس في موضع تهديد من فكر 
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اإلنسان تجاه التطرف واالنحراف، بالتزام منهج الوسطية واالعتدال في فهم القضايا الدينية خاصة التي يؤدي الخروج 
ل التفكير ونتائجه، بما (. كما يعرف بأنه "سالمة واعتدا2، س9112عنها إلى زعزعة األمن بكل مجاالته")البقمي، 

 (.11، س9111يتفق مع النمط الفكري لألمة التي ينتسب إليها الفرد، بعيداً عن التطرف والغلو" )الدعجه، 
وأمن الفكر األسري ال يختلف عن مفهوم األمن الفكري عموماً، حيث إن أمن الفكر الفردي واألسري والمجتمعي       

هو: سالمة ووسطية واعتدال الفكر األسري في مختلف  فأمن الفكر األسرين ثم جميعهًا منطلقة في مسار واحد، وم
 قضايا األسرة والمجتمع الدينية واالجتماعية والسياسية. 

لقد تعددت الدراسات والبحوث التي تناولت تبعات عضوية المجتمعات االفتراضية علي مختلف أبعاد األمن     
 أمن الفكر األسري(: -القيم األسرية  أمن -أمن العالقات األسرية  األسري)

، إلي أن العالقات االفتراضية للمراهقين محاطة بالعديد من المخاطر، 9111توصل حالوة& عبدالعاطي             
حيث يقومون بإفراغ طاقاتهم وأفكارهم ورغباتهم المكبوتة فينعزلون ساعات طويلة أمام شاشات الكمبيوتر والهواتف 

عزل عن رقابة الوالدين، وقد يحدث ذلك تغييرًا في سلوكيات المراهق، فقد يلج  إلى الكذب إلخفاء المحمولة في م
هويته، وقد يتطلب مقابلة الطرف الثاني للعالقة االفتراضية وجهًا لوجه، وقد يؤدي إلى إدمان المراهق للشات، أو 

في اصطياد المراهقين الذين يواجهون مشكالت  انغماسه في اإلباحية، أو يقع فريسة محترفي الشات ممن يكمن دورهم
في عالمهم المحيط لتغييرملتهم أو إقناعهم باإللحاد أحياناً، أو استدراجهم لمستوى متدني من اإلباحية أو تجنيدهم 
ة لصالح دول معادية، ومكمن الخطورة هو عدم وعي هؤالء المراهقين بالمخاطر التي يواجهونها نتيجة عالقاتهم االفتراضي

 (.9111)حالوة& عبدالعاطي 
ولقد تعددت الدراسات التي تناولت إدمان اإلنترنت وعالقته بمختلف المتغيرات الصحية والنفسية واالجتماعية 

(، Caplan, 2000, p 553-575والتعليمية، وتوصلت جميعها إلى آثاره السلبية المتمثلة في االكتئاب )
(، الوحدة Gonzalez, 1998, p19-31(، االندفاعية )26-11، س9117االضطرابات النفسية )أرنوط،

( ضعف Caplan, 2000 ((، انخفاض تقدير الذاتNalwa & Anand, 2003, p 653-656النفسية ) 
(، عدم القدرة على إدارة ,p41-47  Engelberg & Sjobery, 2004المهارات االنفعالية واالجتماعية)

 ,Kubey& Et al, 2001مستوى األداء األكاديمي )(، انخفاض Blanco & Et al, 2003الوقت )
p366-382 .) 
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( إلى االعتداء الجنسي الذي يسهله اإلنترنت Seto 2013كما تتعدد المخاطر الجنسية، فقد أشار )   
 والخوف من تكرار قيام المعتدي باعتداءاته، كما تناول أيضاً الخطر الذي يتعرض له األطفال من مرتكبي المواد اإلباحية

 الخاصة باألطفال وجرائمهم .
( السلوك الجنسى باعتباره الخطر االفتراضي Black& Et al, 2013, p 312-319في حين تناول )

والواقعي لألقران عبر شبكات التواصل االجتماعي، حيث تم تحليل للسلوك الجنسى ذاتي الرصد، والمرصود عن طريق 
شبكة افتراضية، وقد أظهرت النتائج تعدد الشركاء  169( شخص من 1192األقران ضمن عينة بحثية عشوائية قوامها )

 الجنسيين، الشركاء الجنسيين المتزامنين، الضغط الجنسي، تعاطي المخدرات والكحول.
( إلى تحليل البيانات الشخصية على  Pujazon-Zazik& Et al, 2012, p 517-520وهدف )

" ملف بيانات شخصية معروضة 759المراهقين، حيث تم تحليل " " وهو موقع الكتروني لمواعدةMylol.netموقع "
سنة، وذلك للوقوف على المحتوى الخطر وفقًا للنوع والجنس،  12-14عبر اإلنترنت لمراهقين تتراوح أعمارهم بين 

ن م %97.7وذلك بالنسبة للمخاطر التالية: الجنس، الكحول، المخدرات، السجائر، العنف. وقد أظهرت النتائج أن 
تعاطي كحول،  %11.2سلوك جنسي،  %15.2ملفات البيانات الشخصية احتوت على مضمون يرتبط بالجنس، 

نشاط عنيف. وقد ارتبطت السلوكيات الخطرة بعواقب  %1.2تدخين سجائر،  %6.2تعاطي مخدرات،  1.6%
 .Sexual Predatorsوالمعتدين جنسياً  Cyber Bulliesسلبية مثل ظاهرة المتنمرين الجنسيين 

( من أن المراهقون يطمسون الحدود على اإلنترنت ما بين O'Sullivan, 2012وهذا ما أكده أيضًا )         
المناطق العامة والخاصة في حياتهم، وأن غالبية البيانات الشخصية التي ينشرها المراهقون علنًا عبر اإلنترنت عبارة عن 

 قران.بيانات مصطنعة تهدف لجذب انتباه وإعجاب األ
( في دراسته تحلياًل لمخاطر اإلنترنت استناداً (Valcke & Et al 2011, p 1292-1305ويقدم  

لدراسة مستعرضة طويلة المدى حول استخدام األطفال الصغار اآلمن لإلنترنت، من خالل التركيز على مخاطر االتصال 
وقد أشارت النتائج المتوسطة إلى مستوى  ومخاطر المحتوى، وقد تم حساب مؤشر االستخدام غير اآلمن لإلنترنت

منخف  نسبياً من االستخدام غير اآلمن لإلنترنت، كما أظهرت النتائج ندرة الرقابة الوالدية، أو تحكم المعلمين، وكذلك 
 ندرة تأثيرها على مستوى السلوك غير اآلمن عبر اإلنترنت.

عبر اإلنترنت ظاهرة منتشرة حول ( ظاهرة التحر  Lwin & Et al, 2012, p 31-41وقد اعتبر) 
العالم، ولها تأثيرات خاصة على المراهقين الذين يميلون للتورط في سلوكيات خطيرة عبر اإلنترنت، وقد تم استخدام 
نظرية دافع الحماية لدراسة المؤشرات الدافعة لنوايا الشباب لتبني سلوك وقائي ضد التحر  عبر اإلنترنت، وأجرى مسح 
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ب ضمن عينة طبقية، وقد أظهرت النتائج أن الحدة الملموسة للتحر  عبر اإلنترنت وفعالية االستجابة ( شا517على )
 والكفاءة الذاتية للسلوك الوقائي عبر اإلنترنت كانت مؤشرات تنبؤية معنوية للبنية السلوكية بدرجات متفاوتة.

لكترونية بين الشباب ( ظاهرة التنمر االVandebosch &Van Cleemput 2009في حين تناول ) 
( طالب باالبتدائي والثانوي أن التنمر االلكتروني بين الشباب الصغار 9159الصغار، حيث كشف مسح أجرى على )

ليس مشكلة هامشية، وكان الشباب المتنمرين عبر اإلنترنت أو الهاتف المحمول خالل األشهر الثالثة السابقة هم: 
مشاهدين للتنمر عبر اإلنترنت أو الهاتف المحمول وكذلك هم من مرتكبي التنمر  أصغر سنًا وغالبًا كانوا ضحايا أو

التقليدي، وكان الشباب الذين تعرضوا للتنمر عبر اإلنترنت أو الهاتف المحمول خالل األشهر الثالثة الماضية أكثر 
 .p1349-13 )ى اإلنترنت)اعتماداً على اإلنترنت، ويشعرون أنهم أقل شعبية، ويتخذون قدر أكبر من المخاطر عل

العالقة االرتباطية بين الصحة الجنسية واستعمال  ( Rice& Et al, 2010, p 610-613وتناول ) 
اإلنترنت متضمنًا مواقع التواصل االجتماعي مثل الفيس بوك.وماي سبيس. حيث أجرى مسح على استعمال اإلنترنت 

اإلنترنت ومتغيرات الدخول في عالقات جنسية من أجل المال أو مراهق، وذلك لتقييم العالقة بين استعمال  911بين 
المخدرات أو المأوى، ونتائج اختبارات اإليدز، وسلوكيات البحث عن شريك جنسي عبر اإلنترنت، وقد أظهرت النتائج 

القات من المراهقين ذكروا استخدام اإلنترنت، كما ارتبط الوقت الطويل على اإلنترنت، والدخول في ع %26.5أن 
جنسية بالبحث عن شريك جنسي عبر اإلنترنت، كما أظهرت النتائج أيضاً أن المراهقين الذين يتصلون بأفراد أسرهم أقل 

 احتمااًل لممارسة الجنس.
والجانب اآلخر من الدراسات السابقة تناول مرتكبي الجرائم الجنسية لألطفال عبر اإلنترنت، سواء األشخاس 

، أو المدانين بحيازة مواد إباحية (Osborn& Et al, 2010)إباحية لألطفال على اإلنترنت المدانين بتحميل مواد 
، أو اكتشاف الطرا النموذجية التي (Buschman& Et al, 2010, p197-209)لألطفال على اإلنترنت 

اية لتقييم خطر ارتكاب يستخدمها مرتكبي الجرائم الجنسية عبر اإلنترنت، وخاصة طريقة استعمال سلوكيات اإلغراء والغو 
، أو تقييم خطر مرتكبي اإلساءة  Sharpe, 2010, p 7864)الجرائم أو مستوى التهديد الذي يسببه المجرم ) 

 .Middleton 2009, (p 199-215, Sharpe 2010) الجنسية عبر اإلنترنت
كما تناولت بع  الدراسات السابقة، تشجيع السالمة االلكترونية، وتأثيرات تحذيرات وسلوكيات الخصوصية 

. حيث أن شيوع استخدام المواقع االلكترونية لمواقع (Larose & Rifon 2007, p 127-149)عبر اإلنترنت 
مخاطر مثل التواصل مع أشخاس عبر  التواصل االجتماعي بين المراهقين، يكشف عن معلومات عن تلك البيئة تحمل

مراهق من مستخدمي موقع فيسبوك استكشف الباحثون العالقة بين وجود تجربة  سلبية  956اإلنترنت، ففي عينة 
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ومعرفة الخصوصية والسلوك، وتم تصنيف التجارب السلبية التي ذكروها على الفسيبوك إلى: تنمر/ معاملة وضيعة، اتصال 
اح/ تصريح غير متعمد، سوء تفاهم، ويعد المراهقون الذين ذكروا تعرضهم لتجارب سلبية أكثر غير مرغوب فيه، افتض

 Christofides& Et al, 2012, pمياًل لحماية خصوصيتهم، وهذه العالقة تخففها معرفة إعدادات الخصوصية
714-731).) 

ري اإلسالمي، حيث تناولت ، إلى الوقوف على أثر اإلنترنت على األمن الفك9111وهدفت دراسة الشهري 
العقائد  زعزعة مثل السلبية اآلثار بع  تظهر حيث شبكة اإلنترنت، لمستخدمي الفكري االمن على السلبية اآلثار

 االنعزال مثل النفسية اإلنترنت آثار، واألفكار الباطلة للعقائد والترويج الدين إلى واالساءة فيها االضطرابات وإحداث
 لبع   المستخدمين العقلية القدرات اضعاف الي تودي قد حيث،العقل على اإلنترنت آثار ،الواقع عن واالنفصال

 المفيدة، ادمان غير اإلنترنت بمواقع العقل واشغاله إلهاء الي إضافة ،طويله لفترات الشبكة يستخدمون ممن خاصة
 الشباب طاقات واضاعة الوقت تؤدي إلي هدر التي االفتراضية العابه أو مواقعه تصفح علي الوقت واضاعة االنترنت
 في الشباب تجنيد، التكفيري بالفكر واقناعهم االرهابية الجماعات لدي الشباب انتاجيتهم، تجنيد مستوي علي والتأثير

 واالستغالل الفاحشة لممارسة الشريعة، الترويج عن مقاصد والنكوس االلحاد وتلقينهم والليبرالية الماسونية المنظمات
 وقيم االخالقية القيم لمنظومة المواقع بع  من ممنهج الممارسات الشاذة، تدمير لبع  باإلضافة لألطفال الجنسي
 والوطن تمعلمجلألسرة وا االنتماء روابط تحطيم علي بالعمل المحادثات وبرامج المواقع من عدد والعمل، قيام األسرة
 (.9111واقع الممارسات)الشهري،  الي بالنظر القيم احتقار الي ذلك يقود وبالتالي والفكر االنتماء عولمة .واالمة

 بالتعرف على دور شبكات التواصل االجتماعي في الترويج للفكر المتطرف، 9116كما قامت دراسة الفقهاء 
 (.9116اإلرهابية، من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنية )الفقهاء،  للمجموعات التجنيدو 

، فقد عرضت األثر السلبي لإلنترنت، نظراً لمشاركة اإلنترنت لألسرة في عملية التنشئة 9116أما دراسة بوهالل 
االجتماعية، األمر الذي أدي إلي تصدير رسائل متضاربة، أدت إلي الخلل االجتماعي في تنشئة األبناء، وضعف الروابط 

خل األسرة، وارتفاع معدالت العنف والجريمة، وانحصار العالقات االجتماعية، كما أدي إلي شعور الفرد باالغتراب دا
األسرية، وضعف االتصال والحوار خاصة مع عدم الوعي بكيفية ترشيد وقت الفراغ، وإدمان الزوجان أو أحدهما الذي 

المناسبات قد يؤدي إلي ما يعرف بالخيانة الزوجية نتيجة االتصال والمغازلة، مع تراجع مشاركة أعضاء األسرة في 
 االجتماعية. 
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 نتائج الدراسة:
) أمن العالقات  تبعات عضوية المجتمعات االفتراضية علي مختلف أبعاد األمن األسري أظهر االستعراض النظري  

 والمتمولة في اآلتي: أمن الفكر األسري(، -أمن القيم األسرية  -األسرية 
اجتماعية، تجاوزت اإلطار الفيزيقي المكاني وتفاعل الوجه بالوجه، وشكل اإلنترنت إطارًا جديدًا لعالقات  شكل. 1

 مستخدموه مجتمعاً جديداً يطلق عليه المجتمع االفتراضي.
. ساعت عضوية المجتمع االفتراضي على توسيع نطاا المشاركة وتبادل اآلراء واألفكار والمعلومات مما خلق بعداً 9

ماعية، حيث أدت إلى تغيير أنماط تفاعل الناس واتصالهم معاً، وجعلهم يقضون أوقات جديداً للعالقات اإلنسانية واالجت
 فراغهم وهم يتفاعلون اجتماعياً.

 . وسعت الشبكات االجتماعية شبكة العالقات االجتماعية للناس، لكنها أدت إلي تراجع نشاطاتهم االجتماعية.1
اط في أنشطتها، وذلك من خالل تبادل المعلومات . شجعت المجتمعات االفتراضية  أعضائها على االنخر 4

والمهارات، ومناقشة وتبادل األفكار فيما بينهم، نظرًا لتعدد موضوعات التفاعالت االجتماعية، ما بين موضوعات 
 اجتماعية وتعليمية وثقافية وسياسية وجنسية.

علومات والرسائل االتصالية ولحظيتها، . من العوامل الدافعة إلى االنضمام للمجتمع االفتراضي، سهولة نقل الم5
ومساحة الحرية التي يوفرها المجتمع االفتراضي ألعضائه في التعبير عن آرائهم، والقدرة على بناء عالقات اجتماعية 

 جديدة، فهو مجتمع موازي لمجتمعهم التقليدي.
 مختلفة.. أتاحت المجتمعات االفتراضية ألعضائها أدوارًا جديدة تشبع احتياجاتهم ال6
. تعد المجتمعات االفتراضية وسيلة لتحقيق االستقاللية والتحرر للفئات المختلفة من البشر وخاصة المهمشين، ولكن 7

 في نفس الوقت قد تكون مصدر عزل وانغالا لفئات أخرى وخاصة األميين أو من ليست لديهم ثقافة رقمية.
، ولم تعد صورة األسرة كما هي، حيث ينهمك كل فرد من أفرادها . انهيار فكرة الجماعة المرجعية بمعناها التقليدي2

 في عالمه االفتراضي الخاس.
. المجتمعات االفتراضية فضاءات رحبة مفتوحة للتمرد والثورة بداية من التمرد على الخجل واالنطواء وانتهاًء بالثورة 2

 على األنظمة السياسية.
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بالتدريج إلى تفكيك مفهوم الهوية التقليدي الذي ال يقتصر على الهوية . قد تؤدي عضوية المجتمعات االفتراضية 11
 الوطنية أو القومية بل يتجاوزها إلى تفكيك الهوية الشخصية.

. ترتب على عضوية الجماعات االفتراضية عديد من المشكالت، لعل أهمها إخفاء هوية األعضاء، والخروج عن 11
 على الواقع، والتمركز حول الذات، وانفصال العضو عن محيطه االجتماعي. الضوابط األخالقية والدينية، والتمرد

. اإلنترنت وسيط دائم التطور، األمر الذي يتطلب اليقظة حيال السلوكيات الخطرة المرتبطة باإلنترنت واالستعمال 19
 اآلمن له.

تاحتها وتنوعها وسريتها وطابعها االقتحامي العالقات االفتراضية تجاوزت عالقات الفرد الواقعية، نظرًا لحتميتها وا . 13
 وسهولة تكوينها، وما تحققه من تفاعلية وتعدد للمراكز وتبادلها.

 . ترتب علي عضوية المجتمعات االفتراضية، أثاراً سلبية، تمس األسرة بناءاً ووظيفة، ولعل أهمها:14
العالقات االفتراضية للمراهقين محاطة بالعديد من المخاطر، حيث يقومون بإفراغ طاقاتهم وأفكارهم ورغباتهم  - 

المكبوتة في معزل عن رقابة الوالدين، وقد يحدث ذلك تغييرًا في سلوكيات المراهق، وقد يؤدي إلى إدمان المراهق 
ي الشات ممن يكمن دورهم في اصطياد المراهقين الذين للشات، أو انغماسه في اإلباحية، أو يقع فريسة محترف

يواجهون مشكالت في عالمهم المحيط لتغييرملتهم أو إقناعهم باإللحاد أحياناً، أو استدراجهم لمستوى متدني من 
اإلباحية أو تجنيدهم لصالح دول معادية، ومكمن الخطورة هو عدم وعي هؤالء المراهقين بالمخاطر التي يواجهونها 

 يجة عالقاتهم االفتراضية.نت
األثر السلبي إلدمان اإلنترنت علي مختلف المتغيرات الصحية والنفسية واالجتماعية والتعليمية) االكتئاب،   -

االضطرابات النفسية، االندفاعية، الوحدة النفسية،انخفاض تقدير الذات، ضعف المهارات االنفعالية واالجتماعية، عدم 
 ت، انخفاض مستوى األداء األكاديمي(.القدرة على إدارة الوق

تعدد المخاطر الجنسية التي يسهلها اإلنترنت، خاصة ما يتعرض له األطفال من مرتكبي المواد اإلباحية الخاصة  -
باألطفال وجرائمهم، فضاًل عن تعدد الشركاء الجنسيين، الشركاء الجنسيين المتزامنين، الضغط الجنسي، تعاطي 

      ظاهرة المتنمرين الجنسيين والمعتدين جنسياً، ظاهرة التحر  عبر اإلنترنت.المخدرات والكحول، 
ارتفاع مؤشر االستخدام غير اآلمن لإلنترنت، مع ندرة الرقابة الوالدية، وكذلك ندرة تأثيرها على مستوى السلوك غير  -

 اآلمن عبر اإلنترنت.
األكثر اعتمادًا منهم على اإلنترنت، والذين يشعرون أنهم أقل ظاهرة التنمر االلكترونية بين الشباب الصغار، خاصة  -

 شعبية.
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 العالقة االرتباطية بين الصحة الجنسية واستعمال اإلنترنت متضمناً مواقع التواصل االجتماعي.   -
طفال استغالل مرتكبي الجرائم الجنسية لألطفال عبر اإلنترنت، سواء األشخاس المدانين بتحميل مواد إباحية لأل  -

على اإلنترنت، أو المدانين بحيازة مواد إباحية لألطفال على اإلنترنت، واستخدامهم  طرقًا نموذجية خاصة لإلغراء 
 والغواية.

 شبكة اإلنترنت، وامتمثلة في:  لمستخدمي الفكري االمن علىلإلنترنت   السلبية اآلثار -
 واألفكار الباطلة. للعقائد والترويج الدين إلى واالساءة فيها االضطرابات العقائد وإحداث أ. زعزعة

 التكفيري. بالفكر واقناعهم االرهابية الجماعات لدي الشباب ب. تجنيد
 الشريعة. عن مقاصد والنكوس االلحاد وتلقينهم والليبرالية الماسونية المنظمات في الشباب ج. تجنيد
 والعمل. األسرة وقيم االخالقية القيم لمنظومة المواقع بع  من ممنهج د. تدمير

 .واالمة والوطن تمعلمجلألسرة وا االنتماء روابط تحطيم ه.
 واقع الممارسات. الي بالنظر القيم احتقار الي ذلك يقود وبالتالي والفكر، االنتماء عولمة و.
 استخالصات الدراسة:  

المسلمة)التغير في خصائص أعضاء األسرة لقد رصدت األدبيات المختلفة تغيرات واسعة النطاا في األسرة        
وأدوارهم االجتماعية، التغير في كثافة التفاعالت األسرية، تغير التفاعالت كمًا ونوعًا في محيط الجوار، التغير في 
وظائف األسرة وتداخل بعضها، التغير في القيم األسرية( خالل العقود الماضية، زاد من وطأتها وجود هذا الوسيط الدائم 
التطور "اإلنترنت"، الذي شكل بعدًا جديدًا في العالقات اإلنسانية، هدد األمن األسري من مختلف جوانبه عالقات 
وقيم وفكر، ومن ثم هدد المجتمع اإلسالمي ككل، من منطلق أن أمن المجتمع ينطلق من أمن األسرة، وقد تمثلت تلك 

طرف، اإلرهاب، اإللحاد.....إلخ(، خاصة مع كوننا مجتمع المخاطر في ) الجنس، المخدرات، العنف، الجريمة، الت
غير مستعد للتعامل للتكنولوجيا بالكيفية التي تتوافق بالهدف منها، فمازالت ثقافتنا غير مؤهلة بدرجة كافية الستيعاب 

 التطورات التكنولوجية متمثلة في ثورة االتصاالت.
كونا مستخدمين للتكنولوجيا ولسنا منتجين، بل أصبحنا ضحايا هل يجب أن نظل مجتمعات رد فعل، هل لم يكفينا     

سلبياتها، كما حدث سابقًا في ثورة علوم الذرة، والتي استفاد منها الغرب، وعانت مجتمعاتنا من قوة ردعها، بل 
 واستقبلت بعص بلداننا نفاياتها الذرية.
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ك، وتكتفي بالرصد إليجابيات وسلبيات هذا التطور، هل يجب أن تقف العلوم االجتماعية واإلنسانية عاجزة أمام ذل   
وتوضيح العالقة بين متغيراته، وهي حتي في ذلك في شتات، فال فرا بحثية، وال مراصد اجتماعية، وال دراسات بينية، 

 وال مراكز بحثية. هل نظل نعمل علي مستوي األهداف العالجية، دون األهداف الوقائية والتنموية
األمر بالفعل يحتاج إلي توحيد جهود العلوم االجتماعية واإلنسانية، والمؤسسات األكاديمية، والمراكز البحثية، من    

خالل استحداث كيان علمي بحثي عابر للدول اإلسالمية، له رؤيته ورسالته وأهدافه االستراتيجية وخططه، يتولي 
 األسري ومن ثم األمن المجتمعي.التصدي لمخاطر المجتمعات االفتراضية علي األمن 

 ما الذي يمكن أن تحققه مهنة الخدمة االجتماعية؟        
الحدود والتماسك، البناء التنظيمي واألدوار، قواعد من المؤكد سوف يظل العمل مع مختلف أبعاد األسرة المتمثلة في: 

 األسرة 
ل، هدفًا أساسيًا لمهنة الخدمة االجتماعية في التعامل مع توازن األسرة، التغذية العكسية، دورة حياة األسرة ، االتصا

األسرة كنسق اجتماعي. لكل يجب أن تتبني المهنة منظورًا جديداً، يتعدي عالقات األسرة الداخلية والخارجية، 
 الرسم التوضيحي التالي:ويستهدف عالقاتها االفتراضية، والي نوضحه من خالل 

 
 
 

 

العالقات الداخلية

العالقات اخلارجية

العالقات االفرتضية

تصنيف عالقات األسرة في ظل المجتمعات االفتراضية
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إذ لم يعد مناسباً التعامل مع عالقات األسرة، والتي تشكل الرابط ما بين أنساقها الفرعية، والتي تؤهلها للقيام           
بوظائفها وأدورها في معزل عن هذا البعد في العالقات األسرية، وهو بعد العالقات االفتراضية لألسرة، خاصة في ضوء 

قات األسرية ، لعل أهمها أن تلك العالقات غير معممة أو فريدة ، وذلك المشكالت المتعلقة بفهم أنماط العال
الختالف طبيعة األسر وعالقاتها والروابط التي تجمع بين أفرادها. فاألخذ بمبدأ أن تغيير العالقات أفضل من تغيير 

 -خارجية -ة)داخليةاألفراد يتطلب أن نكون مؤهلين لوصف المشكالت اإلنسانية بلغة العالقات بأبعادها الثالث
 افتراضية(، سعياً لتحقيق األمن األسري بمختلف أبعاده )القيم والفكر والعالقات(.

 
 ومن ثم يجب أن تتوجه بحوث الخدمة االجتماعية، خاصة اإلكلينيكية منها إلي منحين:    

 يستهدف الوصول إلى تراكم معرفى حول موضوعات:  المنحى األول:
 االفتراضية عبر مواقع التواصل االجتماعى.معايير ضبط العالقات  -
 أنماط العالقات االفتراضية عبر مواقع التواصل االجتماعى. -
 اهتمامات رواد مواقع التواصل االجتماعى. -
 اإلشباعات التى تحققها عضوية الشبكات االجتماعية. -
 حدود الموضوعات المتداولة عبر العالقات االفتراضية. -
 ت االفتراضية.توزيع السلطة عبر العالقا -
 ثقافة أعضاء مواقع التواصل االجتماعى. -
 أساليب التأثير عبر مواقع التواصل االجتماعى. -
 أنماط رواد مواقع التواصل االجتماعى. -
 مشكالت العالقات االفتراضية. -
 إدمان اإلنترنت. -
 تأثيراتها السلبية". -المواقع اإلباحية"أسباب ارتيادها -
 ها على بنية األسرة وعالقاتها وأدوارها وحدودها وقواعدها ودورة حياتها.العالقات االفتراضية وتأثيرات -

 يستهدف اختبار عالقات بين متغيرات:  المنحى الوانى:
 ضعف العالقات الواقعية الدافع األساسى للعالقات االفتراضية. -
 مشكالت الحياة الواقعية سبباً لالنخراط فى العالقات االفتراضية. -



 

291 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

 ضعيفة تؤدى إلى عالقات افتراضية قوية.عالقات أسرية  -
 خصائص مرحلة النمو تزيد من عضوية المجتمعات االفتراضية. -
 التفاعل االفتراضى بديل التفاعل الواقعى الضعيف. -
 العالقات الواقعية واالفتراضية مسار مواز . -
 ثقافة أعضاء المجتمع االفتراضى تحدد اتجاه تأثيره"مزايا/مخاطر". -
 ت االفتراضية لم يعد "خياراً مطروحاً" بل "أمراً مفروضاً".عضوية المجتمعا -
 المجتمع االفتراضى وسيلة الحراك المجتمعى. -
 عضوية المجتمعات االفتراضية تدعم رأس المال االجتماعى. -
 العالقات االفتراضية مقابل االغتراب. -
 عالقات.الممارسة اإلكلينيكية مع مدمنى العالقات االفتراضية تحد من مخاطر تلك ال -

مراجع الدراسة:                                      
 المراجع العربية: .أ
( إدمان اإلنترنت وعالقته بكل من أبعاد الشخصية واالضطرابات النفسية 9117أرنوط، بشري إسماعيل أحمد) -

 . 55لدى المراهقين،  مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق، العدد 
(. دراسة لبع  المتغيرات النفسية المرتبطة بإساءة 1226عبد المنعم، توفيق )إسماعيل، أحمد السيد&  -

 معاملة الطفل لدى بع  األسر المصرية، مؤتمر آفاا جديدة، مركز دراسات الطفولة، جامعة عين شمس.
(  المجتمع االفتراضى: الهوية "دراسة تطبيقية على الجمهور المصري"، رسالة 9111إسماعيل، والء سعد) -

 جستير غير منشورة ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.ما
( حدود التفاعل االجتماعي في المجتمعات االفتراضية على شبكة اإلنترنت، 9112أمين، رضا عبد الواحد) -

 مؤتمر تقنيات االتصال والتغيير االجتماعي، الرياض، قسم اإلعالم، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود. 
(. نحو بناء مشروع تعزيز األمن الفكري بوزارة التربية والتعليم، المؤتمر 9112حمد )البقمي، سعود بن سعد م -

 الوطني األول لألمن الفكري، كرسي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمن الفكري، جامعة الملك سعود.
لية العلوم اإلنسانية (تأثير استخدام شبكة اإلنترنت علي العالقات األسرية الجزائرية،ك9116بوهالل، أحالم) -

 واالجتماعية، جامعة التبسي العربي، الجزائر.
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على  مطبقة وصفية دراسة : السعودية الجامعية الطلبة لدى األسرى األمن محددات)9114صالح) الحربى، هيا -
 (.7)17االنسانية، والعلوم االجتماعية الخدمة  في دراسات باالحساء، مجلة فيصل الملك جامعة طالبات

 دراسة ميدانية مع : المعوقات المقومات المفاهيم األسري ( األمن9116ناصر) صالح أحمد عزيز الحسني، -
 (. 19)15والتقنية،  للعلوم جامعة األندلس – واالجتماعية اإلنسانية للعلوم األندلس صنعاء، مجلة مدينة في

( العالقات االجتماعية بين الشباب بين دردشة 9111عبد العاطي، رجاء علي) حالوة، محمد السيد & -
 اإلنترنت والفيس بوك، اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية. 
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 األمن األسري من من ور تربوي إسالمي: مفهومه، ومقوماته وتحدياته
 
 إعداد:

 الرفاعي سليمان عبدالله الكريم عبد. د                     د. ليما محمد أحمد الشوحة
 اإلسالمي االقتصاد تخصص في باحث                     باحثة في تخصص التربية اإلسالمية           
 المقدمة

اهــتم االســالم باألســرة كــل االهتمــام، وأوالهــا كــل العنايــة والرعايــة، كيــف ال وهــي نــواة المجتمــع وبصــالحها صــالحه.     
:}ومـن آياتـه أن خلـق لكـم لذلك بين الله تعـالى للنـاس مـا يحملـه النظـام األسـري مـن نعـم امـتن اللـه بهـا علينـا، قـال تعـالى

 (91)سورة الروم:م مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون{من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينك
فلما كان لألسرة من شأن وخطر، ومكانة وأثر، فإن اإلسالم الحنيف ركز على حسن تكوين األسرة تكويناً يضـمن لهـا     

ءت هــذه الدراســة االســتقرار واألمــن والدعــة، إذ باســتقرارها يســتقر المجتمــع وتعظــم الدولــة ويعلــو شــأنها  ولــذلك فقــد جــا
 لتسليط الضوء على موضوع أمن األسرة لما له من أهمية كما بينا.

 
 مشكلة الدراسة 

نظــراً  إلــى التحــديات التــي تواجــه األســر العربيــة فــي عصــر العولمــة، واالنفتــاح الحضــاري علــى الثقافــات األخــرى، ومــا     
لتســليط الضــوء علــى مشــكلة خطيــرة بــدأت تتفــاقم فــي  ، فــإن هــذه الدراســة جــاءت(1)خلفــه هــذا مــن زعزعــة اســتقرار األســرة

المجتمع اإلسالمي  أال وهي غياب األمـن األسـري ومـا يعتـري أفـراد األسـرة مـن تفكـك وعـدم اسـتقرار، وعليـه فـإن الدراسـة 
 الحالية تحاول اإلجابة عن سؤالها الرئيس:

 تفرع عنه من األسئلة اآلتية:وما ي"ما مفهوم األمن األسري ومقوماته وتحدياته من من ور إسالمي؟" 
                                                           

 .15األسرة المسلمة وتحديات العصر، الحفناوي، س ( 1)
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 ما مفهوم األمن األسري من منظور تربوي إسالمي، وما هي المصطلحات ذات الصلة؟ .1
 ما هي مقومات األمن األسري من منظور تربوي إسالمي؟ .9
 ماهي تحديات األمن األسري من منظور تربوي إسالمي؟ .1
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 أهمية الدراسة
وضــوعها، واألهــداف التــي تســعى إلــى تحقيقهــا، ومــن المتوقــع لهــا أن تفيــد تتمثــل أهميــة الدراســة الحاليــة فــي أهميــة م    

 الجهات اآلتية:
، ولبيــان أبــرز التحــديات التــي تواجــه -باعتبــار أن البيــوت أســرار-تســليط الضــوء علــى مشــكلة تكــاد تكــون خفيــة  .1

 األمن األسري  بغية البحث عن حلول لهذه الظاهرة الخطيرة.
 األسر التي تعاني من آفة التفكك وعدم االستقرار، وغياب األمن األسري عنها.يمكن لهذه الدراسة أن تفيد  .9
يمكــن أن تفيــد العــاملين فــي مراكــز اإلصــالح األســري  المعنيــين بحــل المشــاكل األســرية وتقــديم الراعيــة والنصــح  .1

 لهم.
 

 أهداف الدراسة:
 األهداف اآلتية:هدفت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن أسئلتها، من خالل تحقيق 

 تعريف األمن األسري، والمصطلحات ذات الصلة. .1
 بيان مقومات األمن األسري، بشقيه المعنوي والمادي. .9
بيـان تحـديات األمــن األسـري، بإيضــاح مفهـوم التحـدي، وتنــاول اثنـين مــن التحـديات المهمـة فــي هـذا الموضــوع   .1

 أال وهما التحدي النفسي والتحدي االقتصادي.
 

 الدراسةمنهج 
اعتمد الباحثان في دراستهما على المنهج" االستقرائي االستنباطي": المتمثل ببيـان مفهـوم األمـن األسـري، وسـبر مواضـيعه 

 المفاهيمية، ومقوماته، والتحديات التي تواجهه، بصورة تتجاوز حد الوصف إلى التحليل.
 

 حدود الدراسة 
الفقـــر والبطالـــة وعمـــل المـــرأة، وبالتـــالي يصـــعب تعمـــيم اســـتنتاجات  وقـــد اقتصـــرت الدراســـة علـــى التحـــدي االقتصـــادي: فـــي

 ج الحدود المذكورة.ر الدراسة خا
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 خطة الدراسة

 المبحم األول: مفهوم األمن األسري من من ور تربوي إسالمي، والمصطلحات ذات الصلة.
 المطلب األول: مفهوم األمن األسري من منظور تربوي إسالمي.

 المصطلحات ذات الصلة باألمن األسري.المطلب الثاني: 
 المبحم الواني: مقومات األمن األسري من من ور تربوي إسالمي

 المطلب األول: المقومات المعنوية لألمن األسري.
 المطلب الثاني: المقومات المادية لألمن األسري.

 المبحم الوالم: تحديات األمن األسري من من ور تربوي إسالمي
 فهوم التحدي لغة واصطالحاً.المطلب األول: م

 المطلب الثاني: التحدي االقتصادي وأثره على أمن األسرة.
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 المبحم األول: مفهوم األمن األسري من من ور تربوي إسالمي، والمصطلحات ذات الصلة.
 سنبين في هذا المبحث مفهوم األمن األسري والمصطلحات ذات الصلة في مطلبين:    

 األمن األسري من من ور تربوي إسالمي. المطلب األول:مفهوم
 سيتم تعريف األمن األسري لغًة واصطالحاً على النحو اآلتي:    

ــٌن"و "آمنــهأ" غيــره مــن (1)األمــن لغــةً  : "األمانأ"و"األِمانــةأ"بمعنى وقــد "أِمِن"مــن بــاب فهــم وســلم، و"أمانــاً" و"أِمنِــًة" فهــو "آِم
 الخوف."األمِن"و "األماِن"، و"األمنأ" ضد 

: هــو اطمئنــان الفــرد واألســرة والمجتمــع علــى أن يحيــوا حيــاة طيبــة فــي الــدنيا ال يخــافون علــى أنفســهم (2)األمــن اصــطالحاً 
وأموالهم وأعراضهم ودينهم وعقولهم ونسلهم من أن يعتدى عليها أو على ما يصونها ويكملها أحـد بـدون حـق، وفـي ذلـك 

 حانه حتى يتم لهم األمن في اآلخرة بنيل رضا الله وثوابه والنجاة من عقابه.اطمئنانهم بالسعي في كل ما يرضي الله سب
 : الدرع الحصينة. وأهل الرجل وعشيرته. والجماعة يربطها أمر مشترك)ج(أأِسر.(3)األأسرة

 : "اطمئنـان أفـراد األسـرة الواحـدة علـىفي ضوء مـا سـبق يعـرف الباحوـان األمـن األسـري مـن من ـور تربـوي إسـالمي، أنـه
جميــع منــاحي حيــاتهم، مــن االعتــداء المــادي أو المعنــوي وكــل مــا يهــدد اســتقرارهم، ســواء أكــان هــذا داخليــاً علــى مســتوى 
األســرة، أو خارجيــاً علــى مســتوى المجتمــع، بمــا يضــمن حيــاًة مســتقرة ألفــراد األســرة فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة اإلســالمية 

 ودالالت النصوس الشرعية المتعلقة باألسرة". 
  

                                                           

 .91مختار الصحاح، الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، س ( 1)

 .17أثر التربية اإلسالمية في أمن المجتمع اإلسالمي، قادري، عبد الله بن أحمد، س ( 2)

 .17، س1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج ( 3)
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 لمطلب الواني: المصطلحات ذات الصلة باألمن األسري.ا
 سيتم هنا تعريف التماسك األسري، واإلستقرار األسري بعتبارهما مالصقين لمصطلح األمن األسري:   

 التماسك األسري:
: "أمســك" بالشــيء و"تمســك"به و"استمســك" بــه و"امتســك"به كلــه بمعنــى اعتصــم بــه، و"ِتماســك": (1)التماســك لغــةً    
 ي تمالك.أ

:هـو التــرابط بــين أعضـاء األســرة، وتحقيــق التكامـل فــي األدوار األســرية المنوطـة بهــم جميعــاً (2)التماسـك األســري اصــطالحاً 
 بحسب ماهم مؤهلون له، وبما يحقق في النهاية سعادة األسرة على الصعيدين الدنيوي واألخروي.

 اإلستقرار األسري:
 تمكن وسكن. :"استقِر" بالمكان(3)اإلستقرار لغةً 

 اإلستقرار األسري: هو تحقيق الراحة والطمأنينة النفسية والمادية في األسرة.
يتبين مما سبق أن التماسك األسري واالستقرار األسري يلتقيان مـع األمـن األسـري فـي الهـدف وهـو تحقيـق سـعادة األسـرة 

تأسـيس العالقـات األسـرية أو فـي توزيـع األدوار المتعلقــة فـي الـدراين الـدنيا واآلخـرة، وبينهمـا قواسـم مشـتركة كثيـرة سـواء فـي 
 بأفرادها.

  

                                                           

 .115إدارة الموارد البشرية، أبو شيخة، نادر أحمد، س ( 1)

 .11نحو بناء برنامج تربوي إسالمي للتماسك األسري لدى واعظات محافظة إربد، الرفاعي، سميرة عبد الله، س ( 2)

 .17، س1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج ( 3)
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 المبحم الواني: مقومات األمن األسري من من ور تربوي إسالمي
 :(1)لألسرة أهمية بالغة في اإلسالم كيف ال وهي نواة المجتمع وأساسه، ومن هذه األهمية نذكر

 أنها أول مؤسسة في تاريخ البشرية. .1
}وكيـف تأخذونـه وقـد الميثاا الذي يـرتبط مـن خاللـه الزوجـان بالميثـاا الغلـين، قـال تعـالى:سمى الله تعالى  .9

 (.91)النساء:أفيى بعيكم إلى بعض وأخذن منكم ميواقا  غليظ{ 
 إنها المؤسسة الوحيدة التي نشأت في الجنة بارتباط آدم وحواء. .1
الشـروط المنصـوس عليهـا بـالزواج، قـال  إلـى أن أحـق الشـروط بالوفـاء هـي -صـلى اللـه عليـه وسـلم–نبه النبـي  .4

 .(2) ] إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج [-صلى الله عليه وسلم–رسول الله 
ومــن خــالل مــا ذكرنــا مــن أهميــة نجــد أن الــزواج مؤسســة وعالقــة اجتماعيــة ال غنــى عنهــا، فهــي المنبــع الــذي ينــتج منــه بنــاة 
المستقبل، لهذا كان البد من الحفاا على استقرارها وأمنهـا، وتـذييل العراقيـل والتحـديات أمامهـا، وعليـه فـال بـد مـن تـوفير 

 هذه المقومات:  المقومات حتى تؤدي رسالتها كما يجب، ومن
 المطلب األول: المقومات المعنوية لألمن األسري

 من أهم المقومات المعنوية:
 االختيار الموافق لمقاصد الشريعة ودالالت النصوص الشرعية: .1

 :(3)ترجع أهمية عملية اإلختيار في إدارة الموارد البشرية كمؤسسة إلى
 في المكان المناسب. إن عملية اإلختيار تدفع باتجاه وضع الشخص المناسب 
 .إن فعالية عملية اإلختيار تضمن لألفراد إشباع الحد األدنى من حاجاتهم اإلنسانية 
 .إن اختيارالشخص المناسب ووضعه في وظيفة تتناسب وخبراته ومؤهالته وقدراته يضمن انتاجية عالية 

يـة بالغـة وذاك  لضـمان نجاحهـا وتقـدمها. نالحن أن  المؤسسات والمنظمـات الناجحـة تـولي عمليـة اختيـار أفرادهـا أهم  
وبوصــف األســرة نــواة المجتمــع وقاعــدة انطالقــه نحــو الرفاهيــة والتقــدم كــان ال بــد مــن اعطــاء عمليــة االختيــار اهتمامــاً بالغــاً 

 لكال طرفي المعادلة_ أي الزوج والزوجة_ فعملية االختيار السليمة :

                                                           

 .17، س1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج ( 1)

 .551، س9791صحيح البخاري، البخاري، محمد بن إسماعيل، كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ح  ( 2)

 .162، س1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج ( 3)
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 رة الناجحة لكال الطرفين.تدفع باتجاه اختيار الشخص المناسب لبناء األس 
  إن فعاليـــة عمليـــة اإلختيـــار تضـــمن لألفـــراد الحـــد االدنـــى مـــن حاجـــاتهم اإلنســـانية  والتـــي أبرزهـــا وأهمهـــا المـــودة

 والرحمة والسكن.
  إن اختيـــار كـــال الطـــرفين بالشـــكل المناســـب لتكـــوين أســـرة تتفـــق خبراتهمـــا ومؤهالتهمـــا وقـــدراتهما يضـــمن نجـــاح

 كبير.لألسرة المسلمة بشكل  
ومـــن هنـــا كـــان اختيـــار الـــزوجين مـــن أدا وأبلـــغ االختيـــارات فـــي ســـير الحيـــاة الزوجيـــة علـــى االطـــالا. لهـــذا عنـــي اإلســـالم  

باختيــار الــزوجين ولــم يجعــل المســألة عشــوائية، أو ان يكــون اإلختيــار متســرعاً مثــل: " أن يبلــغ أحــد الشــريكين أو كليهمــا 
فتــرة أخــرى الختيــار قرينــه الــذي يماثلــه فــي الســن والمهنــة والثقافــة، أو الــزواج  مرحلــة متــأخرة مــن الســن ال تســمح لــه بالصــبر

نتيجـــة اإلغـــواء، وزواج الشـــوارع خـــارج نطـــاا األهـــل، والـــزواج الجبـــري بالقســـر واإلكـــراه، وزواج المبادلـــة، والـــزواج التجـــاري 
ي، أو زواج الشــاب لكــي تقــوم الزوجــة للوصــول إلــى المناصــب أو الجــاه أو المــال، وزواج الفتــاة للهــروب مــن واقعهــا األســر 

 "  (1)على خدمته وتلبية حاجاته وحاجة والديه أن كانا مريضين
فمــا هــي األســس الممكــن اتباعهــا فــي اختيــار كــال الــزوجين لبعضــهما؟ هنــاك أســس أشــارت إليهــا دالالت الــنص الشــرعي 

 أن الفــارا اإليــديولوجي فــارا جــوهري ومنطوقــه وأخــرى أشــارت إليهــا دراســات علــم الــنفس قــد تلتقــي فــي بعــ  صــورها إال
 معروف الدالالت:

 أما األسس التي أشارت إليها دراسات علم النفس في اختيار الزوجين:
 :(2)فإن "آدمز" يرى أنها عملية معقدة تتضمن أربع مراحل 

المرحلـــة يختـــار األفـــراد المرحلـــة األولـــى: يـــتم اختيـــار الشـــريك مـــن ضـــمن دائـــرة التفـــاعالت االجتماعيـــة المتـــوفرة  فـــي هـــذه 
 الشركاء ممن يشابهونهم في بع  الخصائص والصفات مثل: الميول والذكاء والشخصية واألخالا وغيره.

المرحلة الثانية: تحدث عملية الكشف عن الهويات من خالل محادثات الكشف عن الذات التـي تجـري بـين الشخصـين 
 تتبعهاعملية المقارنة بين القيم.

 ة: يحدث استكشاف للتكامل والدمج بين األدوار ولدرجة احتمالية وإمكانية وجود التعاطف المتبادل.المرحلة الثالث

                                                           

 .57العاطفي في العالقة الزوجية، أبو جميل، فيروز محمد، سمنهج التربية اإلسالمية في التعامل مع الفتور  ( 1)

 .94، جهاد محمود، سنظريات وفنيات اإلرشاد األسري، عالء الدين ( 2)
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المرحلـة الرابعـة: يتخـذ القـرار المتعلقـة بـاإللتزام واالتحـاد الطويـل األمـد. وإذا اتخـذ وتوصـل الطرفـان إلـى قـرار إيجـابي بشـأن 
 القضايا السابقة، فإن الزواج طويل األمد يحدث.

 .-من باب سدد وقارب –ن أن األسس السابقة تخضع لمبدأ اإلحتماالت وقدرة الطرفين على االستنتاج والتحليل نالح
 أما األسس اإلسالمية في اختيار الزوجين:

كلمــة فقــط مـن كــالم خيــر البشــر الـذي أوتــِي جوامــع الكلــم إذ   19فتتمثلــت جميــع األسـس فــي ففـي حــق اختيــار الزوجــة: 
:] تنكر المرأة ألربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالهـا، ولـدينها، فـاظفر بـذات الـدين تربـت -وسلم صلى الله عليه–قال 

 .(1) يداك[
:] إذا جــاءكم مــن ترضــون دينــه وخلقــه -صــلى اللــه عليــه وســلم–كلمــة، قــال 14فــي  تمثلــتوفــي حــق اختيــار الــزوج: 

 .(2) فانكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة في األرض وفساد[
 نجد أن الحديثان اختصرا مسألة اإلختيار في : من خالل ما سبق

 .اقتصرت األسس المعتمدة في االختيار من قبل الزوج للزوجة بأربع هي: لمالها وحسبها وجمالها ودينها 
 .أما بالنسبة للزوجة فقد كانت االختيارات محصورة في حق الزوج بخيارين فقط هما: الدين والخلق 
 اس واحــد هــو )الــدين(، وحظــي هــذا األســاس بالــدعم والتشــجيع وأن يكــون اشــتركت أســس اختيــار الــزوجين بأســ

محل اإلهتمام والحظوة لدى الـزوجين حـين يـتم االختيـار دونـاً عـن سـائر األسـس لمـا فيـه مـن جمـع  لخيـري الـدنيا 
 واآلخرة.

  بي.األسس واضحة بسيطة، وال تخضع لالعتبارات والمواصفات الوقتية كما في نظيرتها في الجانب الغر 
 من ومة الحقو  والواجبات الزوجية: .2

}ولهــن موــل الــذي لكــل مــن الــزوجين حقــوا وواجبــات تعمــل علــى إرســاء دعــائم األمــن األســري واســتقراره، قــال تعــالى: 
(  أي ولهن )النسـاء(على الرجـال مـن الحـق مثـل مـا للرجـال علـيهن إلـى اآلخـر مـا يجـب 992)البقرة: عليهن بالمعروف{

 وهذه الحقوا على المجمل هي: . (3)عليه بالمعروف
 حقو  الزوج:

                                                           

 .1171، س5121صحيح البخاري، البخاري، كتاب النكاح، باب االكفاء في الدين، ح  ( 1)

 .125، س1125، ح 1النكاح، باب االكفاء في الدين، جالجامع الصحيح، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة، كتاب  ( 2)

 .957، س1ج تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ( 3)
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_:] ال يحــل المــرأة تــؤمن باللــه واليــوم اآلخــر أن تــأذن فــي بيــت زوجهــا وهــو  قــال رســول اللــه _ صــلى اللــه عليــه وســلم 
كاره، وال تخرج وهو كاره، وال تطيـع فيـه أحـدا ، وال تخشـن بصـدره وال تعتـزل فراشـه، وال تصـرمه فـ ن كـان هـو أظلـم 

حتى ترضيه، ف ن هو قبل منها فبها ونعمت وقبل الله عذرها، وأفلج حجتها، وال إثـم عليهـا، وأن هـو أبـى  منها فلتأته
 .(1) أن يرضى عنها فقد أبلغت عند الله عذرها[

 يساعدنا الحديث السابق في التعرف على حقوا الزوج وهي:
  إلـى حفـن المـرأة لفرجهـا بعـدم ارتكـاب أال يدخل على بيت الزوجية مـن يكـره الرجـل مـن دخولـه بيتـه، وفيـه إشـارة

 الفاحشة أو ما يسمى "بالخيانة الزوجية".
  عــدم الخــروج مــن البيــت إال بإذنــه  " وهــذا ال يعنــي أنــه ينبغــي عليهــا أن تســتأذن فــي كــل حالــة علــى حــدة، وإنمــا

أنهـا إذا خرجـت فـي  المراد أن يأذن لهـا بـالكالم أو بداللـة الحـال، أو أن ينهاهـا عـن حـاالت معينـة، أو أنهـا تعلـم
 .  (2)حاالت دون حاالت فإن ذلك ال يغضبه"

  أن تكـــون المـــرأة طائعـــة لزوجهـــا فـــي مـــا يرضـــي اللـــه، وال طاعـــة لـــه فـــي معصـــية اللـــه  وهـــذه الطاعـــة ترتقـــي بهـــا إلـــى
}الرجــال قوامــون علــى النســاء بمــا فيــل درجــات الخيريــة. وهنــا ال بــد مــن ذكــر حــق القوامــة للرجــل قــال تعــالى: 

(. وهــذه القوامــةكما يقــول قطــب:" لــيس مــن شــأنها إلغــاء 14)النســاء:بعيــهم علــى بعــض وبمــا أنفقــوا {اللــه 
إنمــا هــي وظيفــة داخــل كيــان  -شخصــية المــرأة فــي البيــت وال فــي المجتمــع اإلنســاني، وال إلغــاء وضــعها المــدني

ا ال يلغي وجود وال شخصـية األسرة إلدارة هذه المؤسسة الخطيرة، وصيانتها وحمايتها. ووجود القيم في مؤسسةم
   .(3)وال حقوا الشركاء فيها، والعاملين في وظائفها"

  أن تطيعــه إذا دعاهــا للفــرا  وال تصــده بــل إنهــا ملعونــة إن أبــت، وعليهــا بحســن التبعــل لزوجهــا وهــي مــأجورة فــي
 ذلك.

 ا فقـــد بائـــت وفـــي حـــال حـــدوث مشـــكلة بينهمـــا فعليهـــا أن تســـعى للمصـــالحة وإن كـــان الحـــق عليـــه، فـــإن تصـــالح
بـــاألجر، وإال فقـــد أقامـــت الحجـــة عليـــه عنـــد اللـــه وقبـــل اللـــه عأـــذرها وبـــاء هـــو بإلثـــم. وهـــذا مـــا يســـمى "فـــن ادارة 

 الخالفات الزوجية" في وقتنا الحاضر.

                                                           

 .472، س14715، ح 7السنن الكبرى، البيهقي، أحمد بن الحسين الخرساني،  كتاب القسم والنشوز، باب ما جاء في حقه عليها، ج ( 1)

 )بتصرف(. 117-116مروان إبراهيم القيسي، ساألسرة المسلمة، عالء الدين، حسين رحال،  ( 2)

 )بتصرف(. 157-156، س9في ظالل القرآن، قطب، سيد، ج ( 3)
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 حقو  الزوجة:
(  المعروف هنـا: شـامل لكـل أوصـاف المعاشـرة، 12حسن العشرة: قال تعالى:}وعاشروهن بالمعروف{)النساء: .1

 .(1)القولية والفعلية، من حسن الصحبة، وبذل اإلحسان، وجميل المعاملة،وكف األذى
: مـــن حقـــوا الزوجـــة الماديـــة، وجـــوب نفقتهـــا علـــى زوجهـــا، وتشـــمل: الطعـــام، والشـــراب والملـــبس، (2)حـــق النفقـــة .9

 والمسكن، وسائر ما تحتاج إليه الزوجة.
سـاء مـتحمالً األذى بالمداعبـة والمـزاح والمالعبـة، فهـي التـي المداعبة والمزاح: إن على الزوج أن يكون رحيماً بالن .1

 تطيب قلوب النساء.
 العدالة  والمساوة بين الزوجات: ال بد من إقامة العدل بين الزوجات حتى ال يحدث شقاا بينه وبينهن. .4
وإن كــان  مراعــاة الحقــوا الجنســية للمــرأة: ال يهجــر الــزوج زوجتــه بــال ســبب يبــيح لــه ذلــك ألن فــي ذلــك ظلــم لهــا .5

 .(3)هجرانها بدعوى االنقطاع للعبادة فغير جائز شرعاً 
 السكن النفسي:  .3

إن الــزواج نظــام إســالمي شــرعه اللــه تعــالى لخيــر المجتمــع اإلنســاني، و جعــل اللــه العالقــة بــين أفــراد األســرة عالقــة ســكن 
وجعــل بيــنكم مــودة ورحمــة إن فــي :} ومــن آياتــه أن خلــق لكــم مــن أنفســكم أزواجــا  لتســكنوا إليهــا وأمــان، قــال تعــالى

 (.91)الروم:ذلك آليات لقوم يتفكرون{
"لقد كان من تمام نعمة الله على بني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم مـودة  وهـي المحبـة، ورحمـة وهـي  

 ".(4)الرأفة، فالرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها، أو رحمة بها
   

  
                                                           

 .91المشكالت التربوية األسرية واألساليب العالجية، الحازمي، خالد بن حامد، س ( 1)

 .29عوامل استقرار األسرة في اإلسالم، زريفة، رشا بسام إبراهيم، س ( 2)

 )بتصرف(.111- 192وبهجة النفوس، شعيشع، حافن، س تحفة العروس ( 3)

 .59، توفيق، ساستراتيجيات في تربية األسرة المسلمة، الواعي ( 4)
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 لمادية لألمن األسريالمطلب الواني: المقومات ا
 من أهم المقومات المادية: 

 أوال :  القدرة على توفير السكن:
 لتسكنوا من أجمل التعبيرات القرآنية التي تصف عمق العالقة األسرية. والسكون هنا على ضربين:

 .(1)السكون الجنسي: وهو الذي يشبع الناحية المادية لإلنسان .1
( أي العــي  فــي منــزل 6)الطــالا:أســكنوهن مــن حيــم ســكنتم مــن وجــدكم{} الســكون المنزلــي:  قــال تعــالى: .9

يحوي جميع أفراد األسرة يعيشون في كنفه، ومـن المعـروف أن األزواج والزوجـات يـأتون مـن أسـر مختلفـة، لـذلك 
 :(2)ال بد ألحدهما من االنتقال وهذا اإلنتقال له عدة أوجه

 روس للعي  مع أهل العريس.المسكن األبوي )األكثر شيوعاً(: وهو انتقال الع 
  المسـكن األمــوي: وهـو انتقــال العـريس للعــي  مـع أهــل العــروس، خاصـة فــي ملكيـة المــرأة لـألرض وســيطرتها علــى

 األسرة.
 .المسكن المزدوج: أن يعي  الزوجين بالقرب من والدي كل من الزوج أو الزوجة 
 .المسكن المستقل:استقالل الزوجين في السكن بعيداً عن أسرهم 

 انيا : القدرة على اإلنفا :ث
. وفــي عصــرنا الحــالي (3)والنفقــة واجبــة علــى الــزوج، حتــى وإن كانــت الزوجــة غنيــة، ويــدخل فــي عمومهــا اإلطعــام والكســوة

نالحن سباقاً محموماً لشراء المأكل والملبس والمبالغة في شراء أثاث البيـت  والتبـذير هنـا وهنـاك علـى الكماليـات بـل إن 
ي شــراء الحاجــات الضــرورية بطريقــة غيــر منطقيــة أو شــرعية  ممــا أثقــل عاهــل الرجــل ودبــت الخالفــات فــي هنــاك إســرافاً فــ

 األسرة. 
بينمــا علــى الصــعيد اآلخــر فهنــاك أســر ال تمتلــك ثمــن شــراء أبســط الضــروريات بســبب بخــل رب األســرة، أو بســبب الفقــر 

ي  الرغيـــد لهــا، ممـــا ينشـــؤ خالفــات أســـرية مصـــدرها والبطالــة ممـــا شـــكل عبــأً علـــى األســـرة حيــث أنـــه ال يمكـــن تــوفير العـــ

                                                           

 .194األمن العائلي، الحاجي، محمد عمر، س ( 1)

 .54األسرة والحياة العائلية، الخولي، سناء، س ( 2)

 .196تحفة العروس وبهجة النفوس، شعيشع، حافن، س ( 3)
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}والـذين إذا أنفقـوا لـم يسـرفوا ولـم يقتـروا وكـان الحرمان. إن الضابط الشـرعي فـي اإلسـالم لهـذه القضـية فـي قولـه تعـالى:
 (. فالزوج يجب أال يكون بخيالً فيرهق األسرة، وال مسرفاً فيبدد ثروتها.67)الفرقان:بين ذلك قوامة{

:"أن العامل االقتصـادي هـو أسـاس قيـام الحيـاة األسـري ففكـرة االرتبـاط وتكـوين األسـرة مـن بـدايتها تـرتبط (1)ويرى صديقي
 بمدى قدرة الزوجين على اإللتزام في المسؤوليات االقتصادية الملقاة على عاتق كل منهما".

 :(2)وأهل العلم يقسمون النفقة إلى
  النفقة التي تكفيها بالمعروف.نفقة تمكين: هي أن يقدر الزوج لزوجته 
 .ًنفقة تمليك:أن يملكها إياها نقداً أو طعاماً أو أنواعا 

وسنذكر أربع وصايا فـي قضـية اقتصـاديات األسـرة المسـلمة يجـب مراعاتهـا لضـمان عـي  رغيـد وأمـن اقتصـادي فـي األسـرة 
 :(3)وهي

 أهم شي  تحري الكسب الحالل الطيب والتحرز من الحرام. .1
 الزوج والزوجة في ميزانية البيت وأبواب الصرف واإلنفاا. التشاور بين .9
 االكتفاء بالضرورات والبعد عن الكماالت ما أمكن. .1
 مراعاة حق الله بأداء الزكاة في وقتها وأداء الحج إذا توافرت االستطاعة، واعانة الفقراء والمساكين.  .4

  

                                                           

 .12قضايا األسرة والسكان، الصديقي، سلوى عثمان، س ( 1)

 .12األسرة المسلمة وتحديات العصر، الحفناوي، س ( 2)

 .62، توفيق، ساستراتيجيات في تربية األسرة المسلمة، الواعي ( 3)
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 المبحم الوالم:تحديات األمن األسري من من ور تربوي إسالمي
 المطلب األول: مفهوم التحدي لغة واصطالحا  

 : تحدى الشي  حداه. وفالناً: طلب مباراته في أمر.(1)التحدي لغةً 
: مجموعة من األزمات تقع فـي جميـع المجـاالت وعلـى المسـتويين العـالمي والمحلـي، ويجـب علـى (2)التحدي اصطالحاً 
 المجتمع مواجهتها.

 وأثره على أمن األسرة.المطلب الواني: التحدي االقتصادي 
يعتبـــر االقتصـــاد مـــن التحـــديات الخارجيـــة، والتـــي تتصـــل اتصـــاالً وثيقـــاً، ويـــؤثر تـــأثيراً مباشـــراً علـــى أمـــن واســـتقرار األســـرة     

والعالقات الزوجية، والتي تعتمد نتائجها على قدرة أفراد األسرة على مواجهتها، ومقاومـة آثارهـا بحيـث ال تـؤثر تـأثيراً سـلبياً 
 تماسكها: وسنذكر هنا أهم التحديات اإلقتصادية التي تزعزع أمن واستقرار األسرة:    في

 البطالة: .1
: هي الحالة التي ال يستخدم المجتمـع فيهـا قـوة العمـل فيـه اسـتخداماً كـامالً أو أمـثاًل، ومـن ثـم يكـون (3)تعريف البطالة    

ا يؤدي إلى تـدني مسـتوى رفاهيـة المجتمـع إلـى درجـة أقـل ممـا  الناتج الفعلي في هذا المجتمع أقل من الناتج المحتمل مم
 كان يمكن الوصول إليه.

 أنواع البطالة:
 :(4)في هذه الجزئية سنذكر أنواع البطالة على سبيل الذكر  فقط من باب التعريف بها

 .البطالة الموسمية: وهي نتيجة التقلبات شبه السنوية بين األنشطة والقطاعات 
  البطالــة المؤقتــة: وهــي وصــول أعــداد كبيــرة مــن الشـــباب لســوا العمــل مقابــل التســرب مــن ســوا العمــل بـــالهجرة

 وغيره. 
 .البطالة الرافضة: وهي التي تنشأ عن رف  القوى العاملة للتحرك المهني والجغرافي أو القطاعي 
 .البطالة الفنية: وهي احالل اآللة محل األيدي العاملة 

                                                           

 .162، س1المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج ( 1)

 ..aeuwbi.blogspot.com ، على اإلنترنت:9119/ 16/19نصر الله، التربية اإلسالمية وتحديات العصر، جوكاني،  ( 2)

 .94دور االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة البطالة، صالح، محمد رمضان عبد الرحمن، س ( 3)

 .)بتصرف(157، س1، جاالقتصاد العام للرفاهية، شيحة، مصطفى رشدي ( 4)
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 ة: وهي التي تنشأ من تغيرات الطلب على بع  المهن والصناعات.البطالة الهيكلي 
 .البطالة قصيرة األمد: حيث تتوافر فرس العمل، إال أن الظروف االقتصادية ال تشجع على التوسع في التشغيل 
 .البطالة الجزئية: تشمل العمل المؤقت وغير المكتمل 
 لعمل.البطالة المقنعة:حيث ال يتناسب عدد العمال مع طاقة ا 

 أسباب البطالة:
 :(1)سنذكر بعضاً من أسباب البطالة ونحصرها في

 زيادة الكثافة السكانية. .1
 الخصخصة في جوانبها السلبية. .9
 تخلي الدولة عن سياسة التعيين للخرجين. .1
 قلة بناء المصانع ودور العمل. .4
 سوء التخطيط التعليمي وعدم التنسيق مع سوا لعمل. .5
تحدثنا عن البطالة وما كـان لنـا أن نتـرك أهـم توابعهـا وأحـد آثارهـا أال وهـو الفقـر، حيـث أنهمـا متالزمـان والعالقـة بينهمـا    

وثيقة ومباشرة بل إن العالقة بينهما طردية  فكلما زادت البطالـة زاد الفقـر والعكـس صـحيح  إذن العاطـل عـن العمـل فقيـر، 
 ثر الفقراء.وكلما كثر العاطلون في المجتمع ك

 الفقر: .2
: هو من يملك شيئاً ال يكفيه عامه، وقد يكون بيده نصاب تجب فيه الزكاة ولكن هـذا النصـاب ال يكفـي (2)تعريف الفقر

 لقوته عامه هو ومن يعولهم، فحينئذ يخرج ما عليه من الزكاة لغيره ويأخذ أيضاً زكاة اآلخرين.
إن وظيفــة الدولــة الــرئيس هــو تحقيــق اإلشــباع االقتصــادي  لمــا لــه أهميــة بالغــة فــي ضــمان حاجــات أفــراد المجتمــع إلــى     

األمـن والصـحة والتعلـيم وغيرهـا، إال أن هنـاك حاجـة أولـى بالرعايــة واإلهتمـام   ألنهـا تـرتبط بـأمن وحريـة واسـتقرار المجتمــع  
هـــي ظـــاهرة الفقـــر. وللتعـــرف علـــى بعـــ  أســـبابها االقتصـــادية واالجتماعيـــة ككـــل، وبمظهـــره الحضـــاري وبمســـتقبله  أال و 

 :(3)نذكر

                                                           

 .95ية، عبد السميع، أسامة السيد، سمشكلة البطالة في المجتمعات العربية واإلسالم ( 1)

 .919جوانب تربوية في الفقه اإلسالمي، رجب، مصطفى، س ( 2)

 .)بتصرف(124 -129، س1االقتصاد العام للرفاهية، شيحة، مصطفى رشدي، ج ( 3)
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 .انخفاض مستوى انتاجية بع  األفراد بالمقارنة بالعناصر المثيلة األخرى في المجتمع 
 . عدم االحترام الكامل لحقوا اإلنسان 
 يفة في المجتمع.تقلب المستوى االقتصادي العام للمجتمع، مما ينعكس أثره على العناصر الضع 
  .تغليب القيم الثقافية المتخلفة لبع  األفراد  فيجعلهم ال يحبون العمل أو التجديد في العمل 

نالحـن أن التغلــب علــى مســببات الفقــر، وايجـاد الحيــاة الكريمــة ألفــراد المجتمــع يسـاهم فــي تفشــي األمــن االجتمــاعي،    
 الذي بدوره يقود لألمن األسري والذي بالضرورة يقضي أيضاً على ظاهة البطالة.

 ومن آثار البطالة والفقر على أمن األسرة ما يأتي:
 تمــع  لشــعور العاطــل عــن العمــل أو الفقيــر بالدونيــة والــنقص وشــفقة مــن حولــه االنطوائيــة: عــن األســرة وعــن المج

 عليه، وهذا يجعل مهارات االتصال لديه بمحيطه أيضاً ضعيفة إلى معدومة.
  العزوف عن الـزواج أو ارتفـاع نسـبة العزوبـة بـين الشـباب  لعـدم تمكـنهم مـن القيـام بواجـب النفقـة علـى البيـت كمـا

 سلف.
 :وهـــذه النقطـــة تابعـــة لمـــا ســـبق  نظـــراً لعـــدم االســـتطاعة مـــن تـــوفير متطلبـــات الـــزواج، فيبحـــث  االنحـــراف الجنســـي

الشــــباب عــــن مجــــاالت غيرشــــرعية لقضــــاء وطــــرهم وهــــذا فــــي حــــال غيــــاب الجانــــب اإليمــــاني لبعضــــهم، وانتشــــار 
 المغريات.

 (1)عدم االستقرار السياسي واالجتماعي وانتشار الجريمة، واالنفالت األمني. 
 البطالــة والفقــر ســببان مــن أســباب المشــاكل العائليــة فــي كثيــر مــن األســر، (2)ألســري والمشــاكل العائليــةالتفكــك ا :

بســبب الضــغوط النفســية التــي يتعــرض لهــا رب األســرة الــذي يشــعر بــالعجز عــن تلبيــة حاجــات ومتطلبــات أســرته، 
ى العنـــــــف األســـــــري ممـــــــا يجـــــــره إلـــــــى افتعـــــــال المشـــــــاكل التـــــــي قـــــــد تنتهـــــــي بـــــــالطالا. وأحيانـــــــاً قـــــــد تـــــــؤدي إلـــــــ

 )الجسدي/الجنسي( والذي يوجه عادة ضد الزوجات واألطفال. 
يالحــــن أن البطالــــة والفقــــر  كانــــا ســــبباً مباشــــراً فــــي غيــــاب األمــــن األســــري المادي)ومثالــــه: العنــــف بشــــكليه (    

 ا(.والمعنوي)ومثاله: المشاكل العائلية والتي قد تفضي أحياناً إلى حل أواصر األسرة ودمارها بالطال

                                                           

 .115السياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي ودورها في محاربة الفقر ، سرداح، عبد الصمد معين، س ( 1)

 .191، الجرف، أنور عمر، سمشكلة البطالة من منظور الفكر اإلسالمي ( 2)
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   االعتمــاد علــى اآلخــرين والكســل أحيانــاً: ومــنهم )األم /األب /اإلخــوة /األخــوات /الزوجــة /األوالد/ وأحيانــاً أهــل
( فيقــوم أحــد األفــراد الســابقي -إذا كــان الشــاب متزوجــاً -الزوجــة إذا كــان رب األســرة عــاطالً عــن العمــل أو فقيــراً 

يد في اعتماده عليهم وزيادة كسله. وسـنتناول موضـوع خـروج الذكر باإلنفاا على هذا الشاب وسد النقص مما يز 
 المرأة إلى العمل كونها احدى ثمار الفقر والبطالة ، واحدى التحديات التي تواجه األسرة وتهدد أمنها.

 عمل المرأة: .1
-فــي بيتهــا وتســاعد زوجهــا فــي أعمــال الحقــل فــي حــدود معينــة  –بالطبيعــة –كانــت المــرأة األروبيــة فــي الريــف تعمــل      

، يحـوط عملهـا سـياج مـن العفـة واألخـالا، والـزواج المبكـر يقـيم األسـرة علـى أسـاس مـن القـيم -تحت حكم نظام اإلقطاع
املــة معهــا معــاول هــدم نظــام اإلقطــاع ممهــدًة للثــورة الصــناعية. المتوارثــة مــن الــدين، هكــذا حتــى جــاءت الثــورة الفرنســي ح

تحرر عبيد االقطاع وانطلقوا إلى المدينة في هيئـة عمـال فـي المصـانع، تـاركين عـائالتهم فـي القريـة دون معيـل تعـي  تحـت 
ن بــه المــرأة مــن وطــأت الفقــر والجــوع والحاجــة  " فمــا كانــت الجاهليــة األروبيــة التــي ال تطبــق شــريعة اللــه تعــرف مــا تصــو 

" .مما اضطر المرأة للخروج لسوا العمل بال قيـد وال شـرط وال ضـوابط، فهـاجرن مـن (1)الجوع واآلثار المترتبة على الجوع
 القرية للمدينة بغية العمل والسعي نحو تحسين مستوى المعيشة.

 :(2)ولنقا  قضية عمل المرأة كان ال بد من اإلنطالا من أساسين هما
 حق المرأة في العمل وإيجاب العمل عليها لكسب المال: التمييز بين .1

تخـرج للبحـث عـن عمـل وال يكلـف  12في المجتمع الغربي: يلـزم المـرأة بالعمـل لتسـتطيع العـي ، فهـي فـي سـن 
الوالدان باإلنفاا عليها حتـى وإن كانـا غنيـين، فهـي المسـؤولة عـن حياتهـا ومأكلهـا ومشـربها ومسـكنها ممـا يحـتم 

 ال عن أهلها وشق طريقها في الحياة بنفسها.عليها اإلنفص
فــي اإلســالم:جاء ليكــرم المــرأة وأوجــب علــى وليهــا اإلنفــاا عليهــا، وبعــد انتقالهــا لبيــت الزوجيــة فــإن زوجهــا موكــل 
باإلنفاا عليها، وال يستطيع األب أو الزوج إجبارها أو إلزامهـا بالعمـل، إال إذا حاجهـا الفقـر لـذلك وهمـا عـاجزان 

 .عن النفقة
 التمييز بين نظام اإلسالم والنظام الغربي من حيث اإلختالط: .9

 في المجتمع الغربي: أجبرت المرأة للخروج للعمل من غير قيود أو ضوابط.

                                                           

 .191مذاهب فكرية معاصرة ، سرداح، قطب، محمد، س ( 1)

 )بتصرف(.44-41عمل المرأة واختالطها ودورها في بناء المجتمع، عتر، نور الدين، س ( 2)
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في اإلسالم: يلزم باحترام الفصل بين الجنسين ومراعاة ذلك حتى على مستوى السير بالطرقـات حثهـا علـى التـزام 
استــأخرن ف نـه لـيس لكـن أن :"-صـلى اللـه عليـه وسـلم –ال ، قـال رسـول اللـه حافات الطريق وأن ال تزاحم الرجـ

 ".(1)تحُقْقَن الطريق، عليكن بحافات الطريق 
 وهذا يقودنا إلى ذكر بع  ضوابط خروج المرأة المسلمة للعمل: 
رة أو زينـة أن يكون سـابغاً، ال يصـف وال يشـف، وال يشـبه لبـاس الرجـال أو لبـاس الكـافرات، وأال يكـون لبـاس شـه .1

 .(2)في نفسه أو تخرخ متعطرة
أخــــذ اإلذن مــــن وليهــــا )والــــدها أو زوجهــــا( ، تجنــــب االخــــتالط، أن يكــــون العمــــل مشــــروعاً يتفــــق مــــع طبيعتهــــا  .9

وكرامتها، ما تملكه ملكاً لها، أن ال يتضارب مع واجباتها البيتيـة، أن ال يكـون سـبباً النتشـار البطالـة بـين صـفوف 
 .  (3)نفقة واجب على الرجل وهو المسؤول األول عن األسرةالرجال  نظراً ألن ال

 آثار عمل المرأة على أمن األسرة:
 وتقسم إلى قسمين:

 أوال :آثار إيجابية وتتمول في:
 رفع مستوى دخل األسرة بما يضمن لها الحياة الكريمة مما يعزز األمن األسري. .1
 .  (4)مما يزيد التوافق األسريالتعاون والتشارك بين الزوجين في تحمل أعباء األسرة  .9

 ثانيا :آثار سلبية وتتمول في:
 اآلثار النفسية التي يسببها العمل للمرأة من إرهاا جسمي وتوتر أعصاب واضطراب. .1
.ممـــا يــؤدي لفســـاد األســر أوالً وفســـاد للمجتمـــع (5)ميوعــة األخـــالا وانتشــار الرذيلـــة   بســبب اإلخـــتالط بالرجــال .9

 ثانياً.

                                                           

 .172، س 5979، ح 16في الطريق، ج سنن أبي داوود، كتاب األدب، باب في مشي النساء مع الرجال ( 1)

 .65المرأة المسلمة بين اجتهادات الفقهاء وممارسة المسلمين، القيسي، مروان إبراهيم، س ( 2)

 .115السياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي ودورها في محاربة الفقر، سرداح، عبد الصمد معين، س ( 3)

 )بتصرف(.146سك األسري، عوفي، مصطفى، س خروج المرأة إلى العمل وأثره على التما ( 4)

 .)بتصرف(.162-167شخصية المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسنة، العك، خالد عبد الرحمن، س ( 5)
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طأت اإلبتزاز االقتصادي من رب العمل  بأن بخس أجرها وزاد ساعات العمل عمـا هـي عنـد وقوع المرأة تحت و  .1
 .(1)الرجال لمعرفته بحاجتها للعمل. واإلبتزاز الجنسي  حيث راودها عن نفسها استغالالً لحاجاتها للعمل

 .(2)االقتصادي للمرأةتأخر سن الزواج: هناك عالقة وثيقة بين قرار عدم أو تأجيل الزواج واالستقالل  .4
حاجة الطفل النفسية لألم إن تفرغ األم البنها، وارضاعه رضاعة طبيعة يجعـل الطفـل يحـس بـاألمن واألمـان طـوال  .5

حياته،وقد يستطيع األب أن يأتي لطفله بعشرين خادمة ولكنه لن يستطيع أن يأتي بقلب أم واحـدة ترضـعه حنـان 
 .(3)األمومة

 
 استنتاجات البحم

 احثان إلى االستنتاجات اآلتية:توصل الب
: "اطمئنـان أفـراد األسـرة الواحـدة علـى جميـع منـاحي يعرف الباحوان األمن األسري من من ـور تربـوي إسـالمي، أنـه .1

حياتهم، من االعتداء المادي أو المعنوي وكل ما يهـدد اسـتقرارهم، سـواء أكـان هـذا داخليـاً علـى مسـتوى األسـرة، أو 
تمع، بما يضمن حياًة مستقرة ألفراد األسـرة فـي ضـوء مقاصـد الشـريعة اإلسـالمية ودالالت خارجياً على مستوى المج

النصــوس الشــرعية المتعلقــة باألســرة". ومــن المصــطلحات ذات الصــلة لألمــن األســري: التماســك األســري واالســتقرار 
 األسري.

درة علـى تـوفير السـكن، والقـدرة علـى تقسم مقومات األمن األسري إلى: مادية ومعنويـة، ومـن المقومـات الماديـة: القـ .9
اإلنفاا، ومـن المقومـات المعنويـة: االختيـار الموافـق لمقاصـد الشـريعة ودالالت النصـوس الشـرعية، منظومـة الحقـوا 

 والواجبات الزوجية والسكن النفسي.
 من أبرز التحديات االقتصادية لألمن األسري: الفقر، والبطالة وعمل المرأة. .1
 
 
 

                                                           

 )بتصرف(.44-41عمل المرأة واختالطها ودورها في بناء المجتمع، عتر، نور الدين، س ( 1)

 .1191المتزوجة، شريم، رغدة، س  المرأة غيراالتجاهات االجتماعية النفسية نحو  ( 2)

 )بتصرف(.962فقه المرأة المسلمة، الشعراوي، محمد متولي، س ( 3)
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 االستراتيجيات الوقائيـة لتعزيز األمن األسري في العالم اإلسالمي

 
 11أستاذ محاضر أ بكلية الحقوا جامعة الجـزائـر -عمارة عبد الحميدد/ 

 19باحث دكتوراه بكلية الحقوا جامعة البليـدة  -طـوما  ابراهيم 
 11باحثة دكتـــوراه بكلية الحقوا جامعـة الجزائر -عمارة زينب 

il.comabdelhamidamara59@gma 
 
 

 ملخص:
     
إن األسرة تمثل النواة األساسية التي تساهم في تكوين الشعوب واألمم، وتعبر بصدا عن الكيان الذي يكفل حماية     

ولقد أثر التغير الواسع الذي  المقومات األساسية التي تمد المجتمع بخصائص البشرية وتعزز هويته القومية والدينية،
مكونات األسرة وأمنها ووظيفتها في البناء المجتمعي، والعالم اإلسالمي لم يكن بمنأى عن هذا شهده العالم سلبا على 

 التأثير، فكثر التفكك في األسرة بسبب ضعف المشاعر الفطرية المعبرة عن التراحم والمودة واختفاء التكافل األسري،
بسبب العولمة، وأدى ذلك إلى ضعف األمن األسري فيه، فتأثرت المنظومة األسرية في العالم اإلسالمي بالمنظومة الغربية 

وأمام عدم كفاية وسائل المواجهة، وجب وضع استراتيجيات وقائية فعالة تضمن تعزيز األمن األسري في العالم 
 اإلسالمي.

mailto:abdelhamidamara59@gmail.com
mailto:abdelhamidamara59@gmail.com


 

319 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

 
 األمن، األسري، الوقاية، الوسائل.، االستراتيجيةالكلمات الدالة: 

Résumé : 

    La famille est le noyau fondamental qui contribue à la formation des 
peuples et des nations, Et exprime l'entité qui assure la protection des 
éléments de base qui fournissent à la communauté les caractéristiques de 
l'humanité et renforcent son identité nationale et religieuse. 

    le grand changement que le monde a connu a impacté nnégativement sur 
les composants de la famille, sa sécurité et sa fonction dans la construction de 
la communauté, le monde islamique n'était pas à l'abri de cette influencem , 
dont  la désintégration familiale a augmenté en raison de la faiblesse des 
sentiments innés exprimés par la compassion et l'affection et la disparition de 
la solidarité familiale . 

  Le système familial dans le monde islamique a été influencé par le système 
occidental en raison de la mondialisation, Cela conduit à la faiblesse de la 
sécurité familiale, Face à l'insuffisance des moyens de confrontation, des 
stratégies préventives efficaces doivent être développées pour assurer le 
renforcement de la sécurité familiale dans le monde musulman. 

Mots clé:   
  Stratégie, Sécurité familiale, la prévention, les moyens, les relations, la 
culture,  l’activation. 
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 : مقدمة
إن األسرة بحكم تركيبتها قديمة قدم اإلنسانية، فهي نابعة من فطرة أن اإلنسان باعتباره مدنيا بطبعه يتعاي  مع بعضه     

البع ، فلقد خلق الله عزو وجل في البشر غريزة تجعل الذكر يرتبط باألنثى بطريقة شرعية فتشكل النواة األساسية لبناء 
يِا أِيُـِّها النَّاسأ اتَـّقأوا ِربَّكأمأ الَِّذي ِخِلِقكأم  ِمن  األسرة بطريقة شرعية  في قوله تعالى "  األسرة، وقد حث اإلسالم على تكوين

ِها ِزو ِجِها ِوِبثَّ ِمنـ هأِما رِِجااًل ِكِثيرًا ِوِنِساًء ِواتَـّقأوا اللَِّه الَِّذي ِتسَّاءِ  ِر ِحاِم إِ نـِف س  ِواِحِدة  ِوِخِلِق ِمنـ  نَّ اللَِّه ِكاِن ِعِلي كأم  لأوِن ِبِه ِواأل 
 (.11" )سورة النساء، اآلية ِرِقيًبا 
واألسرة في حقيقتها تعبر عن معاني اإلنسانية والمثل العليا والصفات النبيلة، وكلما كانت العالقات األسرية قائمة      

راده، لما لألسرة من دور على أسس صحيحة وروابط متينة، كلما تمتع المجتمع باالستقرار والوحدة واألمن بين أف
جوهري في تكوين شخصية الفرد وفي توجيه سلوكاته وتحديد معالم مستقبله، العتبارها تمثل الخلية األساسية والنواة 
األولى التي تؤسس لنظام مجتمعي متكامل، فإذا صلحت األسرة صلح المجتمع كله وإذا تفككت أثرت سلبا على 

ة بهذا المفهوم تمثل الخلية التي ينبثق عنها بناء اإلنسان الذي يكون عنصرا فاعال في سيرورة النظام المجتمعي، واألسر 
المجتمع، فنظرة الدين اإلسالمي لألسرة يكسبها أمنا وأمانا من خالل تعزيز البعد األخالقي المرتكز على أحكام الدين 

قتصادي السريع أثرت على دور األسرة ومكانتها إذ أن عوامل العولمة والتطور االجتماعي واال وترقية العالقات األسرية،
وهو ما فرض إعادة النظر في   في المجتمع اإلسالمي، السيما عند انتشار األسرة النواتية واضمحالل األسرة الممتدة،

فهم الدين والرجوع إلى جادة الصواب وتعزيز األمن األسري، الذي يشمل جميع جوانب الحياة المختلفة المادية 
نوية سواء الحياتية والنفسية والمعيشية والصحية والثقافية، بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي من خالل ضرورة والمع
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البحث عن استراتيجية وقائية متكاملة، تنقسم بين أمن داخلي وآخر خارجي لتعزيز دور األسرة ومكانتها بصفة مستمرة 
 وفقا لمنظومة متكاملة.

 إلشكالية التالية:وعلى هذا األساس نطرح ا
ماهي أهم األساليب الوقائية المتبعة لتعزيز مكانة األمن األسري في العالم اإلسالمي في ظل تحديات العولمة 

 ومتغيرات العصر الحالي؟
 وسوف نعالج هذه اإلشكالية ضمن الخطة التالية:

 المبحث األول: الوسائل الوقائية الداخلية لتعزيز دور األمن األسري.
 المطلب األول:  التقاسم في األدوار داخل األسرة الواحدة.    
 المطلب الثاني:  االهتمام بالعالقات داخل األسرة الواحدة.    

 المبحث الثــاني: الوسائل الوقائية الخارجية لتعزيز دور األمن األسري.
 المطلب األول: وسائل مواجهة األسرة للتحديات التكنولوجية.     
 لب الثـــاني: وسائل مواجهة  األسرة للتحـــــديات الثقـــافـــيــــة.المط    
 

 المبحم األول:
 الوسائل الوقائية الداخلية لتعزيز دور األمن األسري.

إن إبراز دور األمن األسري يتطلب التطرا إلى معرفة أهم الوسائل االستراتيجية التي تستخدمها األسرة داخليا، بما    
انة وأمنا من خالل تقسيم األدوار بين أفراد األسرة الواحدة، واالهتمام بالعالقات األسرية التي تضمن يحقق لها مك

ما التماسك العائلي، بما يتماشى مع الدين اإلسالمي الذي أرسى كل هذه المبادئ التي تعزز األمن األسري، وهو 
 سنبينه في المطلبين التاليين:

 المطلب األول:
 األدوار داخل األسرة الواحدة.التقاسم في 

 
إن البناء الوظيفي لألسرة قد حضي باهتمام واسع كنسق اجتماعي، نظرا لما تحتاجه األسرة عند تأدية دورها في    

تحقيق توازن داخلي لبنائها، السيما أن االستقرار في بنية األسرة يمثل المهمة األساسية للزوج والزوجة واألبناء، فاألم لها 
أمن أسري داخلي، العتبارها المسؤولة األولى على استقرار بنية األسرة من  دور أساسي داخل األسرة يكمن في توفير
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،  والمرأة المعاصرة اليوم لها دور معقد يتراوح بين أشغال البيت 1خالل دورها في إنتاج األطفال وتربتهم في نفس الوقت
بسبب مسؤولياتها المتعددة   ، إذ تكون عرضة لعمليات التضارب بين األدوار أكثر من غيرها، وذلك2والعمل خارجه

، التي تأخذ منها 3كزوجة وأم وعاملة، فيقع على عاتقها تقديم العناية الكاملة ألطفالها بغ  النظر عن عملها أو وظيفتها
وقت كبير مقارنة مع الوقت الذي يحتاجه أطفالها خاصة وأن تربية األطفال في وقتنا المعاصر لم تعد عملية سهلة بل 

 .4بيرا من طرف األمتتطلب جهدا ك
إن األصل في األم هو البيت الذي تلزمه لرعاية زوجها وأبنائها وتربيتهم على الخلق والفضيلة، وقد خصتها الشريعة     

اإلسالمية باألعمال التي تتناسب وأنوثتها، إذا أذن لها زوجها مادامت تؤدي ذلك مع التزامها بأداء واجباتها نحو بيتها 
،  وتحمل األم المسؤولية االجتماعية التربوية والصحية والغذائية ألبنائها تعد مهمة عظيمة ال يجيدها 5وأوالدها وزوجها

سواها، فال تستطيع أي مؤسسة معاصرة أن تقوم مقامها في أداء دورها على أكمل وجه، فاألم  من واجبها كذلك رعاية 
ة األطفال منذ ميالدهم إلى أن يبلغوا سن الرشد، وأول رعاية أطفالها وتربيهم تربية سليمة، خاصة وأن اإلسالم كفل رعاي

خصهم بها تتمثل في تنمية الطفل وتقوية غرائزه البشرية، ويقع على عاتق األم كذلك أن تمثل مصدر الحماية والرعاية 
اهتمام أكثر ، خاصة وأن الطفل بحاجة إلى رعاية و 6والحنان والحب ألفراد األسرة، ألن غيابها يحدث صدمة عاطفية 

من حاجاته لتلبية احتياجاته المادية، واألم بهذا تعد المعلم الوحيد للطفل ألنها تؤدي وظيفة تربوية عميقة األثر بالنسبة 
ألطفالها، وغيابها لساعات طويلة عن بيتها وأطفالها يؤدي إلى نوع من اإلهمال، قد يؤثر على شخصيتهم ونموهم 

األولى من الوالدة، ففترة غياب األم عن المنزل يولد شعورا بإهمال الطفل الذي يحتاج  الفيزيولوجي خاصة خالل األشهر

                                                           

 .112، س1229المدخل إلى علم االجتماع، فهمي سليم،  دار الشروا، عمان،  1

 .111، س 1222علم اجتماع المرأة، حسين عبد الحميد، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية،  2

، تونس، المنظمة 19مشكالت التوافق لدى المرأة العاملة في كل من األردن والمملكة العربية السعودية، سامي محمد ملحم،  المجلة العربية للتربية، العدد  3
 .26، س1221العربية للثقافة والعلوم، 

 .911، س1221األسرة ومشكالتها، محمود حسين،  دار النهضة العربية، بيروت،  4

 .124، س1224رأة والتربية اإلسالمية، محمد األباصيري، مكتبة الفالح، الكويت، الم  5

 .959، س1226تربية الطفل صحيا ونفسيا من الوالدة حتى العاشرة، محمد رفعت،  منشورات دار البحار، بيروت،   6
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إلى رعاية مركزة، ألن التجارب أثبتت ضرورة لزوم األم لبيتها وإشرافها على تربية أوالدها بنفسها ألنه ال يوجد من يربي 
 .1أوالدها مثلها

كما أن لألب في المنظومة األسرية دورا بارزا في حياة أوالده، لما يضمنه من الحماية والرعاية والقدوة والسلطة     
والتكامل األسري، فاألطفال بحاجة إلى الشعور بأن هناك حماية ورعاية وإرشاد يختلف نوعا ما عن ما يجدونه لدى 

الملبس والمصاريف فقط، بل يشمل ضرورة مشاركة األب في تربية األم، فوجود اآلباء ال يقتصر على تأمين السكن و 
األبناء لما فيه من تأثير قوي على شخصية األبناء، فاألب يستطيع تحقيق التوازن األسري من خالل اهتمامه بأبنائه 

لكي ومصاحبتهم ومعرفة أفكارهم وميولهم وهواياتهم ليساعدهم في حل مشاكلهم، ويكون لهم الصديق المخلص، و 
يضمن األب األمن األسري الداخلي يجب أن يكون مرنا مع أوالده، فيستخدم الشدة والحزم تارة والرفق والتسامح تارة 

 .2أخرى على حسب الوضع العائلي
إن األب واألم داخل األسرة من الواجب أن يكونا نموذجا وقدوة ألطفالهما حتى يتسنى للطفل تقليد السلوك الجيد    

لهذا يتعين على اآلباء تعزيز األمن األسري الداخلي من خالل وضع استراتيجية وقائية متكاملة من حيث في حياته، و 
توزيع األدوار المنوطة بكل واحد منهما ليصل أطفالهما إلى األمان، ومن بين هذه االستراتيجيات ضرورة وجود رئيس 

بالطاعة واالحترام وإال سادت الفوضى، خاصة وأن لألسرة حازم يدير ذلك البيت األسري، ويخضع له سائر األفراد 
وظيفة رئاسة األسرة تسند إلى الزوج في العالم االسالمي، الذي يتمتع بسلطة الضبط األسري التي تضمن األمن 

، وتربية األوالد تربية قائمة على الدين اإلسالمي لما فيها من شمولية في معاني األخالا الفاضلة، وسعيه على 3األسري
وفير االحتياجات األساسية ألفراد األسرة من مواد أساسية غذائية ومسكن وملبس وتحسين الوضع االقتصادي، وتوفير ت

الحماية الصحية والوقائية والنفسية لما يوفره من أمن ذاتي أسري، كما يقع على عاتق أفراد األسرة القادرين على العمل 
أو االتكالية عن طريق القيام بأعمال مشروعة، إذ يتوجب على األسرة أن  مساعدة رب األسرة درًءا للتكاسل أو التهاون

، وعلى األسرة في العالم اإلسالمي أن تستوعب دورها في ظل 4تحضر أفراد صالحين قائمين على التكافل االجتماعي

                                                           

 .196ب ت، س  المرأة بين البيت والمجتمع، البهي الخول، دار الكتاب العربي،  1

في الموقع االلكتروني  15/12/9115ية دور األب في األسرة ، سلطان حميد الجسمي، مقال منشور بتاريخ أهم  2
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2015-09-05-1.2451932 

 .1121، س911السلطة األبوية في األسرة العراقية المتغيرة، علي حسين حطيم،  مجلة األستاذ، بغداد، العدد   3

 .119،س1222األسرة المسلمة، تأليف ونشر مؤسسة البالغ، سلسلة كتيبات، بيروت،  4
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متبادل في ظل تقسيم معطيات الواقع المعاصر، ويتوجب على الرجل والمرأة في ظل األسرة ضرورة المشاركة والتعاون ال
، وعلى هذا 1األدوار والمهام وفقا لالحترام المتبادل، وإنتاج منهج توافقي لتربية األوالد وفقا للواقع المعاصر المعا 

األساس يقع على عاتق اآلباء تنمية روح االبداع في أوالدهم وصقل شخصيتهم وتربيتهم تربية متكاملة وتزيدهم بكل 
، وتعويد أوالدهم على حياة الجد والرجولة، واالهتمام بالتربية 2ي تجعلهم يتكيفون مع المجتمعالوسائل واألساليب الت

اإليمانية السيما أن كل مولود يولد على الفطرة، ولكنه يتأثر بأسرته فإما أن يعزز هذا التوجه إذا كانت األسرة مسلمة وإما 
ألسرة لتحقيق أمن أسري داخلي أن ترشد أبناءها إلى أن ينحرف إلى توجه سلبي حسب توجه األسرة، ويتوجب على ا

، إذ يجب على األسرة تعزيز أمنها القانوني 3االيمان بالله وغرس روح التقوى وتنمية روح مراقبة الله لجميع تصرفاتهم
باء االبتعاد بتوجيه سلوك أفراد عائلتها بما يضمن عدم انحرافهم إلى ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، فمثال على اآل

على إدمان المخدرات لما فيها من آثار مدمرة لألسرة ، وأن تبتعد األسرة عن كل ما ينشط االستعداد الرتكاب مختلف 
 . 4الجرائم

إن اكتمال تركيبة األدوار األسرية التعاونية تقتضي توفر نسق قيمي مشترك ورؤية  عما يحسه الطرف اآلخر في األسرة،    
دل في القوة والتأثير واتخاذ القرارات األسرية الثنائية وحدوث تناغم بين المصالح الذاتية  واألسرية بين مع األخذ بالتعا

 .5نمطي الهوية الفردي والجماعي
إن تقاسم األدوار بين األسرة الواحدة ال يكفي لتعزيز األمن األسري الداخلي إذا لم يكن مقترنا بمساعدة من     

تحديد األدوار األسرية التي تضمن األمن بنصوس قانونية تكون كفيلة بتعزيز وتفعيل األمن  المجتمع والدولة، فيجب
األسري بصفة ملزمة خاصة إذا قصر أحد األطراف في القيام بدوره، من خالل النص على أن األسرة هي الوسط الطبيعي 

ويقع على عاتق الوالدين مسؤولية حماية لنمو الطفل وال يجوز فصله عن أسرته إال إذا استدعت مصلحته الفضلى ذلك، 

                                                           

 .24، س9111،  97، المجلد 14و11دور الوالدين في تكوين الشخصية االجتماعية عند األبناء، باسمة حالوة، مجلة جامعة دمشق، العدد   1

 .91،س9111كر، عمان،سيكولوجية اإلبداع عند األطفال، عفاف أحمد عويس، دار الف  2

 . 11و 19،س1226بحوث إسالمية في األسرة والجريمة والمجتمع، حسن الساعاتي ، دار الفكر العربي، القاهرة، 3 

ر ، العدد ، الجزائتأثير األسرة بين الدفع والمنع في قضايا المخدرات من منظور علمي االجرام والوقاية، طوما  إبراهيم، مجلة آفاا للعلوم، جامعة الجلفة 4 
 .151و 142، س 9117السادس،

، كلية العلوم األسرة وعوامل نجاحها ، الملتقى الوطني الثاني، حول االتصال وجودة الحياة في األسرة، نبيل حليلو، جامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر 5 
 .17و6، س 9111أفريل  11و 12االنسانية واالجتماعية، المنعقد في 
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الطفل وضمان الظروف المعيشية المالئمة له، مع ضمان الدولة والمجتمع حماية األسرة وأفرادها بغية ضمان أمن أسري 
 1قانوني فعال مكمل للدور الداخلي لألسرة.

 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الواني:
 االهتمام بالعالقات داخل األسرة الواحدة.

إن األمم والشعوب قد اتفقت منذ قديم الزمان على اختالف أديانها وحضاراتها على أهمية األسرة ككيان اجتماعي    
رغم اختالفهم في القوانين التي تحكم هذا الكيان، ألن بقاء المجتمع مرهون ببقاء األسرة التي تعد اللبنة األساسية 

، واهتمت 2وس الشرعية والقانونية في العالم اإلسالمي األسرة األولى في تكوين المجتمع، ولهذا قد نظمت النص
بالعالقات داخلها سواء العالقة بين الزوجين أو العالقة بين اآلباء واألبناء والعالقات بين األقارب، وفصلت الحقوا 

ة أكدت طبيعة والوجبات لكل فرد داخل األسرة الواحدة وبينت الحقوا المادية والمعنوية، فهذه العالقات األسري
فمن أهم الوسائل الوقائية األولية   ،3االتصاالت والتفاعالت التي تقع بين أعضاء األسرة الذين يقيمون في بيت واحد

التي تعزز االهتمام بالعالقات األسرية والتي تضمن األمن األسري الداخلي إعادة تنظيم أساس البيت بما يتماشى والشرع 
رة، من خالل تطبيق التشريع اإلسالمي الذي يحرس على تنظيم مؤسسة األسرة ويضبط االسالمي والتغيرات المعاص

أمورها وعالقاتها درًءا لكل الخالفات والمشاكل، فيقع على عاتق الزوج أداء حقوا زوجته، واإلحسان في معاشرتها 
                                                           

 12، المؤرخة 12الجريدة الرسمية، العدد  9115يوليو  15المتعلق بحماية الطفل المؤرخ في  19-15من القانون رقم  16و 15و 14أنظر المواد  1 
 .9115يوليو،

، كلية 9111أفريل 11و 12م االتصال األسري ودوره في تفعيل العالقات داخل األسرة، نادية بوشاللق، الملتقى الوطني الثاني حول الحياة في األسرة أيا  2
 العلوم االنسانية واالجتماعية ،جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، الجزائر.

 .147،س1229قاموس علم االجتماع، محمد غيث، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية،   3
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تأمأوهأنَّ ِإالَّ يِا أِيُـِّها الَِّذيِن ِآِمنأوا اِل ِيِحلُّ ِلكأم  ِأن  ِترِ مصداقا لقوله تعالى" ِهبأوا بِبِـع ِ  ِما ِآتـِيـ  ثأوا النِكِساِء ِكر ًها ِواِل تـِع ضألأوهأنَّ لِِتذ 
ًئا ِرهأوا ِشيـ  تأمأوهأنَّ فـِِعِسى ِأن  ِتك  رًا كِ  ِأن  يِأ تِيِن بِِفاِحِشة  مأبِـيِكِنة  ِوِعاِشرأوهأنَّ بِال ِمع رأوِف فِِإن  ِكرِه  ِعِل اللَّهأ ِفيِه ِخيـ  " ) سورة ِثيرًاِوِيج 

الركِِجالأ قـِوَّامأوِن ِعِلى ( ، وأن ينفق عليها ويكسوها ألن القرآن الكريم منحه حق القوامة لقوله تعالى" 12النساء، اآلية 
ِواِلِهم  فِالصَّاِلِحاتأ قِانِِتاتٌ  ِحاِفظِاٌت لِل ِغي ِب ِبِما ِحِفِن اللَّهأ  النِكِساِء ِبِما ِفضَِّل اللَّهأ بـِع ِضهأم  ِعِلى بـِع    ِوِبِما أِنـ ِفقأوا ِمن  أِم 

ِتي ِتِخافأوِن نأشأوِزهأنَّ ِفِعظأوهأنَّ ِواه جأرأوهأنَّ ِفي ال ِمِضاِجِع ِواض رِبأوهأنَّ فِِإن  ِأِطع ِنكأم  ِفاِل تِـ  بـ غأوا ِعِلي ِهنَّ ِسِبياًل ِإنَّ اللَِّه ِكاِن ِوالالَّ
( ، ويجب على الرجل تعليم المرأة أمور دينها ودنياها، فإن كان جاهال وجب عليه  14ية " ) سورة النساء، اآل ِعِليًّا ِكِبيرًا

أن يسأل أهل االختصاس ويعود إليها باإلجابة الشافية مرشدا ومعلما، وفي حال تعدد الزوجات يجب على الرجل أن 
درًءا لكل مفسدة أو انحراف لقوله يعدل بين زوجاته في المبيت والنفقة والكسوة والسكن وأن يعاملهن معاملة حسنة 

تأم  ِأالَّ تـأق ِسطأوا ِفي ال يِـِتاِمى فِان ِكحأوا ِما طِاِب ِلكأم  ِمِن النِكِساِء ِمثـ ِنى ِوثأاِلِث ِورأبِاِع فِ تعالى"  تأم  ِأالَّ تـِع ِدلأوا ِوِإن  ِخف  ِإن  ِخف 
 (. 11") سورة النساء، اآلية الَّ تـِعأولأوافـِِواِحِدًة أِو  ِما ِمِلِكت  أِي ِمانأكأم  ِذِلِك أِد ِنى أِ 

أما بالنسبة للعالقة العكسية فيقع على الزوجة أن تطيع زوجها في كل أمر ما عدا معصية الخالق وأال تخرج إال بإذنه    
 وأن تسهر على حماية المال والعيال، ويجب أن تراعي األولويات، وأن تكون منطقية في متطلباتها ومخلصة لزوجها،
وأن تترفع عن الجدال وال تدفع زوجها إلى التهور وجلب المال بالطرا غير المشروعة، وأن تتفهم الرجل وتتكيف معه، 
فهناك أمور تقوي العالقة الزوجية تتمثل في وجوب األدب بين الزوجين عن طريق االحترام المتبادل بصفة دائمة ومستمرة، 

 .1والمحافظة على الكلمة الطيبة بين الزوجين
ولضمان العالقات داخل األسرة يجب إعادة تنظيم البيت من خالل تقوية العالقات األبوية مع األبناء من خالل   

تحقيق العدل والمساواة بين األوالد في المعاملة، ألن التفرقة في المعاملة تولد الحقد والحسد فيما بين األبناء وتزيل 
بناء من جهة ثانية، خاصة وأن عدم المساواة والتفرقة تكون سببا في نشأة المحبة والتعاطف فيما بينهم من جهة، وبين األ

، إذ يقع على األبناء في المقابل اتجاه آبائهم أن يعاملوهم بالبر واللطف والرحمة واإلجالل 2بع  األمراض النفسية 
ألن اآلباء في هذه الفترة يريدون أن  والوفاء، سيما في فترة الكبر بإعطائهما مزيدا من الحنان والرفق واإلكرام والتوقير،

لأِغنَّ يجنوا ثمار الكفاح الذي وفروه ألبنائهم، مصدقا لقوله تعالى" ِسانًا ِإمَّا يـِبـ  ِوِقِضى ِربُِّك ِأالَّ تـِع بأدأوا ِإالَّ ِإيَّاهأ ِوبِال ِواِلِدي ِن ِإح 

                                                           

الشريعة والقانون ،  العالقات األسرية، ماهر حامد الحولي، مداخلة لليوم الدراسي المعنون بالمعالجات الشرعية والحقوقية والتربوية للمشاكل األسرية، كلية  1
 وما يليها. 12، س9112غزة، 

 .124، س1222ي لتوزيع المطبوعات، القاهرة،من منظور إسالمي، محمد ناجح، المكتب المصر  دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة  2
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ِف   ِلهأِما ِجِناِح الذُّلِك ِمِن ِعن ِدِك ال ِكبِـِر ِأِحدأهأِما أِو  ِكاِلهأِما ِفاِل تـِقأل  ِلهأ  ِهر هأِما ِوقأل  ِلهأِما قـِو اًل ِكرِيًما ،ِواخ  ِما أأف ك ِواِل تـِنـ 
هأِما ِكِما ِربَـِّياِني ِصِغيرًا"  ِمِة ِوقأل  ِربِك ار ِحم   (.94و 91) سورة اإلسراء، اآليتان الرَّح 

ك فيما بينهم في جو يسوده الحب واأللفة، لينشأ األوالد في ولتقوية العالقات األسرية وجب على أفراد األسرة التماس  
جو مستقر يخلو من الشقاا والخالف، ولذلك جعل المولى سبحانه وتعالى أساس العالقة الزوجية المودة والرحمة 

كأنأوا إِلِ مصداقا لقوله تعالى"  ِمًة ِإنَّ ِفي ِذِلِك ِوِمن  آيِاتِِه ِأن  ِخِلِق ِلكأم  ِمن  أِنـ فأِسكأم  أِز ِواًجا لِِتس  ِنكأم  ِمِودًَّة ِوِرح  ِها ِوِجِعِل بـِيـ  يـ 
( ، ألنه إذا ذهبت المودة حل الخالف وانعكس على سلوك األبناء 91" ) سورة الروم، اآلية  آِليِات  لِِقو م  يـِتِـِفكَّرأونِ 

قاية األمنية لألبناء بما يضمن تجنب كل الذين عادة ما يتوجهون إلى طريق االنحراف، ولهذا يتعين على الوالدين تنمية الو 
 المخاطر .  

إن األسرة ال تستطيع توفير وتعزيز األمن األسري الداخلي وحدها خاصة في ظل تأثير االتفاقيات الدولية على القوانين   
االستراتيجيات الداخلية في العالم اإلسالمي، كون الغرب هدفه األساسي تفكيك وتدمير العالقات األسرية، فمن بين أهم 

وجوب إشراك الدولة في مساعدة األسرة على مواجهة التيار الغربي، عن طريق ضرورة تحفن دول العالم اإلسالمي على 
بع  القوانين، وعدم المصادقة واالنضمام إليها متى كانت منافية لمبادئ الشريعة اإلسالمية، مع ضرورة توحيد قوانينها 

لعالقات األسرية في مواجهة التيار الغربي الجارف، ومن أهم االتفاقيات الدولية التي تزعزع  ببعدها اإلسالمي ألجل تعزيز ا
" التي  كيان العالقات األسرية، والتي يجب التحفن عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "ِسيِداو 

مرأة واألسرة معا، وتتمثل أهم هذه المخالفات التي تخالف بع  بنودها أحكام الشريعة اإلسالمية السمحا التي كرمت ال
تضمنتها هذه االتفاقية أن تلتزم  الدول الموقعة عليها إبطال كافة األحكام واللوائح واألعراف التي تميز بين الرجل والمرأة 

بينها وبين الرجل، فهي  ، وإلغاء الوالية أو الوصاية على المرأة لتحقيق المساواة1بما فيها تلك التي تقوم على أساس ديني
، وهو ما يخالف الشرع الحنيف لقول رسول الله 2تحث البنت على الزواج وحدها ومع من شاءت حتى ولو كان كافرا

رِأِة  نأِكِحت  بِِغي ِر ِإذ ِن ِولِيِكِها فِِنِكاحأِها بِاِطٌل فِِنِكاحأِها بِاِطٌل فِِنِكا ، وقد نصت 3اِطٌل " حأِها بِ صلى الله عليه وسلم " أِيُِّما ام 
هذه االتفاقية كذلك على أحكام أخرى كأن يحمل األبناء اسم األم كما يحملون اسم األب مخالفين الشرع  اإلسالمي 

                                                           

 من اتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" 19المادة   1

 اتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"من  16المادة   2

حديث صحيح ، حيث رواه جمع من أصحاب السنن منهم بن ماجة والترميذي والدارمي والحاكم في مستدركه وأبو داود وأحمد، ولم يضعفه أحدهم   3
 .وصححه األلباني وغيره من المحدثين
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يِن ِوِموِ لقوله تعالى" ِوانأكأم  ِفي الدِك الِيكأم  ِولِي ِس ِعِلي كأم  جأِناٌح اد عأوهأم  آِلبِائِِهم  هأِو أِق ِسطأ ِعن ِد اللَِّه فِِإن  ِلم  تـِع ِلمأوا آبِاِءهأم  فِِإخ 
طِأ تأم  بِِه ِوِلِكن  ِما تـِِعمَِّدت  قـألأوبأكأم  وِِكاِن اللَّهأ ِغفأورًا ِرِحيًما  ( ، ومنعت تعدد الزوجات 15" ) سورة األحزاب، اآلية ِفيِما ِأخ 

تأم  ِأالَّ تـأق ِسطأوا ِفي ال يِـِتاِمى فِان ِكحأوا ِما ِوِإن  خِ من باب المساواة، وهو ما يخالف الشرع اإلسالمي الحنيف لقوله تعالى"  ف 
تأم  ِأالَّ تـِع ِدلأوا فـِِواِحِدًة أِو  ِما ِمِلِكت  أِي   ") ِمانأكأم  ِذِلِك أِد ِنى ِأالَّ تـِعأولأوا طِاِب ِلكأم  ِمِن النِكِساِء ِمثـ ِنى ِوثأاِلِث ِورأبِاِع فِِإن  ِخف 

ت كذلك على إلغاء قوامة الرجل في األسرة بالكامل، وهو ما يخالف الشرع الحنيف ( ، ونص11سورة النساء، اآلية 
ِواِلِهم  فِ أيضا لقوله تعالى"       الصَّاِلِحاتأ الرِكِجالأ قـِوَّامأوِن ِعِلى النِكِساِء ِبِما ِفضَِّل اللَّهأ بـِع ِضهأم  ِعِلى بـِع    ِوِبِما أِنـ ِفقأوا ِمن  أِم 

ِتي ِتِخافأوِن نأشأوِزهأنَّ ِفِعظأوهأنَّ ِواه جأرأوهأنَّ ِفي ال ِمِضاِجِع ِواض رِبأ قِانِِتاٌت ِحاِفظِا وهأنَّ فِِإن  ٌت لِل ِغي ِب ِبِما ِحِفِن اللَّهأ ِوالالَّ
صت على تقيد حق الزوج في ( ، ون14")سورة النساء، اآلية أِطِع ِنكأم  ِفاِل تـِبـ غأوا ِعِلي ِهنَّ ِسِبياًل ِإنَّ اللَِّه ِكاِن ِعِليًّا ِكِبيرًا 

معاشرة زوجته، فإذا كان دون رضاها فيعد اغتصابا زوجيا يعرضه إلى عقوبة السجن والغرامة وهو ما يخالف الشرع 
مأوا أِلِنـ فأِسكأم  ِواتَـّقأوا اللَِّه اإلسالمي لقوله تعالى"  تأم  ِوِقدِك ِواع ِلمأوا أِنَّكأم  مأاِلقأوهأ ِوِبشِكِر ِنِساؤأكأم  ِحر ٌث ِلكأم  فِأ تأوا ِحر ِثكأم  أِنَّى ِشئـ 

ِمِنيِن   ( . 991" )سورة البقرة، اآليةال مأؤ 
والمالحن أن هذه االتفاقية تشجع الطالا والخلع واالنحالل والتفكك وعدم التماسك األسري، وهي بذلك تساهم     

في انعدام األمن األسري وعدم االستقرار داخل األسرة الواحدة، وهو في اعتقادنا سلوك يدمر المجتمع والدولة القطرية 
حكم لمواجهة هذا التيار أو الخطر الداهم على الدول اإلسالمية والعالم اإلسالمي برمته، ولهذا يجب وضع مخطط م

عن طريق وضع استراتيجية فعالة انطالقا من االحصائيات المرتفعة والعمل على تخفي   نسب الطالا والخلع اللذان 
مقتضيات  يساعدان على بروز الالكأمن األسري، من خالل وضع نصوس قانونية فعالة تصون كرامة األسرة اعتمادا على

أحكام الشريعة اإلسالمية وروحها، التي تعتمد على الترغيب في الحفاا على قدسية الروابط األسرية التي تعتبر الزواج 
 وتربية األبناء أمانة كبرى. ميثاقا غليظا

 المبحم الوــاني:
 الوسائل الوقائية الخارجية لتعزيز دور األمن األسري.

تهدف الوسائل الوقائية الخارجية إلى تعزيز دور األمن األسري في مواجهة التحديات التي يعرفها العالم بصفة عامة    
والعالم اإلسالمي بصفة خاصة، سيما مع عجز وعدم كفاية الوسائل الداخلية المرافقة لألسرة أمام الكم الهائل من 

ئل استراتيجية قادرة على التصدي للتحديات الثقافية العالمية والوقاية المشاكل التي تستوجب حلها، واالعتماد على وسا
من مخاطر االستعمال المفرط وغير المتبصر للتكنولوجيا المتطورة وانعكاساتها السلبية، وسوف نبين ذلك من خالل 
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ساتها السلبية على األسرة التطرا إلى وسائل مواجهة األسرة للتحديات التكنولوجية والتحديات الثقافية العالمية وانعكا
 وأمنها الداخلي في العالم اإلسالمي، وذلك ضمن المطلبين التاليين:

 
 المطلب األول:

 وسائل مواجهة األسرة للتحديات التكنولوجية.
إن سوسيولوجية األسرة على العموم في العالم اإلسالمي كانت في البداية ممتدة، ثم أصبحت بفعل التحضر والتمدن     
نووية أو ما يسمى باألسرة الزواجية، والتي ظهرت في العصر الحديث نتيجة انتشار المدن الحضرية الحديثة وبروز  أسرة

، 1المدن الصناعية، فاألسرة بهذا الشكل تقوم من زوج واحد وزوجة واحدة وأبناء غير متزوجين وتضم جيلين على األكثر 
، وهذا ما أدى بها إلى التوجه إلى 2أنواع التقليص واالنكما  الكبيرفهي بهذا المفهوم الحديث قد تعرضت إلى نوع من 

استخدامها لوسائل التكنولوجية والتفاعل مع تطورها الذي يضمن لها تواصل سريع بين األفكار والثقافات المختلفة، 
 والتخلي عن األمن األسري الذي كانت تضمنه األسرة الممتدة والتي أصبحت تقليدية.

االعالم الحديثة تأثير كبير على أمن األسرة في العالم اإلسالمي وعلى عالقات الفرد بأسرته، فقد قربت ولوسائل    
المتباعدين جغرافيا وجعلتهم في قرية صغيرة لسهولة التواصل وأبعدت المقاربين خاصة في األسرة الواحدة، إذ يوفر الفرد  

ال يعطيه ألسرته، التي ال تفصله عنه سوى أجزاء قليلة، وهذه كامل وقته ألشخاس غرباء مختلفين عنه فكريا وعقديا و 
،إال أن سوء استعمالها ساهم في تقليص العالقات واألدوار داخل  3الوسائل التكنولوجية على الرغم من دورها اإليجابي

عاطفي اتجاه ذويهم األسرة الواحدة، وأضر باألبناء خاصة في مستواهم الدراسي والقدرة على التركيز وتقليص اإلحساس ال
وأسرتهم لما يعانونه من العزلة جراء االستخدام الطويل لألنترنت، والتي تفقد مستعملها المهارة وطرا الحوار والثقة 
بالنفس، ويؤدي بالكثير ممن يستخدمونها إلى إساءة أخالقهم نتيجة تأثرهم سلبا بالعالقات الخارجة عن منهج الدين 

 .4لتكنولوجية باستخدامها السيء فعال تؤثر على األسرة سلوكيا وظاهريا وروحيااإلسالمي، فهذه الوسائل ا

                                                           

 .14،س9111ندرية،األسرة والمجتمع، دراسة في علم اجتماع األسرة، حسين عبد الحميد رشوان،  مؤسسة شباب الجامعة، االسك  1

 .91،س1229شكري، دار المعرفة، مصر ،  االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة، علياء  2

معنون باالتصال وسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتصال بين اآلباء واألبناء، طاوس وازي، عادل يوسف، المقدمة في الملتقى الوطني الثاني ال  3
 .11و19،س 9111أفريل  11و12ألسرة، المنعقد بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر بتاريخ وجودة الحياة في ا

 .472، س9116عيدابي، دار الثقافة واالعالم، الشارقة االمارات،  ثقافة االنترنت وأثرها على الشباب، وقائع ندوة علمية، ماجد بوشلبي، يوسف  4
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إن هذه الوضعية تفرض مرافقة األسرة ألفرادها عن طريق مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في العالم اإلسالمي   
ستراتيجية متكاملة تقع على عاتق ومواجهة تأثيرات العولمة الهدامة للقيم المكتسبة من الدين اإلسالمي، عن طريق وضع ا

األسرة والمجتمع والدولة والعالم اإلسالمي، تساهم في الوقاية من التحديات التي تفرزها الوسائل التكنولوجية وتعزز األمن 
األسري الخارجي، ومن بين الوسائل المستعملة من طرف األسرة بحد ذاتها والتي تقلص من التحديات التكنولوجية، 

ظيم وقت المشاهدة لألطفال من قبل والديهم ومراقبتهم له مع تغليب أسلوب الحوار البناء وتوجيه أبنائهم لما ضرورة تن
فيه صالح لهم من استخدام الوسائل التكنولوجية، كمنحهم حق مشاهدة واستعمال الوسائل التكنولوجية المختلفة لمدة 

التكنولوجيا، نظرا لما تسببه من مشاكل مختلفة تساهم في عدم  ساعتين أسبوعيا لوقاية أبنائهم من اإلدمان على وسائل
تماسك أسري وضعف في العالقات الداخلية، كما يمكن لآلباء إمكانية إرشاد أبنائهم بمخاطر األنترنت واستعمالها 

وجية تحجب فيما ينفع ويخدم مصالحهم العلمية ويقوي دينهم اإلسالمي، ولآلباء استخدام تقنيات في األجهزة التكنول
المواقع  السيئة عن أبنائهم والتي تساهم في تهديم التربية التي نشأ عليها أبناؤهم لسنوات طويلة، فيمكن لآلباء فتح 
حسابات بريدية إلكترونية مشتركة مع أبنائهم والمشاركة في مواقع التواصل االجتماعي خاصة بالنسبة لألسر المتعلمة، 

ألشخاس واألفكار والتصرفات التي قد تؤثر على أبنائهم لمعرفة كيفية معالجتها بسرعة، وهذا لتسهيل االطالع على كل ا
ويمكن تربية األطفال على احترام الوقت وعدم هدره أمام مختلف األجهزة التكنولوجية وترسيخ فكرة أن هذه األجهزة 

ف التجارب الصعبة التي مر بها  صنعت لتسهيل الحياة وليس للسيطرة على أفكارهم، ولألولياء إمكانية عرض مختل
األشخاس اآلخرون الستفادة أبنائهم من تجارب اآلخرين الذين تعرضوا لألذى نتيجة االستعمال السلبي للتكنولوجيا، 
ووضع جهاز الكمبيوتر في مكان عام بالمنزل ليكون على مرأى من األبوين لتعزيز حماية أكبر لهم من طرف األسرة، 

مع األنترنت عبر مراجعة كافة المواقع اإللكترونية التي يتصفحونها، إذ يقع على عاتق الوالدين كذلك ومراقبة تعامالتهم 
توجيه األطفال إلى المخاطر متوقعة الحدوث لتعاملهم مع األنترنت وتعليمهم كيفيات الوقاية منها ذاتيا، ويجب على 

ونه من أمور غامضة في شبكة األنترنت، ومرافقتهم في األسرة ترسيخ أسلوب المصارحة والحوار والمناقشة حول ما يجد
 .1المراحل العمرية األولى نظرا لنقص الوعي لديهم

ونظرا لصعوبة التحديات التكنولوجية الواقعة على األسرة كان لزاما على المجتمع والدولة مرافقتها لمواجهة سلبيات    
ولوجيا بشكل أكثر فعالية، ومن أهم الوسائل التي يمكن التكنولوجيا لمساعدتها على تخطي وتجاوز تحديات التكن

استعمالها من طرف المجتمع والدولة، هي توعية وتوجيه الشباب في العالم اإلسالمي بالمخاطر التي تبتها الفضائيات 

                                                           

 .11و 11المرجع السابق، طاوس وازي، وعادل يوسف، س  1
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يام بتطوير األجنبية، السيما تلك التي تعمل على تخريب العقل المسلم من خالل تشويه منظومته القيمية والعقدية ، والق
دور األسرة العتبارها الخلية األولى في تكوين المجتمع من خالل عقد ندوات ومؤتمرات تبرز وتبين كيفيات التعامل مع 
أبنائهم في ظل عصر التكنولوجيا المتوحشة، ويمكن للدولة أو الخواس الذي يملكون قنوات إعالمية أن يطوروا ويواكبوا 

م في العالم اإلسالمي مراعاة لرغبات الشباب وجعل برامجهم أكثر حيوية لكي يساهموا التطور الحاصل في أجهزة االعال
في إعادة الثقة في القنوات المحلية، والكف عن مشاهدة القنوات الغربية التي تحاول دوما تغير ثقافة عالمنا اإلسالمي 

ة كل الفضائيات األجنبية، فيتعين على واللعب بعقول أبنائه، ويفترض في القنوات أن تكون حصنا منيعا لذلك منافس
، وتعزز أمن 1الدولة أن تحجب المواقع الخطرة على أمن األسرة والمجتمع باستحداثها جهازا مركزيا يعمل على ذلك

األسرة بوضع نصوس قانونية وضعية تساهم في وقايتها من مختلف الجرائم المعلوماتية خاصة مع استعمال األطفال 
، وللمجتمع المدني كهيئة مساعدة في تحقيق األمن األسري مرافق لدور األسرة أن يقوم 2لمختلفة ألجهزة االتصال ا

بحمالت توعوية لمخاطر العولمة واالستخدام التكنولوجي السلبي والحث على االستخدام اإليجابي له، فتظافر الجهود 
ة يساهم حتما في مواجهة التحديات التكنولوجية الممنهجة لألسرة والدولة بكامل مؤسساتها والمجتمع واألمة اإلسالمي

 السلبية ويعزز األمن األسري خاصة في العالم اإلسالمي.
 

 المطلب الوـــاني:
 وسائل مواجهة األسرة للتحديات الوقــــــافـــيــــة.

حقيقة أن الغزو الفكري الثقافي يعد سالحا قديما يرجع إلى عهد أبينا آدم عليه السالم وأمنا حواء حينما وسوس لهما    
الشيطان لعنه الله، إذ كان ذلك أول غزو فكري ثقافي عندما تقنع بقناع النصح وارتدى رداء الصداقة ،فخدعهما وغرر 

ِربِا ِهِذِه الشَِّجرِِة فـِِتكأونِا ِمِن ِويِا آِدمأ اس  بهما مصداقا لقوله تعالى" تأِما ِواِل تـِق  كأن  أِن ِت ِوِزو جأِك ال ِجنَِّة ِفكأاِل ِمن  ِحي ثأ ِشئـ 
ِوِس ِلهأِما الشَّي طِانأ لِيـأب ِدِي ِلهأِما ِما وأورِِي ِعنـ هأِما ِمن  ِسو آتِِهِما ِوقِاِل ِما نـِِهاكأ  ن  ِهِذِه الشَِّجرِِة ِإالَّ ِما ِربُّكأِما عِ الظَّاِلِميِن، فـِِوس 
") سورة األعراف، اآليتان ِأن  ِتكأونِا ِمِلِكي ِن أِو  ِتكأونِا ِمِن ال ِخاِلِديِن ، ِوقِاِسِمهأِما ِإنِكي ِلكأِما ِلِمِن النَّاِصِحيِن 

أ غزو (، إذ نجح إبليس في مخططه وعرض أول أسرة إلى الغزو الفكري الثقافي، ومنذ ذلك الوقت بد91،12،91

                                                           

 .922و 922، س9119، 51األسرة العربية وتحديات العصر الرقمي، جعفر حسين جاسم الطائي، مجلة الفتح، كلية التربية األساسية، العدد   1

حول حماية األطفال من الجرائم االلكترونية  19لي بجامعة البليدة تصريح لجريدة الخبر الجزائرية من طرف األستاذة بن عودة مليكة ، أستاذة القانون الدو   2
 https://www.mohamah.net/law في الجزائر، الموقع االلكتروني:
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العقل البشري من األسرة إلى غاية وصوله إلى الشكل األخير الذي نعيشه في عصرنا الحالي المعروف بالتيار التغريبي، 
، الذي يستهدف تغيير حياة المسلمين في كل المجاالت إلى نمط 1والذي يعد من أخطر أنواع الغزو الفكري الثقافي 

مي عن حياتهم خاصة بعد تنحي المسلمين عن المكانة القيادية في العالم، من الحياة الغربية إلزالة معالم الدين اإلسال
، وهذا ما ساعد نهوض الحضارة الغربية التي 2خالل إعراضهم عن تطبيق شريعتهم التي تحمل كل معاني الحياة والسالم

ألسرة وتضعيف دورها داخل استعملت مصطلح العولمة أو أمركة العالم للتحكم في العالم اإلسالمي، من خالل تسميم ا
العالم اإلسالمي من خالل غرس مبادئ التربية الغربية في نفوس المسلمين، حتى يكبروا في كنف االستغراب ويعشع  

 .3في نفوسهم وحياتهم وتفكيرهم وثقافتهم وتصرفاتهم ويبتعدوا عن القيم اإلسالمية 
يزة في المجتمع اإلسالمي وهي األسرة، التي تعد الدرع الحصين إن هذا الغزو الثقافي بواسطة التغريب وقع على أهم رك  

والتي يقع عليها التزام كبير في مقاومة هذا المد الخارجي للثقافات الغربية التي تحاول طمس هويتها، فمن المعلوم أن 
ئها واحتضانها، أما البضاعة الفاسدة ال تجد سوقا رائجة إال في خضم بيئة يسودها الفساد والمفسدون مستعدون الحتوا

البيئة المحصنة بالقيم فال مكان للفساد واإلفساد فيها، وفي خضم التغيرات الثقافية المعاصرة ألزمت األسرة ضرورة اتباع 
يتمثل في دور األولياء كجهة أولى وكل أطياف  استراتيجية لتحقيق أمن أسري يضمن التصدي للتحديات الثقافية،

 األمة اإلسالمية تدعيما لبعضها البع  نظرا لخطورة الوضع وتأزمه.المجتمع ومؤسسات الدولة و 
ومن أهم الوسائل التي يمكن لألسرة أو الوالدين إتباعها لمواجهة التحديات الثقافية الغربية تكوين األسرة ألفرادها     

على األسس اإلسالمية إلعطائها مناعة ضد كل التحديات الثقافية الغربية، وتربية أبنائها تربية إسالمية متكاملة وحمايتهم 
ع  المدارس الغربية داخل العالم اإلسالمي، وتوجيه األطفال وتعليمهم  منذ الصغر من المد التبشيري الذي تجسده ب

بأن أحوال األسرة الغربية قائمة على التمزا والضياع والتشتت، لكي ال يحاولوا تقليد ثقافتها وتكون لديهم مناعة 
الثقافة الغربية المنافية لتعاليم الدين  وتنمية الوالدين لالستشعار بمسؤوليتهم اتجاه أبنائهم من خطر شخصية منذ الصغر،

اإلسالمي والتي تهدد أمن األسرة في العالم اإلسالمي، إذ يقع على الوالدين واجب الرقابة والتوجيه الدائم والمستمر على  
ء الفراغ كل تصرفات أبنائهم مثل حشمة الملبس ومتابعة أحوالهم التعليمية ومعرفة كل األصدقاء، وتعليم األبناء سياسة مل

                                                           

 .72،س1224تاريخ الدعوة، جمعة علي الخولي ،دار الطباعة المحمدية، القاهرة،   1

 .115، س1221الغزو الفكري وأثره في المجتمع االسالمي، علي عبد الحليم محمود، دار المنار الحديثة، القاهرة،  2

المقدمة في الملتقى الوطني الثاني المعنون باالتصال وجودة الحياة في آفة العولمة وتأثيرها على تماسك األسرة المسلمة، محمد صالي ، عبد الحي بن ثاية،   3
 .12س ،9111أفريل  11و12بجامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر بتاريخ  المنعقد بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية األسرة،



 

333 
 

 
 م2019 يوليو –لعدد األول ا

بما ينفع خاصة زيارة المكتبات وتعميق المعارف المفيدة، فإن أهم استراتيجية يجب على األسرة الرجوع إليها في العالم 
المعاصر المتوح  هي التشبث بالثقافة اإلسالمية واعتبارها المثال والحل األوحد واألسلم للخروج من أزمة الغزو الثقافي 

الجتهاد الذاتي لترقية مهاراتهم ومداركهم من خالل االطالع على السيرة النبوية، وسيرة الصحابة الغربي، ومحاولة  اآلباء ا
والصالحين، واالقتداء بالنماذج الناجحة في مجال رعاية األبناء تربويا وثقافيا، والمبادرة باالستعانة بأهل العلم 

بية أن تقوم بدور فاعل في ترسيخ العقائد وبناء ، ويقع على األسرة لضمان أمن من تحديات الثقافة الغر 1والتخصص
األفكار وتحديد األنماط الخلقية والسلوكية التي تسود المجتمعات، اقتداء بلقمان الحكيم الذي ساهم في تهذيب ولده 

ِمانأ اِلب ِنِه ِوهأِو يِِعظأ بغرس الفضيلة وانتزاع الرذيلة من قلبه وسلوكه مصداقا لقوله"  رِك  بِاللَِّه ِإنَّ ِوِإذ  قِاِل لأق  هأ يِا بـأِنيَّ اِل تأش 
( ، وعلى اآلباء ضرورة مواكبة التربية الوالدية وأن تطور برامجها بصفة 11") سورة لقمان، اآلية  الشِكر ِك ِلظأل ٌم ِعِظيمٌ 

كالصدا والصبر   مدروسة إلعداد الشباب قبل الزواج وبعده، والحرس على تربية وتعليم أبنائهم اآلداب واألخالا الفاضلة
واألمانة، وتجنيبهم كل ما يفسد الدين والبدن من مسكرات ومخدرات، وأن يكونا اآلباء قدوة حسنة ألبنائهم، ويجب 
على األسرة أن تهتم بتربية أوالدهم ثقافيا وحثهم على القراءة العتبارها بوابة المعرفة العظيمة والتي تمثل الوسيلة التي تشبع 

 وتولد لديهم االتجاهات اإلدراكية السليمة .دوافعهم لالكتشاف 
إن المحافظة على أمن األسرة يكون بإسداء الرشد والنصح لها والعمل المباشر على اقتالع جذور الفساد واالنحراف،    

عم ولكن هذا العمل يحتاج إلى تعزيز كيان األسرة وتقوية فاعليتها في الجانب الثقافي التربوي بتوفير المساعدات والد
 .2الذي يقدمه المجتمع ومؤسسات الدولة وحتى األمة اإلسالمية التي تساعد األسرة في تكوين شخصيته بصفة متعادلة 

إن مفهوم األمن األسري تطور وخرج من محتاه الداخلي لألسرة الضيقة وأضاف كل من يقوي هذا األمن من خارج       
حم، ولهذا فالمجتمع يساهم في تقوية مقومات األمن األسري عن طريق أسوار البيت خاصة مع متغيرات العصر التي ال تر 

ضرورة مواجهة  التحديات الثقافية الغربية بتخطيط مجتمعي واع قائم على التنظيم المحكم، والذي يشترط فيه الكفاءة 
ء من خالل مؤسسات العلمية والتشاور من طرف الجماعة، ومواز لغزو المد الثقافي الغربي، واإلعداد التربوي لآلبا

المجتمع خاصة مع عجز المبادرة الذاتية لوحدها عن القيام بدورها، إذ يقع على عاتق مؤسسات الدولة هي األخرى 
مسؤولية تعزيز األمن األسري من خالل التصدي لكل المؤامرات ضد األسرة المسلمة بكل الوسائل المتاحة والعمل على 

ل المتنوعة التي يستغلها الخصوم، وفي مقابل انتشار المدارس تحمل أفكار تجسيد الفكر اإلسالمي بنفس الوسائ
                                                           

األزهر كلية أصول أثر الغزو الفكري على األسرة المسلمة وكيفية مقاومته، محمد هالل الصادا هالل، رسالة ماجستير في الدعوة والثقافة االسالمية، جامعة   1
 وما يليها. 156، س9111ن ، القاهرة،الدي

 .124، س1227، مصطفى العوجي ، مؤسسة نوفل ، بيروت ، لبنان، -السياسة الجنائية والتصدي –دروس في العلم الجنائي   2
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هدامة، يجب التوسع في إنشاء المدارس والجامعات اإلسالمية، واإلسهام في اإلعداد التربوي لآلباء بصفة مستمرة 
عملية مخطط لها بدقة لتنمية قدراتهم في مجال التوجيه التربوي التثقيفي، الذي يقوم على أسس علمية وفقا لبرامج 

خاصة على اعتبار أن المكانة التربوية لألسرة هي خط الدفاع األول لألبناء، والعناية بتدريس الثقافة اإلسالمية في جميع 
المراحل الدراسية، وعدم تطبيق أي نظام تربوي مأخوذ من نظام غربي إال بعد التأكد من عدم معارضته ألهداف التربية 

ة التفطن لخطورة التشريعات المحلية المتغربة الخاصة باألسرة على الخصوصيات الثقافية لمجتمعنا،  اإلسالمية، وضرور 
كما يقع العبء الكبير على المساجد التي تسهم في تعزيز المدارك التربوية والثقافية للفرد من خالل إصالح النفوس 

كما يقع على عاتق األمة اإلسالمية واجب   وتوجيههم إلى سواء السبيل، من خالل خطب الجمعة ومختلف الدروس،
توسيع الرؤية في الفكر اإلسالمي الحديث الذي يستوعب كل المتغيرات الحضارية وتقديم البديل الحضاري، عن طريق 
تفاعل الحقائق اإلسالمية مع الواقع المعا ، وإنشاء مؤسسات قوية تسهم في نشر اإلسالم والدفاع عنه تكون غطاء 

 .1رة في العالم اإلسالميلحماية األس
 
 

 الخاتمة :

إن األسرة هي أهم المؤسسات األساسية في المجتمعات سواء التقليدية منها أو المعاصرة، وهي من أقدم التشكيالت    
االجتماعية التي ظهرت قبل المجتمع وتنظيم الدولة، فتعرض النظام االجتماعي في األسرة للخلل يؤثر في منظومة 

رة بصفة نسبية في دول العالم اإلسالمي، إال أن المتغيرات المجتمع والدولة واألمة، وعلى الرغم من تماسك األس
المعاصرة وتأثير العولمة أخل بالنظام األسري سواء على مستوى األدوار أو مستوى العالقات، مما فرض نوعا جديدا من 
 التحديات التي وجب مواجهتها من خالل وجوب ووضع آليات لدعم األمن األسري، سواء على المستوى الداخلي
لألسرة أو على المستوى الخارجي لها، وعلى ضوء ذلك ولكي يتسنى لألسرة والمجتمع والدولة مواجهة التحديات 
المعاصرة، يجب وضع استراتيجية وقائية لتعزيز األمن األسري اعتمادا على ما سبق توضيحه، وألجل المساهمة في إيجاد 

 استراتيجية ناجحة نقترح ما يلي:

 في لألسرة من طرف األسرة نفسها بمساعدة من المجتمع والدولة واألمة االسالمية.تقوية البناء الوظي -
                                                           

 ومايليها. 962، محمد هالل الصادا هالل، سالمرجع السابق  1
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توفير األمن االقتصادي لألسرة بما يضمن تقوية قوامة الرجل على المرأة ويضمن عدم خروجها من المنزل للعمل  -
دور حضانة في العمل والتكفل بتربية أبنائها على منهج إسالمي، وفي حالة خروج المرأة إلى العمل يجب توفير 

 ليكون أوالدها قريبين جدا منها للتقليل من تضارب األدوار الواقعة على المرأة .
 ضمان اآلباء لتوازن أسري داخلي يعزز األمن األسري بصفة دائمة ومستمرة. -
 تقسيم األدوار داخل األسرة الواحدة وفقا لالحترام المتبادل. -
ة العالقات األسرية بين الزوجين واالبتعاد عن كل المشاكل والخالفات إعادة تنظيم أساس البيت من خالل تقوي -

 المسببة للتفكك األسري.
إعادة تنظيم البيت من خالل تقوية العالقات األسرية بين اآلباء واألبناء من خالل توفير العدل والمساواة في جو  -

 يسوده المحبة والتعاطف.
ئل التكنولوجية وتعليم ذلك لألطفال ومرافقتهم للوصول إلى بر األمان ضرورة االستفادة من الجانب اإليجابي للوسا -

 نظرا لخطورتها على تنمية شخصية وتوجيه سلوكهم.
تقسيم الوقت على األبناء في استعمال الوسائل التكنولوجية لمدة محددة أسبوعيا لتالفي اإلدمان عليها وتحت  -

 مراقبة ومرافقة أوليائهم.
على األبناء وعلى أفراد األسرة من طرف األولياء أو من طرف الدولة والمصالح المكلفة  حجب كل المواقع الخطرة -

 بتكنولوجيا االتصاالت .
 إعادة الثقة للفرد داخل العالم اإلسالمي في مشاهدة قنواته المحلية والكف عن مشاهدة القنوات الغربية . -
 مناعة ضد تحديات الغزو الثقافي الغربي الخطر.تكوين األسرة ألفرادها على أسس ومناهج إسالمية إلعطائها  -
 ضرورة الرقابة والتوجيه الدائم والمستمر لكل تصرفات األبناء. -
االستعانة بأهل التخصص من علماء وباحثين ومختصين إلعطاء حلول للوقاية من كل التحديات المعاصرة التي  -

 تضعف األمن األسري.
 تغيرات الحاصلة في العالم اإلسالمي فيما يتعلق بأمن األسرة.وضع مخططات علمية ممنهجة للوقاية من الم -
ضرورة وضع قوانين وضعية فعالة مستنبطة من أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية لمواجهة كل التشريعات الغربية التي  -

 تسهم في االنحالل األسري الذي يضعف مكانة األسرة داخل العالم اإلسالمي.
الفكر اإلسالمي الحديث الذي يستوعب كل المتغيرات الحضارية وتقديم البديل  ضرورة توسيع الرؤية في ظل -

 الحضاري من خالل تفاعل الحقائق اإلسالمية مع الواقع المعا .
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 إنشاء مؤسسات قوية تسهم في نشر مناهج اإلسالم ودوره في تقوية األسرة . -
ا أنه خرج من مفهومه الداخلي إلى مفهوم خارجي ضرورة تضافر كل الجهود والتشاركية لتعزيز األمن األسري، السيم -

 خاصة مع خطورة الوضع الواقع على أمن األسرة في العالم اإلسالمي.
 ضمان حماية قانونية لألسرة بما يضمن حماية أفرادها. -
القة ضرورة تحيين القوانين الوضعية بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا اإلسالمي خاصة القوانين المتعلقة باألسرة والع -

 الزوجية، وتفعيل الحماية الجزائية للرابطة األسرية بما يضمن تماسك لألسرة.
ضرورة إنشاء دستور قومي يوحد األسرة ويعزز مكانتها في العالم اإلسالمي لمواجهة المد الغربي على مختلف  -

 القوانين العربية واإلسالمية.
العالم اإلسالمي يساهمون فيه بوضع الحلول المناسبة إنشاء مجلس أعلى لألسرة والطفولة بمشاركة مختلف دول  -

 التي تعزز األمن األسري بصفة دائمة ومستمرة.
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العالقات األسرية، ماهر حامد الحولي، مداخلة لليوم الدراسي المعنون بالمعالجات الشرعية والحقوقية  -91  

 .9112والقانون ، غزة، والتربوية للمشاكل األسرية، كلية الشريعة 
دور مؤسسات التربية في الوقاية من الجريمة من منظور إسالمي، محمد ناجح، المكتب المصري لتوزيع  -91 

 .1222المطبوعات، القاهرة،
 اتفاقية  القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" -99  
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حسين عبد الحميد رشوان،  مؤسسة شباب الجامعة، األسرة والمجتمع، دراسة في علم اجتماع األسرة،   -91 
 .9111االسكندرية،

 .1229االتجاهات المعاصرة في دراسة األسرة، علياء شكري، دار المعرفة، مصر ،  -94  
وسائل التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على االتصال بين اآلباء واألبناء، طاوس وازي، عادل يوسف، المقدمة  -95   

الوطني الثاني المعنون باالتصال وجودة الحياة في األسرة، المنعقد بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية في الملتقى 
 .9111أفريل  11و12بجامعة قاصدي مرباح ورقلة الجزائر بتاريخ 

عالم، ثقافة االنترنت وأثرها على الشباب، وقائع ندوة علمية، ماجد بوشلبي، يوسف عيدابي، دار الثقافة واال -96  
 . 9116الشارقة االمارات، 

األسرة العربية وتحديات العصر الرقمي، جعفر حسين جاسم الطائي، مجلة الفتح، كلية التربية األساسية،  -97  
 .9119، 51العدد 

تصريح لجريدة الخبر الجزائرية من طرف األستاذة بن عودة مليكة ، أستاذة القانون الدولي بجامعة البليدة  -92  
 ول حماية األطفال من الجرائم االلكترونية في الجزائر، الموقع االلكتروني:ح 19

https://www.mohamah.net/law.  
 1224تاريخ الدعوة، جمعة علي الخولي ،دار الطباعة المحمدية، القاهرة، -92   

حديثة، الغزو الفكري وأثره في المجتمع االسالمي، علي عبد الحليم محمود، دار المنار ال -11   
 .1221القاهرة،

المقدمة في الملتقى آفة العولمة وتأثيرها على تماسك األسرة المسلمة، محمد صالي ، عبد الحي بن ثاية،  -11   
الوطني الثاني المعنون باالتصال وجودة الحياة في األسرة، المنعقد بكلية العلوم االنسانية واالجتماعية بجامعة 

 .9111أفريل  11و12تاريخ قاصدي مرباح ورقلة الجزائر ب
أثر الغزو الفكري على األسرة المسلمة وكيفية مقاومته، محمد هالل الصادا هالل، رسالة ماجستير في  -19  

 .9111الدعوة والثقافة االسالمية، جامعة األزهر كلية أصول الدين ، القاهرة،
، مصطفى العوجي ، مؤسسة نوفل ، بيروت ، -السياسة الجنائية والتصدي –دروس في العلم الجنائي  -11  

 .1227لبنان، 
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المجتمع أو ضعفه بقدر تماسك األسرة أو ضعفها ة تقاس قو و ألسرة اللبنة األولى في بناء المجتمع، تعتبر ا
فلذلك   ،انتظام أمر العائالت في األمة أساس حضارتها وانتظام جامعتها ه، قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور:"داخل

. ولذلك يستحسن الغوس في مقاصد الزواج وغاياته 1"كان االعتناء بضبط نظام العائلة من مقصد الشرائع البشرية كلها
، وتصحيحا للمفاهيم الخاطئة عن الحياة االجتماعية والحضارية الكبرىو اإلنسانية الكونية و بعاده في اإلسالم، استيعابا أل

  الزوجية، ومعالجة لكثير من المشكالت األسرية.

ها شرعا، فإذا روعيت حقق الزواج آثاره في ومقاصد الزواج هي المصالح التي شرع الزواج من أجل تحقيق
 المجتمع، وإذا أهملت أو أخل بها اضطرب نظام الحياة.

 :المقاصدتعريف 

 أقسامها،أشاروا لبع  وإنما  المتقدمين،عند العلماء  الشريعة يوجد تعريف واضح أو محدد أو دقيق لمقاصد ال
 .واالعتماد عليهامراعاتها ومثلوا لها بتطبيقات، وبينوا أهمية 

على إعطاء حد وتعريف للمقاصد  ، وهو المؤسس الفعلي لهذا العلم،أبو إسحاا الشاطبي لم يحرسو  
علوم الالمخصص للمقاصد للراسخين في  "الموافقات" خاصة وأنه صنف كتابهالشرعية، ولعله اعتبر األمر واضحا، 

وقد نبه على ذلك صراحة بقوله: "ال يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر فيه نظر مفيد أو مستفيد، حتى  ،2الشرعية
 . 3د إلى التقليد والتعصب للمذهب"لِ خ  من علم الشريعة أصولها وفروعها، منقولها ومعقولها، غير مأ  انِ يكون ريَّ 

وتصنيفا، مع التدقيق في حدها وتعريفها وبيان أنواعها  بالعناية تأليفا حظيت مقاصد الشريعة في العصر الحديثوقد  
وأقسامها، وعرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشور بأنها "المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو 

 في الفاسي األستاذ عالل ، وعرفها4معظمها، بحيث ال تختص مالحظتها بالكون في نوع خاس من أحكام الشريعة"
تعريف موجز واضح، قال فيه: "المراد بمقاصد الشريعة: الغاية منها، واألسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من 

 .5أحكامها"
                                                           

 1/491" مقاصد الشريعة اإلسالمية" محمد الطاهر بن عاشور  1

 5انظر "نظرية المقاصد عند الشاطبي" أحمد الريسوني، س: 2

 1/194"الموافقات" الشاطبي   3

 9/191"مقاصد الشريعة اإلسالمية"  4

  7"مقاصد الشريعة ومكارمها" عالل الفاسي، س:  5
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مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة ألجل " ومن التعريفات الجامعة تعريف الدكتور أحمد الريسوني، وهو: 
 .1"تحقيقها، لمصلحة العباد

 : 2الشريعة إلى ثالثة أقسام مقاصدسيم ويمكن تق

 التي روعيت في كل األبواب التشريعة، أو في الكثير منها.  المقاصدالعامة: وهي  المقاصد -

التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها في باب معين، أو في أبواب قليلة متجانسة،  المقاصدالخاصة: وهي  المقاصد -
 د أحكام العائلة.مقاصعقوبات، أو مقاصد الية، أو مثل: مقاصد الشرع في التصرفات المال

بعلل الجزئية: وهي ما يقصده الشارع في كل حكم شرعي سواء األحكام التكليفية، أو الوضعية، وتعنى  المقاصد -
 . األحكام وحكمها وأسرارها

 م إلى قسمين:من حيث األصلية واالبتداء، ومن حيث التبعية والتتمي وتنقسم المقاصد 

قصدها الشارع أصاًل وابتداًء و  الغايات والحكم التي شرعت من أجلها األحكام أصالة، وهي المقاصد األصلية: -
المقاصد الشرعية ضربان: مقاصد أصلية، ومقاصد ، وفي هذا قال الشاطبي: "3، وغالبا ال حن للمكلف فيهاوأساًسا
 . 4"وهى الضروريات المعتبرة في كل ملة فأما المقاصد األصلية، فهي التي ال حن فيها للمكلف، تابعة.

والضروريات الخمس تنقسم إلى خمسة أقسام: حفن الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، وقد ذكرها على هذا 
، غير أن الرازي استبدل النسب بالنسل، ثم أضاف إلى 5الترتيب إمام الحرمين الجويني وأبو حامد الغزالي والشاطبي

 .6ة قسما سماه العرض، وبه قال القرافياألقسام الخمس

                                                           

  7"نظرية المقاصد عند الشاطبي"، س: 1

  7"نظرية المقاصد عند الشاطبي "، س:  2

 155انظر "علم المقاصد الشرعية" نور الدين الخادمي، س:  3

  9/111"الموافقات"   4

 9/91، و"الموافقات" للشاطبي 171انظر"المستصفى" للغزالي، س:  5

 4/1219انظر "نفائس األصول" للقرافي  6
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، وروعي فيها والحكم التي قصدها الشارع تبًعا وتكملة وتتميًما للمقاصد األصلية الغايات وهي المقاصد التبعية: - 
ن أجل تحقيق أكمل المراتب وأزين الحاالت، وأحسن أوضاع المعا  موتدخل فيها حاجياته، حن المكلف، 

وأما المقاصد التابعة، فهي التي روعي فيها حن المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما الشاطبي: ". قال 1والمعاد
جبل عليه من نيل الشهوات واالستمتاع بالمباحات، وسد الخالت، وذلك أن حكمة الحكيم الخبير حكمت أن قيام 

ما يحتاج إليه هو وغيره، فخلق له شهوة الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل اإلنسان تحمله على اكتساب 
ليحركه ذلك الباعث إلى التسبب في سد هذه الخلة بما أمكنه، وكذلك خلق  ،الطعام والشراب إذا مسه الجوع والعط 

فمن هذه الجهة صارت المقاصد التابعة خادمة  ...له الشهوة إلى النساء لتحركه إلى اكتساب األسباب الموصلة إليها
 .2"صلية ومكملة لهاللمقاصد األ

يترتب على تمييز المقاصد األصلية عن المقاصد التابعة فقه كثير لمسائل الشريعة، وإدراك ألحكام تفاريع كثيرة و 
 .3"وفي الفرا بينهما فقه كثير قال الشاطبي:" مما ينبني على كل منهما.

 :ا يليفيم والمقاصد التبعية،يمكن بيان أوجه االختالف بين المقاصد األصلية و 

وأما المقاصد التابعة فهي المقاصد  ،أن المقاصد األصلية هي المقاصد الضرورية فقطإذ  :يابط الموضوعيال-
وهي  فهي التي ال حن فيها للمكلَّف، المقاصد األصلية فأما ، ويدل عليه قول الشاطبي:"الحاجية والتحسينية

 .4" ةالضروريات المعتبرة في كل مل

 ا،أو وجوبا كفائي ،المقاصد األصلية واجبة إما وجوبا عينيافالحكم التكليفي، وذلك في عالقتها ب: يابط الشكليال - 
 -أي المقاصد األصلية  -لكنها " الشاطبي: قال ة، وفي ذلكأو مباح ،أو مندوبة ،بينما المقاصد التابعة قد تكون واجبة

البناء على المقاصد األصلية ينقل األعمال في  "إن :أيضايقول ، و 5..."كفائية عينية، وإلى ضرورية تنقسم إلى ضرورية

                                                           

 156انظر "علم المقاصد الشرعية" نور الدين الخادمي، س:  1

 9/111"الموافقات"  2

 1/495فقات" "الموا 3

 9/111"الموافقات"  4

 9/111"الموافقات"  5
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فأما البناء على المقاصد التابعة، فهو بناء  ...إذ المقاصد األصلية دائرة على حكم الوجوب ،الغالب إلى أحكام الوجوب
يكون العمل على الحن الجزئي، والجزئي ال يستلزم الوجوب، فالبناء على المقاصد التابعة ال يستلزم الوجوب، فقد 

 1"وإما بالكل والجزء معا، وإما مباحا بالجزء مكروها، أو ممنوعا بالكل ،مباحا، إما بالجزء

فبينها وبين المقاصد األصلية  ،ن المقاصد التابعة تخدم وتكمل المقاصد األصليةعالقة المقاصد األصلية بالتبعية: إ -
 محالة بصورة قطعية ويقينية إلى تفويت وتعطيل المقاصد التابعة، عالقة تكامل وتتميم، فانتفاء المقاصد األصلية يؤدي ال

 .فإنه يؤدي إلى اختالل أو انخرام كلي أو أغلبي للمقاصد األصلية ،أما اختالل أو انتفاء المقاصد التابعة
 
وأما التابعة فال األوامر والنواهي الصريحة االبتدائية،  :تعرف بطرا أهمها األصليةالمقاصد  إن: ة المقاصدطرا معرف -

أو غير  ،أو األوامر والنواهي الضمنية ،أو التعليل ،وإنما تؤخذ من االستقراء ،تؤخذ من األوامر والنواهي الصريحة االبتدائية
راجعة إما إلى مجرد األمر والنهي من غير أنها " وقد ذكر الشاطبي في طرا معرفة المقاصد األصلية، ذلك من القرائن

 .2"وإما إلى ما فهم من األمر ...ذلكنظر في شيء سوى 

يها فليس و  ،التي قصد المكلف فيها االمتثال لألمر والنهي الغاياتالمقاصد األصلية هي إن  :قصد المكلفاختالف  -
فيها ما ال يحصى من الحظوا والمنافع و  ،حظوا للمكلف كلًيا أو غالًبا، وأما المقاصد التابعة فمتعلقها قصد المكلف

فأما المقاصد األصلية، فهي التي  :"الشاطبي ، وفي هذا قال3ها اإلنسان ويريدها، وتتماشى مع شهوته ورغبتههوايالتي 
 .4"وإن صار له فيها حن، فمن جهة أخرى تابعة لهذا المقصد األصلي ...ال حن فيها للمكلف

طلًبا أقل تأكيًدا وتشديًدا من فعل للفالمقاصد التابعة طلب  :من حيث تأكيد طلب الفعل وتحتيمه والتشديد فيه -
ولذلك ألن المقاصد التابعة مسايرة لما جبل عليها اإلنسان، وموافقة لرغباته ومالئمة لطبعه، فال  ،المقاصد األصلية

 .5زيادة التأكيد على الفعل وااللتزام يحتاج إلى

                                                           

 141-9/112"الموافقات"  1

 9/111"الموافقات"  2

   152"علم المقاصد الشرعية" نور الدين الخادمي،  س: 3

 111-9/111"الموافقات"  4

   161-152"علم المقاصد الشرعية"، س: 5
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 المقاصد األصلية والمقاصد التبعية للزواج:

على مراعاتها واالهتمام بها، وأولتها عناية خاصة هي مقاصد الزواج، وهي تنقسم ومن المقاصد التي حرصت الشريعة 
 إلى مقاصد أصلية، ومقاصد تبعية.

 : 1والمقاصد األصلية للزواج هي الغايات التي وضع الزواج لتحقيقها شرعا، ويمكن إجمالها في مقصدين 

  المقصد األول: تكثير النسل

 نسابالمقصد الثاني: المحافظة على األ

، ويمكن إجمالها في 2أما المقاصد التبعية للزواج، فهي المقاصد الخادمة للمقاصد األصلية للزواج، وهي كثيرة ومتنوعة
 أربعة مقاصد:

 المقصد األول: اإلمتاع الجسدي والنفسي للزوجين

 المقصد الثاني: التحصين بين الزوجين

 المقصد الثالث: تحقيق السكن والمودة بين الزوجين

 لمقصد الرابع:  تحقيق التواصل بين األسر والعائالت ا

 المقاصد األصلية للزواج: -1
 المقصد األول: تكثير النسل 

ذلك أن اإلسالم يسعى  إن المقصد األصلي للزواج هو تكثير النسل، لعمارة الكون وحفن النوع البشري من االنقراض،
إن الله تعالى حكم قال السرخسي: " الله األرض ومن عليها.يرث حتى  ،إلى استمرار المسيرة اإلنسانية على األرض

                                                           

   19" حسن السيد حامد الخطاب، س:انظر "مقاصد النكاح وآثارها دراسة فقهية مقارنة 1

   21انظر "مقاصد النكاح وآثارها دراسة فقهية مقارنة"، س: 2
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وهذا التناسل عادة ال يكون إال بين الذكور واإلناث، وال  وبالتناسل يكون هذا البقاء. ،ببقاء العالم إلى قيام الساعة
 . 1"فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح ،يحصل ذلك بينهما إال بالوطء

 :الفائدة األولىفوائد النكاح الخمسة: " بيانهعند  ولد هو أهم مقاصد النكاح، وفي ذلك يقولأن ابتغاء الالغزالي  ويذكر
، وفي "الهداية" 2..."وأن ال يخلو العالم عن جنس اإلنس ،والمقصود إبقاء النسل، وله وضع النكاح ،الولد وهو األصل

وما اتفق في  في كتابه "العناية شرح الهداية":" ، ويقول البابرتي3"ن المقصود األصلي من النكاح الولدللمرغيناني:"إ
فأما دواعي الشرع من الكتاب  ،من اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع ،حكم من أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح

فإن كل عاقل يحب أن يبقى اسمه وال ينمحي رسمه، وما ذاك غالبا إال  ،وأما دواعي العقل ،والسنة واإلجماع فظاهرة
وأما الطبع فإن الطبع البهيمي من الذكر واألنثى يدعو إلى تحقيق ما أعد من المباضعات الشهوانية ، ببقاء النسل

عليه، بخالف سائر وإن كانت بدواعي الطبع بل يؤجر  ،والمضاجعات النفسانية، وال مزجرة فيها إذا كانت بأمر الشرع
 .4"المشروعات

 وقد دل على اعتبار مقصد اإلنجاب لتكثير النسل في الزواج القرآن الكريم والسنة النبوية، فمن القرآن الكريم  قوله تعالى:
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم  ﴿

 .5الولدبالجماع، والرحمة بالمودة  ،ابن عباس ومجاهد ، وفسر[91الروم:]يتفكرون﴾

ة، وإنجاب الذرية الطيبة التي تستحق أن يفتخر بها يوم القيام ،على التزوجعليه الصالة والسالم  هحثومن السنة النبوية،  
امرأة ذات حسب وجمال، وأنها فقال: إني أصبت  ،جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم"معقل بن يسار قال:  فعن

، 6"فإني مكاثر بكم األمم ،فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال:"تزوجوا الودود الولود ،ثم أتاه الثانية ،تزوجها؟ قال: الأال تلد، أف

                                                           

 4/121"المبسوط" السرخسي  1

 9/94"إحياء علوم الدين" الغزالي  2

 9/112"الهداية شرح البداية" المرغيناني  3

 126-1/125"العناية شرح الهداية"  4

 14/12"تفسير القرطبي"   5

، 29-7/21، والبيهقي في سننه 1/152، وأحمد في مسنده 9151أخرجه أبو داود في سننه في"أول كتاب النكاح"، باب:"في تزويج األبكار"، رقم : 6
 ، وحسن إسناده.4/959، وصححه، وأقره الذهبي من حديث معقل بن يسار، وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 9/169وأخرجه الحاكم في المستدرك 
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رجاء أن يخرج  ،على الجماع يألكره نفس يوالله إن":قال ، أنهالله عنه يعمر بن الخطاب رض وأخرج ابن أبي الدنيا عن
 .1"الله منى نسمة تسبح

حق كل من  يأما فويذكر القاضي عياض أن الزواج مندوب في حق كل من يرجى نسله، فيقول في "إكمال المعلم": "
لقوله عليه ، حقه مندوب إليه يفهو ف ،يرجى منه النسل ممن ال يخشى العنت على نفسه، وإن لم يكن له إليه شهوة

 .2"بكم األمم"، ولظواهر الح  على النكاح واألمر به مكاثر يالسالم: "فإن

أي باالستكثار من  ،: "قوله باب طلب الولدبقوله ابن حجر ويشرحه "،باب طلب الولدفي صحيحه "بوب البخاري يو 
وقد أخرج أبو عمرو ... ال االقتصار على مجرد اللذة ،أو المراد الحث على قصد االستيالد بالجماع ،جماع الزوجة

 ةوقر  ،فإنه ثمرة القلوب ،اطلبوا الولد والتمسوه:"قال ،هلين من وجه آخر عن محارب رفعهوقاني في كتاب معاشرة األالن
 .3"وهو مرسل قوي اإلسناد "،وإياكم والعاقر ،األعين

 ووضع اإلسالم تشريعات خادمة لهذا المقصد، ومن أهمها: 

جعل الزواج من العبادات: لقد اعتبر الشرع الزواج من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى، وجعل  -
صلى ذر أن النبي المعاشرة الزوجية والجماع من الصدقات التي يتحصل بها المؤمن على األجر والثواب، ففيما رواه أبو 

أرأيتم  :تي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قالأأي ،يا رسول الله :قالوا ،ةأحدكم صدق عِ ض  وفي بأ الله عليه وسلم قال: "
 . 4"لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحالل كان له أجرا

                                                           

عن عمر بن الخطاب  9/571. وروى ابن أبي الدنيا في كتابه "العيال" 7/196، والبيهقي في "سننه" 9/571أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه "العيال"   1
  رضي الله عنه قوله:"ما آتي النساء لشهوة، ولوال الولد ما آتي النساء".

 4/594"إكمال المعلم بفوائد مسلم" القاضي عياض  2

 6/14. ويبوب البخاري في صحيحه: "باب من طلب الولد للجهاد"، ويشرحه ابن حجر العسقالني في "فتح الباري" 2/141تح الباري" ابن حجر "ف 3
 ".بقوله: "قوله باب من طلب الولد للجهاد، أي ينوي عند المجامعة حصول الولد، ليجاهد في سبيل الله، فيحصل له بذلك أجر، وإن لم يقع ذلك

،  وأخرجه مسلم في كتاب "الزكاة"، باب:"أن اسم الصدقة يقع على كل نوع 5271جه البخاري في كتاب "الدعوات"، باب:" الدعاء بعد الصالة"، رقم :أخر  4
 ، واللفن له.1116من المعروف"، رقم :
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في  لحصفكيومما يزيد في فضل هذه العبادة تأكيد جميع األديان والشرائع على التماسها وطلبها، وفي هذا يقول ا
 .1واإليمان"ثم تستمر في الجنة إال النكاح  ،ليس لنا عبادة شرعت من عهد آدم إلى اآلن ":"لدر المختارا"

النسل وينمو عدد األمة،  تشريع تعدد الزوجات: إن تشريع تعدد الزوجات من وسائل تكثير سواد األمة، حيث يزداد  -
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى  ﴿ي قوله سبحانه: . وقد أقر القرآن الكريم نظام تعدد الزوجات ففتقوى شوكتها

تعالى:  "، وقال[1النساء: ]وثالث ورباع فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أال تعولوا ﴾ 
 .  [19: ]النورفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وأنكحوا األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم﴾  ﴿

. وقد  2، حتى ال تحمل الزوجةوأنزل خارج الفرج ،فإذا قارب اإلنزال نزع الزوج زوجته، أن يجامع كراهة العزل: والعزل-
، ألنه مضاد لمقاصد الزواج في تكثير النسل وعمارة األرض،  3العزل الحنابلةو الشافعية و المالكية  علماء بع كره 

وهو يقول: ، في أناسصلى الله عليه وسلم حضرت رسول الله : "التامة بنت وهب قذج واستدلوا على ذلك بحديث
ثم سألوه ، فال يضر أوالدهم ذلك شيئا ،فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أوالدهم، لقد هممت أن أنهى عن الغيلة
وهو مكروه بقوله: ". وينقل النووي علة الكراهة 4"ذلك الوأد الخفيصلى الله عليه وسلم: عن العزل؟ فقال رسول الله 
ولهذا جاء في الحديث اآلخر تسميته  ،ألنه طريق إلى قطع النسل ،سواء رضيت أم ال ،عندنا في كل حال وكل امرأة

 ،فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي: "قال ابن حجرو  ،5"كما يقتل المولود بالوأد  ،ألنه قطع طريق الوالدة ،الوأد الخفي
 .6"ألن العزل إنما كان خشية حصول الولد ،وإنما أشار أن األولى ترك ذلك

ألنه إذ أخبر عليه الصالة والسالم أنه الوأد  ،وهذا أمر متيقنوذهب ابن حزم إلى تحريم العزل، فقال في "المحلى": " 
  .7"فقد نسخ بيقين ،والوأد محرم ،الخفي

                                                           

 1/1"الدر المختار مع حاشية ابن عابدين"  1

 11/2"شرح النووي على مسلم"  2

 2/111، و"المغني" البن قدامة 11/2، و"شرح النووي على مسلم"  1/122انظر "فتح العلي المالك"  3

 1449أخرجه مسلم في كتاب "النكاح"، باب: "جواز الغيلة، وهي وطء المرضع، وكراهة العزل"، رقم : 4

 11/2"شرح النووي على مسلم"  5

 2/117"فتح الباري"  6

  11/71"المحلى"  7
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 المقصد الواني: المحاف ة على األنساب

، 1"حفن النسب الزواج إن المقصود منمن االختالط من أهم مقاصد الزواج،  قال الباجي: " بحفن األنساإن 
وذلك ألن االنتساب إلى األسرة بالطريقة الشرعية من شأنه أن يكون مجتمعا مصونة أعراضه، ومحفوظة أنسابه، ويجعل 

ن حفن النسب إنما كان في هذا يقول اآلمدي: "إأبناءه شديدي االنتماء إلى مجتمعاتهم، بخالف من يجهل نسبه، و 
 .2"حتى ال يبقى ضائعا ال مربي له ،مقصودا ألجل حفن الولد

 وقد وضع اإلسالم تشريعات خادمة لهذا المقصد، ومن أهمها: 
تالط، تحريم الزنا: وقد حرمت الشرائع السماوية الزنا، ألنه ال يترتب عليه حفن الفروج، وال حماية األنساب من االخ-

فالزنى ، وقال ابن القيم في بيان علة تحريمه:"3"فيحرم الزنى في جميع الشرائع ،ويجب حفن األنسابقال القرافي:"
  .4"واشتباه األنساب ،يفضي إلى اختالط المياه
ى إنه كان نز ﴿ وال تقربوا ال، فقال سبحانه:5الفواح  التي تهدم القيمالعظام، ومن  من الكبائر ولذلك جعل اإلسالم الزنا

صلى  لقولهال تفتح له أبواب السماء،  إذ، على الزاني ،  كما رتب عقوبات أخروية[19: ]اإلسراءفاحشة وساء سبيال﴾
فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل  ،تفتح أبواب السماء نصف الليل "الله عليه وسلم:

 .6"أو عشار ،إال زانية تسعى بفرجها ،من مكروب فيفرج عنه؟ فال يبقى مسلم يدعو بدعوة إال استجاب الله له

إن الزناة "صلى الله عليه وسلم : عليه السالمقال فنار يلتهب بها وجهه، باني الز  وتوعد النبي صلى الله عليه وسلم 
صلى الله عليه فقال  ،الفاحشة، كما نفى عليه الصالة والسالم اإليمان عن الزاني أثناء ارتكابه 7"تشتعل وجوههم نارا

 .1"للمبالغة في الزجر ،سم اإليماننفى عنه ايقول العيني: " ، وفي هذا8"ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن": وسلم

                                                           

 1/119قى شرح الموطأ" "المنت 1

 4/276 " اآلمدياإلحكام في أصول األحكام" 2

 4/33 " القرافيالفر ق " 3

 1/111 " ا ن القيمإغاثة اللهفان" 4

 0/43" ا ن قدامة المغنيانظر " 5

 ".لم ير  هذا الحديث عن هشام إال دا د،  فرَّد به عبد الرحمن":ال،  ق 3/154أخرجه الطبراني في األ  ط   6

 ."ر اه الطبراني من طريق محمد  ن عبد الله  ن بسر عن أ يه  لم أعرفه  بقية رجاله ثقات" قال: ،6/388 "مجمع الز ائد"الهيثمي في أخرجه  7

    .57:"، رقم نقصان اإليمان"، باب: "اإليمان" تابكفي مسلم  أخرجه   ، 2343"، رقم: ي بغير إذن:"النهباب "،المظالم" تابكفي  البخاري أخرجه  8

http://noursalam.free.fr/b1.2.htm#_ftn22
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 قال الغزالي:" زجرية، حماية لألنساب وحفظا لألعراض، حدودا ورتب الشارع على الزاني عقوبات دنيوية مغلظة و  
ال تقل في  اإلحصان ، كما جعل الشارع عقوبة وحدا على الزاني بعد 2"إذ به حفن النسل واألنساب ،وإيجاب حد الزنا

ال يحل دم امرئ مسلم " قال صلى الله عليه وسلم:ف الجرائم الكبرى التي تتفق البشرية على خطرها،عقوبات حدتها عن 
والتارك لدينه المفارا  ،والنفس بالنفس ،يشهد أن ال إله إال الله وأني رسول الله إال بإحدى ثالث: الثيب الزاني

ن الله تعالى نصب الزنى سببا للرجم لحكمة ني المحصن: "إ. قال القرافي مبينا علة إيقاع القتل على الزا3"للجماعة
أثر الزنا في اختالط األنساب، وبين الحكمة من تشديد العقوبة ابن القيم ، كما أوضح  4"لئال تلتبس ،حفن األنساب

يبطل معه لما فيه من اختالط األنساب الذي  ،ولما كان الزنا من أمهات الجرائم وكبائر المعاصيعلى الزاني، فقال: "
فشاكل في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيه  ،على إحياء الدين، وفي هذا هالك الحرث والنسل التعارف والتناصر

هالك ذلك، فزجر عنه بالقصاس ليرتدع به عن مثل فعله من يهم به، فيعود ذلك بعمارة الدنيا وصالح العالم الموصل 
 .5"خرةإلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم اآل

مجرد قضاء تحريم األنكحة الباطلة: وقد حرم اإلسالم كثيرا من األنكحة الباطلة، ألنه ليس المقصد من المعاشرة -
 ، وحفن األمشاج من االختالط.مجردا عن اإلنجاب وبناء األسرة ،واالستمتاع الشهوة

 ومن األنكحة التي كانت مشتهرة عند عرب الجاهلية، وحرمها اإلسالم:
كن ينصبن ،  وهن البغايا، قالت عائشة رضي الله عنها: "العاهرات والبغايا في الجاهليةويسمى نكاح  :الرايات نكاح-

ودعوا  ،جمعوا لها ،ووضعت حملها ،فإذا حملت إحداهن ،فمن أرادهن دخل عليهن ،على أبوابهن رايات تكون علما
فلما بعث محمد صلى الله عليه  ،ابنه ال يمتنع من ذلكودعي  ،فالتاط به ،ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون ،لهم القافة

وقد استدل لتحريم وإبطال هذا النوع من النكاح بقول  .6"هدم نكاح الجاهلية كله إال نكاح الناس اليوم ،وسلم بالحق

                                                                                                                                                                                                   

 9/164 "عمدة القاري " 1

 174ص: "،المستصفى" 2

 1676أخرجه ومسلم في كتاب باب:" باب ما يباح به دم المسلم"، رقم: 3

 1/912"الفروا"  4

 1/155"إعالم الموقعين"  5

 5197أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب:"من قال  ال نكاح إال بولي"، رقم:  6
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يات من أصحاب الرا :ظاهر اإلثمفي تفسيرها: " قال السدي وغيرهو  ،[191األنعام:]الله تعالى ﴿ وذروا ظاهر اإلثم ﴾ 
  .1"ذوات األخدان :الزواني، وباطنه

اإلعالن بالزنى ويعدون ما ظهر منه  يعيبونالعشيقات، وكان عرب الجاهلية و اتخاذ الصواحب  أي : نكاح المخادنة* 
 ،ويستحلون ما خفي منه ،كان قوم من العرب يحرمون ما ظهر من الزنا"قال ابن عباس رضي الله عنهما : .لؤًما وخسة

 فنهى الله سبحانه وتعالى عن الفواح  ما ظهر منها وما بطن بقوله ﴿ وال تقربوا الفواح  ما ظهر منها وما بطن ﴾
﴿ غير مسافحات وال  :وقال ابن العربي في تفسير قوله تعالى، وزجر عن الوطء إال عن نكاح صحيح أو ملك يمين"

مشهورات ومتخذات أخدان، وكانوا بعقولهم يحرمون ما  كانت البغايا في الجاهلية على قسمين:" متخذات أخدان﴾:
 .2"فنهى الله سبحانه عن الجميع ،ويحلون ما بطن ،ظهر من الزنا

وإذا حملت، أرسلت إليهم جميعاً، ثم  ،عشرة من الرجال، وينكحون امرأة واحدةدون الوهو أن يجتمع  :نكاح الرهط*
 .3نها، وال يستطيع أحد االمتناع عن االعتراف بهتختار من بينهم من يكون والد الجنين الذي في بط

 الرجالوفيه يتم تبادل الزوجات بشكل مؤقت بين  ،وهو أن ينزل رجالن كل منهما عن امرأته لآلخر :نكاح البدل*   
أن يقول الرجل  ،"كان البدل في الجاهلية هريرة قوله:ي بأخرج الدارقطني من حديث ألغرض المتعة والتغيير فقط، وقد 

وأنزل لك عن امرأتي، فأنزل الله تبارك تعالى: ﴿ وال أن  ،وأبادلك بامرأتي، أن تنزل عن امرأتك ،بادلني امرأتك :للرجل
 .4تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن﴾

 
تأمكِكن من  أن، بعد انقطاع دورتها الشهرية ،هتيأذن الرجل لزوج ، حيثنكاح انتقائي مؤقتوهو نكاح االستبضاع: *

، وفي نجاب الولدإو أرغبة منه في تحسين النسل  ،نفسها رجال معينا من الرؤساء والكبراء الممتازين بالشجاعة والكرم
أرسلي إلى فالن  :كان الرجل يقول المرأته إذا طهرت من طمثهايروي البخاري عن عائشة رضي الله عنها: " ذلك

فاستبضعي منه، ويعتزلها زوجها وال يمسها أبدا، حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها 
  .5"أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح االستبضاع

                                                           

  9/971"أحكام القرآن" البن العربي  1

 9/967"أحكام القرآن"  2

 125/ 2انظر "فتح الباري"  3

 15/975، والبزار في مسنده  1/912أخرجه الدارقطني في سننه  4

 5197أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب:"من قال ال نكاح إال بولي"، رقم: 5
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ج الرجل ابنته على أن يزوجه اآلخر ابنته، ويزوج الرجل وكِ زِ يـأ أن  "صفتهو  ،نكاح الشغار: وهو نكاح معروف في الجاهلية*
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  لحديث 2"باطل إجماعا، وحكمه أنه "1"أخته ويتزوج أخته، بغير صداا

  .3اإلسالم" "ال شغار في
وإذا أنكح الرجل  :قال الشافعي رحمه الله :"لمزني، جاء في مختصر اعهو التشريك في البض نكاح الشغاروعلة تحريم 

ع ض  ابنته أو المرأة تلي أمرها الرجل على أن ينكحه الرجل ابنته أو المرأة تلي أمرها على أن صداا كل واحدة منهما بأ 
وهو  ،فهذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ولم يسم لكل واحدة منهما صداقا ،األخرى

 .4"فسوخم
قول الرجل للمرأة: أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوما أو شهرا أو سنة أو ك 5معين أجل إلى النكاحهو و نكاح المتعة: *

 ،كقوله: أعطيك كذا على أن أتمتع بك موسم الحج  ،المتعة بمدة معلومة، أو قدرها بمدة مجهولة رِ دَّ سواء قِ  ،نحو ذلك
 .وقعت الفرقة بغير طالا ،أو ما أقمت في البلد، فإذا انقضى األجل المحدد

، لحديث علي بن أبي طالب بالسنة واإلجماع مركِ ونكاح المتعة من أنكحة الجاهلية، وكانت مباحا في أول اإلسالم ثم حأ 
 ،6ن أكل لحوم الحمر اإلنسية"رسول الله  صلى الله عليه وسلم "نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعأن  رضي الله عنه

جمع أوجاء في "السيل الجرار": "ثم قد ، 7إال المتعة ،ثم أبيح ثم حرم ،ال أعلم شيئا حرم"قال اإلمام الشافعي :و 
وال هم من يقدح في  أقوالهم،وليسوا ممن يحتاج إلي دفع  ،ال الرافضةإولم يبق على الجواز  ،المسلمون على التحريم

جاء عن األوائل  :فإنهم في غالب ما هم عليه مخالفون للكتاب والسنة ولجميع المسلمين قال ابن المنذر اإلجماع،
جمع العلماء على أ :وقال القاضي عياض ،ال بع  الرافضةإحدا يجيزها أوال أعلم اليوم  ،يعني المتعة ،الرخصة فيها
  .8"ال الرواف إتحريمها 

                                                           

 4629قم: أخرجه أحمد في مسند عبد الله بن عمر، ر  1

 116"القوانين الفقهية"، س: 2

 .1415أخرجه مسلم في "باب تحريم نكاح الشغار وبطالنه"، رقم:  3

 2/976مختصر المزني"  4

 929/ 4"النهاية في غريب الحديث واألثر" البن األثير  5

، باب:"نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ"، ، ومسلم في كتاب "النكاح"4916أخرجه البخاري في كتاب"المغازي"، باب:"غزوة خيبر"، رقم:  6
 .1417رقم:

 1/149"مغني المحتاج" للشربيني  7

 169"السيل الجرار" الشوكاني، س: 8
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ودا وعقوبات زجرية قاسية ومغلظة على من تلبس بها، ، وفرض حدفاسدةال األنكحةوإنما حرم اإلسالم هذه 
 ألجل الحفاا على األنساب من االختالط، وعدم تعريضها لإلضاعة والتالشي.

 
 المقاصد التبعية للزواج: -2

 المقصد األول: اإلمتاع الجسدي والنفسي للزوجين:
  بحيث يستمتع ،متع الدنيا أوجهمن  ، والتي هيجسديةاللذة المتعة و الالزواج يهي  لكل من الرجال والنساء  إن 

فالرجل يكفل المرأة، ويقوم بنفقاتها من طعام وشراب،  ،بما يجب له من حقوا وعشرة وينتفعكل من الزوجين باآلخر، 
 ساء بما فضل الله بعضهم على بع  وبما أنفقوا مننامون على الو الرجال ق ﴿ :قال تعالى ،ومسكن ولباس بالمعروف

ل فوالمرأة تك، 1"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"[، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 14النساء: ]﴾  أموالهم
قال النبي صلى الله عليه  ،الرجل أيضا بالقيام بما يلزمها في البيت من رعاية وإصالح وتعاهد لألوالد وحفن لمال زوجها

 .2"وهي مسؤولة عنهم ،دهوالمرأة راعية على بيت بعلها وول: "وسلم
والمتعة وقضاء الشهوة واألرب من مقاصد الزواج التبعية، باعتبار أنها مقصودة للمكلف، وهي من حظوا النفس البشرية، 

النبي صلى  إنبل  ،ينافي التعبد الكامل ، وهو ال3"والله سبحانه شرع النكاح للوصلة الدائمة واالستمتاع قال ابن القيم: "
  .4"النساء، والطيب، وجعلت قرة عيني في الصالة :إلي من الدنيا بِ بكِ حأ "سلم سيد العابدين والمتقين يقول: الله عليه و 

ولما كان من مقاصد الزواج مراعاة حظوا النفس البشرية، فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم من مواصفات 
 ،ولحسبها، لمالها: تنكح المرأة ألربعوالسالم: "الزوجة المرغوب فيها الجمال والحسب والمال، فقال عليه الصالة 

 .5"فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولدينها ،جمالهالو 

، وهي التي يقصدها غالب الرجال ألن ذلك أدعى لتحقيق في دوام العشرة وبقاء األلفة كبيرلها أثر   المواصفاتوهذه  
 ،وهي التي يقصدها الرجال من النساء ،بة في نكاح المرأةهذه األربع الخصال هي المأرغكِ مقاصد الزواج. قال القرطبي: "

                                                           

 1912أخرجه مسلم في كتاب "الحج"، باب:"حجة النبي صلى الله عليه وسلم"، رقم:  1

، ومسلم في كتاب "اإلمارة"، باب:"فضيلة اإلمام العادل، وعقوبة الجائر، 221أخرجه البخاري في كتاب" الجمعة" باب:"الجمعة في القرى والمدن"، رقم:  2
 ، واللفن له.5167، وأحمد في مسند عبد الله بن عمر، رقم: 1292والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم"، رقم:

 1/421"إغاثة اللهفان"  3

 ، وقال:" هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".9/174،  وصححه الحاكم في المستدرك" 14117أخرجه أحمد في مسند أنس، رقم:  4

ذات الدين"، رقم: ، ومسلم في كتاب "الرضاع"، باب:"استحباب نكاح 4219أخرجه البخاري في كتاب "النكاح"، باب:"األكفاء في الدين"، رقم : 5
1466. 
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لقصد مجموع هذه الخصال أو لواحدة  ،فهو خبر عما في الوجود من ذلك، ال أنه أمر بذلك. وظاهره إباحة النكاح
 .1"ولذلك قال: فاظفر بذات الدين تربت يمينك ،منها، لكن قصد الدين أولى وأهم

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلملذلك  ،وتسكن إليها النفس ،وينشرح لها الصدر ،لقلبينفتح لها ا الجميلة، المرأةف
قال  "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".: جابر بن عبد اللهل

الله  صلىترك النبي ولقد . 2"فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها، حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتهاجابر:"
وذلك ألن معايير الجمال موضع اختالف  ص،إلى الشخ موكوالمسألة ما يدعو الرجل إلى الزواج من امرأة  وسلم عليه

 الغير الجميلة تعارض إن إال الجميلة تزوج استحباب منه يؤخذ" في "عون المعبود":العظيم آبادي قال وتباين بين الناس. 
 .3"أولى فالجميلة ،الدين في تساوتا لو نعم ،الدينة جميلةال غيروال ،نةيكِ دَّ ال

لما  جابرلالرسول صلى الله عليه وسلم  قالقد ف  ،لبكارة من الصفات المحببة في الزواج لدى الرجل والمرأةولما كانت ا
زواج بيان الحكمة والعلة من في الحديث . ف4"هال بكرا تالعبها وتالعبكعليه السالم: "قال ، فابً يكِ ثِـ أخبره أنه سيتزوج 

والنظر إلى  ،إلى الفكاهة واللعب مع ميل ،العهد بالصبا ةبيزواج قر الالبكر التي لم يسبق لها إذ  ،لمالعبةاالبكر بأنه 
يورث ف ،تتفتح طاقاتها النفسية والعاطفية والجسدية على لقائها األول مع الرجل ، كماالحياة بأمل ورغبة في االستمتاع

  .واأللفة والتراحمالحب 

فيشعر بالرضا والسعادة  ،المتع الجسدية والنفسية تعمل عملها في نفس اإلنسان وفكره وقواه النفسية والبدنيةإن 
وحيث ينشأ بين الزوجين الوفاء والحب  ،حيث تتصرف طاقته وغريزته بأنظف الطرا وأطهرها ،والراحة النفسية والجسدية
الرحمة والمشاركة، ال ذلك الميل الحيواني القائم على تفريغ الشهوة وبلوغ اللذة دون وجود و  ةودمالحقيقي القائم على ال

                                                           

:"ظاهر كالمه إباحة النبي صلى الله  4/679. وقال القاضي عياض في "إكمال المعلم" 4/915"المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم" القرطبي  1
 رى به".عليه وسلم النكاح للمال والحسب وبقية األوصاف، وهو كما قال، لكنه آثر عليه السالم مقصد الدين، وح  عليه، وأغ

، وقال:"  9/172، وصححه الحاكم في "المستدرك" 9124أخرجه أبو داود في كتاب "النكاح"، باب فى الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها"، رقم:  2
 هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه".

 11/ 6" عون المعبود وحاشية ابن القيم" العظيم آبادي  3

:"ومن المعلوم أن البكارة تقتضي زيادة المحبة ولذا ورد: هال بكرًا تالعبها وتالعبك، وفي رواية عليكم 954/ 1قال القاري في "شرح مسند أبي حنيفة"  4
 باألبكار، فإنهن أعذب أفواها".
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وأقرب الناس إلى  ،ولذا فأبعد الناس عن األمراض النفسية والعصبية هم أهل االستقامة في هذا الشأن ،الوفاء والرحمة
 .1هم أهل االنحراف والفساد ،األمراض النفسية والعقد واالمتهان

 قصد الواني: تحصين الزوجينالم

ن اإلسالم يعترف بالغرائز التي وجدت في نفس اإلنسان، فال يقاومها أو يطلب إماتتها، بل يوفر السبل إ
من استطاع الباءة " صلى الله عليه وسلم: قال النبيالتي تتيح إخراجها في جو يحفن مبادئه ومقاصده الكلية،  النظيفة
، وبين عليه السالم أن المقصد 2"ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ،وأحصن للفرج ،فإنه أغ  للبصر ،فليتزوج

ثالثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب " :من الزواج هو االستعفاف فقال عليه الصالة والسالم
 .3"الذي يريد األداء، والناكح الذي يريد العفاف

تمكينهم من لالراغبين في الزواج، المعسرين إعانة تعمل على الجماعة المسلمة أن  تعالى وبناء على هذا أمر الله 
حوا ك﴿ وأن :انه، فقال سبحاإلحصان، بوصفه وسيلة من وسائل الوقاية العملية، وتطهير المجتمع اإلسالمي من الفاحشة

 .[19النور:]اسع عليم﴾و األيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله 
 ،والسليم الشريفالطريق  إذ هو وتحصين كل من الزوجين، ،والفطرة إشباع الغريزةهو  ،تشريع الزواج إن الهدف من

ن إ وحتى ال يسقطا في مهاوي الرذيلة، قال البهوتي:"لعفة والطهارة، من اظمأه في ظالل  كل من الزوجين  ليروي
 .4"وكثرة النسل ،والولد ،التحصين :المقصود من النكاح

ولهذا سمى القرآن الطريق الطبيعي ألصحاب الفطر السليمة إلى االمتزاج العاطفي واإلشباع النفسي،  فالزواج هو
] ويحميه ويدفئه، قال تعالى: ﴿هن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾الذي يستر صاحبه الكريم العالقة بين الزوجين باللباس 

 كل واشتمال واعتناقهما النوم عند لتجردهما ،لآلخر لباسا والمرأة الرجل من كال سبحانه جعل، ف[127البقرة: سورة 
  .5يحل ال وعما الفجور من ويمنعه صاحبه حال يستر منهما كال ألن أو ،اآلخر على منهما

ويدفع عنه والزواج يوفر للمسلم أسباب العفاف، ويعينه على البعد عن الفاحشة، ويصونه من وساوس الشيطان، 
فإذا رأى أحدكم من ، إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان"قال صلى الله عليه وسلم:غائلة الشهوة، 

                                                           

 97-96"الزواج في ظل اإلسالم" عبد الرحمن اليوسف، س: 1

، ومسلم في كتاب "النكاح"، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، 1215خاف على نفسه العزوبة"، رقم:أخرجه البخاري في " باب الصوم لمن  2
 .1411ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم"، رقم: 

، والنسائي 1655أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد"، باب:"ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم"، وقال الترمذي: حديث حسن، رقم:  3
 .1912في كتاب "النكاح"، باب:"معونة الله الناكح الذي يريد العفاف"، رقم: 

 9/699"شرح منتهى اإلرادات"  4

 922/ 1"روح البيان"  5
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، وألن الشهوة إذا غلبت، ولم تقاومها قوة التقوى، جرت إلى 1"ما في نفسه دُّ رأ امرأة ما يعجبه، فل ِيأِت أهله، فإن ذلك يِـ 
 .  2اقتحام الفواح ، وال تزال النفس تجاذب المرء وتحدثه بأمور الزنا، وال يفتر الشيطان عنه، وال مهرب إال بالزواج

على تحمل مشاا الحياة كال من الزوجين   السبيل الوحيد للتحصين من الشهوات، وهو الذي يساعد إن الزواج هو
:﴿ والذين هم لفروجهم  تعالى فلذلك اعتبر من صرف شهوته بغير سبيل الزواج من المعتدين، كما قال، ومتاعبها

 ]﴾ العادون حافظون إال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم
 ،وزوجته نفسه فرج تحصين لى" بأن الزواج مشتمل "عاإلرادات منتهى شرح . وقال البهوتي في "[7-5المؤمنون:
 .3"وسلم عليه الله صلى مباهاته وتحقيق ،النسل وإيجاد ،بها والقيام وحفظها

وفي بأض ع أحدكم "صلى الله عليه وسلم: رسول الله قال  ،الحسنات لتحصيل طريق ، ألنهالزواجلذلك رغب الشرع في و 
رسول الله أيأتي أحدنا شهوته، ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم، لو وضعها في حرام، أكان عليه ِوز ر؟ صدقة. قالوا: يا 

 .4"كان له أجر  ،قال: فكذلك إذا وضعها في الحالل ،قالوا: بلى

 المقصد الوالم: تحقيق السكن والمودة بين الزوجين 

، مما يؤدي إلى تحقيق السكن ودوام العشرة بالمعروف ،والتقوىتحقيق التآلف والتعاون على البر إن الزواج وسيلة ل
إن الله . قال ابن القيم: "األرض وإصالحها عمارةيكون له األثر الكبير في عبادتهما وانقيادهما لله تعالى، وفي و ، والمودة

لفرج، والتمتع، واإليواء، سبحانه إنما جعل النكاح وسيلة إلى المودة والرحمة، والمصاهرة والنسل، وغ  البصر، وحفن ا
 .5"وغير ذلك من مقاصد النكاح

الحتوائها على  ،وهي أقوى عالقة اجتماعية عالقة امتزاج والتصاا، بأنهاالعالقة بين الزوجين  ويصور القرآن الكريم
فطري  أمره والتصاا المرأة بزوجها تفسكون الزوج إلى زوج ناحيتين: ناحية غريزية فطرية، وناحية عاطفية وجدانية،

ومن آياته أن خلق لكم  ﴿ى: تعال قال .بالعشرة الحسنةغريزي، وما بينهما من مودة ورحمة، أمور عاطفية تتولد وتنشأ 
   ]  91 الروم:[ ﴾ من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك آليات لقوم يتفكرون

                                                           

 .1411رواه مسلم في كتاب "النكاح"، باب:"ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي أمرأته أو جاريته فيواقعها"، رقم: 1

  416"المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية" يوسف حامد العالم، س:   2

 699/ 9"شرح منتهى اإلرادات"  3

 .1116الصدقة يقع على كل نوع من المعر ف"، رقم:  في "كتاب الزكاة"، باب:" يان ا م مسلم أخرجه  4

 .2/786 "إغاثة اللهفان" 5
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أن خلق لكم من جنسكم إناثا  ،آياته سبحانه الدالة على عظمته وكمال قدرتهومن  :"هذه اآليةيقول ابن كثير في تفسير 
 ،هم ذكورًا، وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهملولو أنه تعالى جعل بني آدم ك ...لتسكنوا إليها ،تكون لكم أزواًجا

و كانت األزواج من غير إما من جن أو حيوان، لما حصل هذا االئتالف بينهم وبين األزواج، بل كانت تحصل نفرة ل
الجنس، ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، وجعل بينهم وبينهن مودة وهي المحبة، ورحمة وهي 
الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها، أو الرحمة بها، بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في اإلنفاا، أو 

 .1"ذلك لأللفة بينهما وغير

الزواج سكن ومودة فمن أنها سكن، والسكن من ضرورات الحياة الدنيا األساسية،  ة االرتباط بين الزوجينوتأتي أهمي 
السكن ال تأتي أن بين القرآن و   ،لطرفي العالقة الزوجية، ومن شأن السكن والمودة أن يتسم بالديمومة والثبات واالستقرار

ويسعد بصحبتها، ويركن إلى مسامرتها،  ،يأنس بهاو ه، وحشة الرجل وتخفف عنه همَّ به إال الزوجة، فهي التي تزيل 
فالمودة تكون  ،الرازي: "وذكر هاهنا أمرين أحدهما: يفضي إلى اآلخر وفي هذا المعنى قال ،فينسى همومه ومشكالته

 ،ويبقى قيام الزوج بها ،ثم إنها تفضي إلى الرحمة، ولهذا فإن الزوجة قد تخرج عن محل الشهوة بكبر أو مرض ،أوال
 .2"وبالعكس

يقول القرطبي في  ،"[127 البقرة:]ن لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾ه ﴿الكريم عن العالقة الزوجية باللباس القرآن  ويعبر
للباس في الثياب، ثم سأمِكي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباًسا، أصل ا"تفسيره "الجامع ألحكام القرآن": 

 3."النضمام الجسدين وامتزاجها وتالزمها تشبيها بالثوب

لقوله صلى الله عن زوجها إذا دعاها للفرا   االمتناعيحرم على المرأة ومن أجل تحقيق مقصد السكن بين الزوجين، 
يحرم على الزوج أن يهجر زوجته ، كما 4"لعنتها المالئكة حتى ترجع ،رة فرا  زوجهاإذا باتت المرأة مهاجعليه وسلم :"

ال يجوز أن يمتد إلى و ألنه من واجبه إعفافها،  ،بدون سبب أو مسوغ شرعي، وال يحق له أن يمنعها حقها في الفرا 
 ، وإما أن يطلقها ويفارقهاووطئها زوجته مراجعة بين ، حيث يكون مخيرا اإليالءانطبقت عليه أحكام  وإالأربعة أشهر، 

                                                           

 6/278" فسير القرآن العظيم"  1

 25/92 "مفا يح الغيب" 2

 316/ 2 "القرطبي  فسير" 3

 حرريم امتناعهرا مرن فرراج :"براب "،النكراح" ترابكفري مسرلم ،   5194"، رقرم إذا با ت المررأة  هري هراجرة لفرراج ا جهرا:"باب "،النكاح" في كتاب البخاري أخرجه  4
 .1436"، رقم :ا جها
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وذلك ألن  ،"[996 البقرة:]﴿ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم﴾لقوله تعالى:
  هجر الزوجة فيه منافاة للمودة والسكن.

الدينية تمنع تحصيل السكن  ومن أجل ديمومة السكن والمودة، منع اإلسالم الزواج بالكافرة والمشركة، ألن العداوة
 زواج ألن ،الكافرة ينكح أن للمسلم يجوز الوالرحمة والمودة، التي هي قوام وأس مقاصد الزواج، قال الكاساني: "

 جوز أنه إال ،النكاح مقاصد قوام هو الذي والمودة السكن به يحصل ال الدينية العداوة قيام مع معها والمخالطة الكافرة
 .1"الجملة في والرسل األنبياء بكتب آمنت ألنها ،إسالمها لرجاء الكتابية نكاح

حكيم بن معاوية  أجل تحقيق مقصد السكن والمودة بين الزوجين ، لما رواهمن وألزم اإلسالم الزوج بالنفقة على زوجته، 
ت، وتكسوها إذا عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: "أن تطعمها إذا طعم القشيري

وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو  ،في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها . قال الخطابي:" 2اكتسيت أو اكتسبت"
الزم للزوج حضر أو  فهو ،وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقا لها ،وعلى قدر وسع الزوج وِجدته ،على المعروف

، وذلك ألن عدم اإلنفاا  4إال الناشز ةبالغ تالزوجة في مال زوجها إذا كاناتفق الفقهاء على وجوب نفقة . و 3"غاب
 من وليس واأللفة، للصحبة يعقد النكاح نيضاد العشرة الحسنة، وينافي تحقق المودة والصحبة. قال السرخسي: "إ

 .5"اإلنفاا عن يمتنع أن األلفة
الزوجة الغنية على زوجها  بوجوب إنفااانفرد ابن حزم و  ا،فقير  ولو كان زوجها علىنفقة الزوجة الغنية  ويوجب الفقهاء

فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت النفقة عليه، وال ترجع عليه بشيء من ذلك إن فقال: " الفقير،
مالها عليه أن يتعفف عن بأن بل يستحب لها ذلك وتؤجر عليه، و  ،أنه ال يجب عليهاب جمهور الفقهاء وقال ،6"أيسر

ما استطاع وال تتشوف نفسه لشيء من مالها ما لم تطب نفسها بذلك، وقد قال تعالى: ﴿الرجال قوامون على النساء 
 .[14بما فضل الله بعضهم على بع  وبما أنفقوا من أموالهم ﴾]النساء: 

                                                           

 271/ 2 الكا اني "الصنائع  دائع"  1

 19924رقم : ،  أحمد في مسند الكوفيين، 1231"، رقم:في حق المرأة على ا جها":باب، "النكاح"في كتاب  دا د وأ  أخرجه - 2

 3/221 "معالم السنن" 3

 2/201 "المغني " 4

 192/ 5 للسرخسي "المبسوط" 5

 9/254"المحلى"  6
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عليها الزواج، ويحرم على كال الزوجين أن يضار بالزوج اآلخر، ألن ذلك مناف للمودة والرحمة التي يبنى 
قال ابن  "ساء خيرانصوا بالو است" صلى الله عليه وسلم: النبي وجوب العشرة بالمعروف، ولمنافاته قبـول وصية ولمناقضة
  .1"أذاه واحتمال به، والرفق صاحبه، مع الخلق تحسين منهما واحد لكل ويستحبقدامة: "

 

 االجتماعي بين األفراد واألسر  المقصد الرابع: تحقيق التواصل

في اإلنسان أن يعي  في مجتمع بشري تتكامل فيه الوظائف واألدوار وتتم معه المصالح  لقد اقتضت سنة الله 
والوحدة، قال  عزلةوكراهة ال االجتماع البشريميل إلى ال ، ولذلك خلق فيهوالمنافع، فال قيام لإلنسان بمفرده في الحياة

ا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن ي ﴿ الله تعالى :
 في الفتقاره ،منفردا يعي  أن يمكن ال بالطبع، مدني اإلنسان [ ، قال ابن تيمية:"إن14]الحجرات:  ﴾الله غفور رحيم 

غيره، بحيث يفرغ كل  مساعدة إلى يفتقر بل بنفسه، يفعلها أن يمكن وال ويسكن، ويلبس ويشرب يأكل ما إلى بقائه
وهي أعم من القبائل، وبعد  جعلهم شعوبًا"قال ابن كثير: ، و 2"واحد منهم إلى ما يحتاج إليه صاحبه، حتى يتم قيام النوع
 .3"أي ليحصل التعارف بينهم ،لِتِـِعاِرفأواك  القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر واألفخاذ وغير ذل

الترابط والتعاون والتناصر في تقوية أواصر  يسهم هوو أهم أسباب التعارف بين العائالت واألسر،  من الزواجو 
في زيادة المحبة واأللفة بين الزوجين، وله أثر  امهم فضاًل عن كونه عامالوتبادل المصالح والمنافع بين األسر والقبائل، 

 .طيب تحمد عقباه على الذرية

كان بع  السلم، و  توطيد دعائمإنشاء الدولة المسلمة الفتية، وفي على  الزواجالنبي صلى الله عليه وسلم باستعان وقد 
سحاا عن عائشة أنها إيروي ابن وفي ذلك  هذا الغرض،لتحقيق بع  زوجاته  زواج النبي صلى الله عليه وسلم من

وقعت جويرية ابنة الحارث في السهم لثابت بن  ،قلما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطل"قالت:
 عليه دخلت فلما ...ه صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتهالفأتت رسول ال ...قيس والبن عم له، فكاتبته على نفسها

 على كاتبت وقد عليك يخف لم ما البالء من أصابني وقد قومه، سيد الحارث، ابنة جويرية أنا الله رسول يا: قالت
                                                           

 7/293 قدامة ال ن المغني 1

 121-129/ 6"منهاج السنة النبوية"  2

 4/977"تفسير ابن كثير"   3
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 وأتزوجك؟ كتابتك عنك أودي ذلك، من خير أو: وسلم عليه الله صلى اللَّه رسول فقال كتابتي، على فأعني نفسي
: فقالوا تزوجها، وسلم عليه الله صلى اللَّه رسول أن الناس فبلغ وسلم، عليه الله صلى الله رسول ففعل نعم،: فقالت
 من بيت أهل مائة بها أعتق فلقد المصطلق، بني من أيديهم في كان ما فأرسلوا وسلم، عليه الله صلى الله رسول أصهار
 .1"منها بيت أهل على بركة أعظم امرأة أعلم فما المصطلق، بني

إنكم ": قال صلى الله عليه وسلم أن النبيفعن أبي ذر،  ،باإلحسان إلى أهل مصر وأوصى عليه الصالة والسالم
ذمة : أو قال ،فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، 

 .2"وصهرا
﴿ وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك  :وقد جعل الله األصهار قسيما للرحم، فقال تعالى

 إنوقال المناوي: " .مصاهرةوهي القرابة، وإما بال ،[، فجعل الله الصلة بين الناس إما بالنسب54الفرقان: ]﴾  قديرا
 .3"التزويج يحدثها القرابة تشبه خلطة من والصهر ،اآلباء جهة من قريبة لوالدة راجع النسب
 مقاصد من ن:"إالزنجانيقال  ، وبذلك يتحقق التعاون والتناصر بين أبناء المجتمع،توطيد للعالقة بين األسرتينوالزواج 
 .4"الكلمة واجتماع والمعاونة التعاضد ألجل ،القبائل اتصال النكاح

إكرام ومن أسباب توطيد العالقة بين األسرتين، صلة الزوج أهل زوجته وأقاربها، وإكرام عشيرتها واإلحسان إليهم، إذ 
األصهار وتبجيلهم وتوقيرهم من األمور التي ندب الشرع إليها، وهي دليل على المروءة وحسن الخلق، وسبب قوي إلدامة 

 .الزوجين العشرة بين
. قال ابن قدامة: وال يجب على الزوجة طاعته ،صلة رحمها، فإن فعل كان آثًماوال يجوز للزوج منع زوجته من 

ه على مخالفته، وقد أمر الله "ال ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما، ألن في ذلك قطيعة لهما، وحمال لزوجت
 يمنع أن له وليس ،إليها يدخال أن زوجته أبوي يمنع أن للزوج ليس، وقال الخرشي:"5تعالى بالمعاشرة بالمعروف"

                                                           

 961"سيرة ابن إسحاا"، س:  1

. وقال النووي في "شرح 9541أخرجه مسلم في كتاب "فضائل الصحابة رضي الله عنهم"، باب " باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر"، رقم:  2
مارية أم إبراهيم : "وأما الذمة: فهي الحرمة والحق، وهي هنا بمعنى الذمام، وأما الرحم فلكون هاجر أم إسماعيل منهم، وأما الصهر، فلكون 16/27مسلم" 
 منهم".

 166/ 9"التيسير بشرح الجامع الصغير"  3

 4/916انظر" مغني المحتاج" للشربيني  4

 7/925"المغني"  5

https://www.alukah.net/social/0/42128
https://www.alukah.net/social/0/42128
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 وقد ،ابنتهما حال األبوان ويتفقد ،أوالدها حال لتفقد هؤالء بدخول عليه يقضى بل ،إليها يدخلوا أن غيره من أوالدها
 .1"بذلك جارية والعادة ،المواصلة إلى الشرع ندب

وجعل سبحانه لكل واحد من الزوجين نصيًبا من الميراث في مال اآلخر عند الوفاة، من أجل ترسيخ وتعميق 
أحكاما  للزواجأثبت التواصل والتعاون بينهما، ولبيان أن القرابة بالزوجية شبيهة بالقرابة النسبية، قال ابن تيمية:"إن الشارع 

 الناس بين وصلة سببا جعله الشارع أن علمف ،ومن الموارثة زائدة على مجرد مقصود االستمتاع ،المصاهرة وحرمتهامن 
 .2"وصهرا نسبا: تعالى قوله في بينهما جعل كما ،الرحم بمنزلة

ي قوتها ففي الزواج كسب صداقة أسرة، إذ ينعقد بينك وبين أهل الزوجة رابطة المصاهرة، وقد تبلغ هذه الرابطة ف
 وصفائها مبلغ قرابة األرحام، المبنية على التآزر والتناصر والمودة والمحبة.

 خاتمة:

 بضبط اعتنى اإلسالم وكانت هذه النواة متوقفة على الزواج، فقد ،ات األممأساس حضار و لما كانت األسرة نواة المجتمع 
 ات.والمجتمع األفرادالدينية والدنيوية التي تعود بالخير على  هالنبيلة ومصالح هغاياتمقاصده و 

، كان من المقاصد االستخالفو للقيام بأعباء العمارة  ،على مؤسسة الزواجبقاؤه واستمراره النوع البشري متوقف وبما أن 
ختالط، وكان من مع حفن األنساب من الفوضى واال لكون والحياةاعمران األصلية للزواج تكثير النسل والذرية، و 

مقاصده التبعية الخادمة والمكملة للمقاصد األصلية، تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين، وتوطيد عالقات 
لنفس من الفواح  اصيانة و  واإلعفاف للزوجين، حصاناإلستر و والتناصر بين األفراد واألسر بسبب المصاهرة، وال التعاون

  ل...الرذائو 

اإلسالم كان حكيما في اعتنائه بمؤسسة الزواج، ووضعه قواعد وضوابط ثابتة لها، ال تخضع لتغيرات وهكذا يتبين أن 
 الزمان والمكان، وبذلك أسهم في تثبيت دعائمها بما يحقق الخير لألفراد والمجتمعات في المعا  والمعاد.

 والله ولي التوفيق. 

 

                                                           

 127/ 4"شرح مختصر خليل" للخرشي  1

 .6/177"الفتاوى الكبرى"  2
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 المصادر والمراجع:

 ور  عن نافع.القرآن الكريم برواية  -

/ 9"أحكام القرآن" أبو بكر بن العربي، تخريج وتعليق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط-
 م.9111 -هـ  1494

 .لبنان ،المكتب اإلسالمي، بيروت، : عبد الرزاا عفيفي، تحقيقاآلمدي "سيف الدين" اإلحكام في أصول األحكام-
 .بيروت ،دار المعرفةالدين" أبو حامد الغزالي،  "إحياء علوم- 

"إعالم الموقعين عن رب العالمين"، ابن قيم الجوزية، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن  -
 هـ  1/1491الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية،ط

مكة  ،دار عالم الفوائد ،ق: محمد عزير شمسيحقت، ابن قيم الجوزية" إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان"-
  .هـ 1/1419،طالمكرمة

 م.1229 ، ط بيروت ،دار الكتاب العربي، عالء الدين الكاساني" بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع"-
 -هـ 1495"بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، أبو الوليد بن رشد القرطبي الحفيد، دار الحديث، القاهرة، ط -

 م.9114
، دار طيبة للنشر والتوزيع ،سامي بن محمد سالمة، تحقيق: أبو الفداء إسماعيل بن كثير "تفسير القرآن العظيم"-
 م.1222 -هـ 9/1491ط
 .م1222 -هـ 1/1412، طالرياض ،مكتبة اإلمام الشافعي، عبد الرؤوف المناوي" التيسير بشرح الجامع الصغير"-
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عبد الله القرطبي، تحقيق: هشام سمير البخاري، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة  "الجامع ألحكام القرآن" أبو -
 م. 9111هـ/  1/1491العربية السعودية،ط

 م.9111 -هـ 1491"حاشية ابن عابدين"، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ط  -
 .بيروت ،دار الفكر البروسوي،إسماعيل حقي في تفسير القرآن"  روح البيان "-
 -هـ  1/1412ط  ،الدار السلفية، الكويت ،د الرحمن بن عبد الخالق اليوسف" عبالزواج في ظل اإلسالم"-

 م.1222
 .م1272هـ /1122 /1، طبيروت ،دار الفكر ،تحقيق: سهيل زكار"، سيرة ابن إسحاا"-
 .1، ط دار ابن حزم ،محمد بن علي الشوكاني" السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار"-
 "شرح مختصر خليل"، أبو عبد الله الخرشي، دار الفكر للطباعة، بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. -
 م.1226، ط  بيروت ،عالم الكتب ،منصور البهوتي" شرح منتهى اإلرادات " -
 ه.9/1129، طبيروت ،دار إحياء التراث العربي "شرج النووي على صحيح مسلم"،-
 م. 9114 -هـ  1/1415الشارع" نعمان جغيم، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن،ط"طرا الكشف عن مقاصد -
 م.9111 -هـ1/1491، طمكتبة العبيكانالخادمي، بن مختار "علم المقاصد الشرعية" نور الدين  -
 .بيروت ،دار إحياء التراث العربيي، بدر الدين العين "عمدة القاري شرح صحيح البخاري " -
 .بدون طبعة وبدون تاريخ ،دار الفكر ،أبو عبد الله البابرتيشرح الهداية"  "العناية -
 ،دار الكتب العلمية ،لعظيم آباديا شرف الحق" عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم" -

 .هـ 9/1415،طبيروت
 م1227 -هـ 1/1412،طدار الكتب العلمية ،تقي الدين بن تيمية "الفتاوى الكبرى "-
"فتح الباري شرح صحيح البخاري" ابن حجر العسقالني، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي، تعليق: عبد العزيز بن باز، -

  ه.1172دار المعرفة، بيروت، 
 .وبدون تاريخ ،بدون طبعة ،عالم الكتب ،هاب الدين القرافي" شالفروا "-
 م.1221 -هـ 1414بيروت،ط "المبسوط" شمس األئمة السرخسي، دار المعرفة،  -
هـ /  1496/ 1"مجموع الفتاوى" تقي الدين بن تيمية الحراني، تحقيق: أنور الباز وعامر الجزار، دار الوفاء،ط-

 م. 9115
 "المحلى" أبو محمد علي بن حزم األندلسي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. -
 .م1221هـ/1411،ط بيروت ،المعرفةدار ، مطبوع ملحق باألم للشافعي "مختصر المزني"-
 ،دار الكتب العلمية ،حقيق: محمد عبد السالم عبد الشافي"المستصفى" أبو حامد الغزالي، ت-
 م1221 -هـ 1/1411ط
 م.1219 -هـ 1/1151، طحلب ،المطبعة العلمية، أبو سليمان الخطابي"، شرح سنن أبي داود "معالم السنن-
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 -هـ 1/1415، طدار الكتب العلمية ،محمد الخطيب الشربيني "معاني ألفاا المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة "-
 .م1224

 م.9111 -هـ 1491/ 1"مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط-
محمد "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم"، أبو العباس القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب ميستو وأحمد  -

بيروت،  –السيد ويوسف علي بديوي ومحمود إبراهيم بزال، دار ابن كثير، دمشق، بيروت ودار الكلم الطيب، دمشق 
 م. 1226 -هـ  1/1417ط
"مقاصد الشريعة اإلسالمية"، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، وزارة األوقاف والشؤون  -

 م.9114 -هـ  1495اإلسالمية، قطر،ط 
 م.5/1221"مقاصد الشريعة ومكارمها" عالل الفاسي، دار الغرب اإلسالمي، ط-
"المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية" يوسف حامد العالم، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  الدار العالمية للكتاب -

 م.1224-ه9/1415اإلسالمي، ط
 هـ 1119/ 1عة السعادة، مصر، ط"المنتقى شرح الموطأ"، أبو الوليد الباجي، مطب-
 .1، طمحمد رشاد سالم مؤسسة قرطبةتحقيق:  ،بن تيمية" تقي الدين منهاج السنة النبوية "-
هـ/ 1/1417"الموافقات"، أبو إسحق الشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، ط-

 م.1227
 -هـ  9/1419مد الريسوني، الدار العالمية للكتاب اإلسالمي، ط"نظرية المقاصد عند اإلمام الشاطبي"، أح -

 م.1229
نزار مصطفى  مكتبة، علي محمد معوضو عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق"نفائس األصول" شهاب الدين القرافي، -

 م.1225 -هـ 1/1416،طالباز
 ،بيروت ،دار احياء التراث العربي ف،يوس ق: طالليحق، تبرهان الدين المرغيناني" الهداية في شرح بداية المبتدي" -

 .لبنان
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 :بالمجلة النشر قواعد

 واحترام العلمية، واألمانة الفكرية، باألصالة تتسم أن بالمجلة للنشر المقدمة والدراسات البحوث لقبول يشترط -
 .الفكرة ووضوح اللغة، سالمة مع السليم، العلمي النظر وقواعد البحث، مناهج

 وإشكاالته، قضاياه متضمنا واحدة صفحة في يكون واإلنجليزية، العربية باللغتين للبحث ملخص إرسال -
 .وخطته ومنهجيته، وأهدافه،

 .األصلية المصادر على اإلحالة ضرورة مع العلمي، البحث مؤسسات في المعتمدة التوثيق لقواعد االنضباط -

 .أخرى مجلة في نشره سبق قد يكون أال -

 .العلمية وصفته الذاتية سيرته عن ملخصا بحثه مع الباحث يأرفق أن -
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 حجم ،(Traditional Arabic) بخط الكتابة: *منها البحث، رقن في الشكلية القواعد بع  مراعاة -
 المتن في يكون القرآنية اآليات توثيق( *12) أسود، ولون بحجم العناوين* الهام  في( 19)و المتن، في( 16)

 Times New بخط يكتب أجنبية لغات من البحث في يرد ما( *11: البقرة: )مثال اآلية، بعد مباشرة
Roman، والمراجع المصادر الئحة في أو الهوام  في سواء مؤلفه اسم على الكتاب اسم يقدَّم أن( * 14) حجم .

 اآلفاا دار/الجيل دار دسوقي، وكمال بيضون فاروا ترجمة. هونكه لزغريد الغرب على تسطع العرب شمس: مثال
 وصفحته، ومؤلفه عنوانه بذكر كتاب ضمن نص على اإلحالة عند يأكتفى* م1221/هـ1411 ،2ط بيروت،: الجديدة

: بعبارة يأكتفى متتال بشكل المرجع ورود تردد حالة في* والمراجع المصادر الئحة إلى الطبعة بيانات إيراد يترك أن على
 عن البحث يقل أال* وإحاالتها بهوامشها البحث صفحات من صفحة كل تستقل* للصفحة اإلشارة مع نفسه، المرجع
 . صفحة 11 يتجاوز وال صفحة 15

: نسختين في للمجلة اإللكتروني البريد إلى السالفة للشروط مستوفيا مصححا مرقونا البحث يبعث -
WORD/PDF. 




